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 نوشته دكتر علي فتوت
 

 منابع ،پس از تحقق انقالب صنعتي.  سنگ بناي رشد اقتصادي بود، بعد از سازمان اجتماعي و قدرت سازماندهي،هزاران سال زمين كشاورزي
 دانش فناوري را زيرورو . گيرددر انقالب صنعتي سوم اين دانش است كه جاي زمين و انرژي را مي.  زمين كشاورزي را گرفتانرژي جاي

 ١ريزد تعادل موجود را به هم مي،كند و تحول سريع تكنولوژيمي
 

  مقدمه-۱
دار فكر عي به عنوان مدار فيدبكماغييرات اجتسوزاند؟ آيا هرگز در مورد تسازد و نسل بعد ميايد كه يك نسل ميآيا هرگز شنيده

 فيدبك منجر به ، تابع انتقال و قطب سمت راست و چپ تعريف كرد لكن،اقتصادي سياسيايد؟ شايد نتوان براي تجارب اجتماعي كرده
اي به منابع اطالعاتي ابقهسنسل جوان حاضر دسترسي بي. كند هر نسل با پارامترهاي روزمره خود به تاريخ نگاه مي .گرددات مينوسان

 سال قبل براي اينكه ما گواتماال ۳۰براي او نيز درك احساسي ايثارگراني كه با طيب خاطر . جهاني دارد كه هرگز براي ما متصور نبود
 .  استثقيلوالسالوادور و عراق و افغانستان نشويم هستي و سالمتي خود را فدا كردند 

هاي بهشهرمستقل از هپهاي شنود رو به افق شمال در تاي با آنتنهاي ماهوارهاور نكنند كه ايستگاهشايد هيچكدام از نسل جوان ما ب
 .استصورت كنترل از راه دور در اختيار ديگران بودهسيستم مخابراتي كشور به

اي نداريم جز اينكه چاره. استنسل جوان و انتقال تجارب به آنان قعيت تنها راه پيشگيري از نوسانات تخريب كننده اجتماعي درك مو
نخواهي اگر نه در يك نسل الاقل در دونسل بهتر از ما آنها خواهيبه درك و شعور فزاينده آنان احترام بگذاريم و قبول داشته باشيم كه 

 .خواهند بود
با " نحوه برخورد" جديد باشد و شايد آنها ممكن است با مطالبي مواجه شوند كه كامًال .توانيم پاسخ همه سواالت آنها را بدهيمما نمي

 در متن حاضر هدف بنوعی ارائه تحليلی .ها بهترين چراغ روشنگر مسير نسل جوان ما باشدحلمشكالت توسط نسل قبل و نه لزومًا راه
 . جوانتر هاستشايد اين ها به واقعيت نپيوندند ولی اين بهترين تالش ما برای ارائه طريق به. از گذشته و پيش بينی آينده است

 

  تحوالت صنعتي-۲
 

در .  از نقطه عطف خود گذشت۲۰۰۱ سال گذشته بوجود آمد كه در سال ۲۵تحولي عظيم در ) مخابرات و الكترونيك(در صنعت ما 
 تاز هرجاي جهان با نقاط ديگر صحب. اي محدود بوديو و ارتباطات ماهوارهو مخابرات به مراكز تلفن، ارتباطات مايكرو۱۹۷۰دهه 
اين دهه ديجيتال شدن اين سه وسيله ارتباطي  تحول عمده در. كرديمجهاني را زنده تماشا ميمسابقات المپيك و جام. كرديممي

 نبوغ مهندسين برق، اتوماسيون ابزارهاي طراحي تحول عمده در .آن دراين دوره بوجود آمدندعمده بود كه تكنولوژي و استانداردهاي 
مانند هاي جديد فناوري  منجر به توسعه تعداد زيادي۱۹۹۰لب توسعه كامپيوترهاي پرتوان و ارزان در دهه صنعت الكترونيك در قا

سيم حلقه محلي، توسعه هاي بياي، شبكه تلفنهاي ماهواره شبكه تلفنIEEE سيم در قالب استانداردهاي هاي بي موبايل، شبكه تلفن،
  و باالخرهADSLهاي باند تا در منازل با تكنولوژيها، انتقال ديتاي پهنههاي فيبر نوري در سطح كشورها و قارشبكه

 .يو از يك نقطه به چند نقطه گرديدوهاي مايكروسيستم

                                                 
 MIT اثر لستر تارو از تحليلگران برجسته دانشگاه " Creating Wealth"  كتاباز  ١



افرادي بطور جدي . هاي زيادي را روانه آمريكا كردكننده بازار بورس ثروترشد خيره. دادتكنولوژي و ابتكار دنيا را به سرعت تغيير مي
دانشجوي ليسانس خودمان . كردندمي هاي نوپا استخدامالتحصيالن را براي صادرات به شركتاي دانشكده برق خودمان فارغدر راهروه

  ...بود پيشنهاد استخدام دريافت كردهI-20بود بجاي دريافت  تقاضا نوشتهUCLAكه براي فوق ليسانس به 
 

  سقوط بازار بورس-۱.۲
 

 آغاز شد و ارزش سهام از ۲۰۰۰ آمريكا در شروع سال High-Techود تا اينكه سقوط بازار بورس چيز به شدت در حال حركت بهمه
در آن است و متوسط  سال نشده۸هنوز هم اين بازار بورس موفق به جبران اين سقوط پس از  .سقوط كردواحد  ۱۲۰۰تا واحد  ۴۷۵۰
صورت با هيچبود و سقوط پس از آن به شروع شده۹۳-۹۲ از سال كه تقريبًامذكور صعود . باشد مي۲۰۰۸در بهار واحد  ۲۲۰۰حدود 
اين سقوط اتفاقی مهم و پر اثر در صنعت  .  تطبيق نداشت،افتاداق ميف ساله ات۳هاي صورت دورهبه  كه،داريهاي نظام سرمايهسيكل
  .ما بود

 اگر به عوامل اين .بوددرحاليكه سقوط ماهها قبل شروع شدهدانند  سپتامبر مي۱۱سابقه را مرتبط به واقعه نوعًا دليل اين سقوط بي
هاي جديد بود كه هركدام ادعاي جايگزيني ترين دليل رقابت بين تكنولوژي كم اهميت،سقوط به ترتيب افزايش اهميت نگاه كنيم

در مقابل بعضی ديگر با  !استها فيبرنوري خواهند داشت و شبكه مسي از رده خارج  همه خانهگفتند بعضی می.ديگري را داشتند
 تلفن موبايل !ند مگابيت در ثانيه را بوجود آورد۱۵ امكان انتقال داده در حد KHz۳تكنولوژي جديد روي شبكه مسي با پهناي باند 

مكان ارتباط اي با ا تلفن ماهواره!ارتباط فردي در همه جا را بوجود آوردو مدعي جايگزيني تلفن منزل و دفتر و تلفن عمومي شدامكان 
سيم محلي مانند هاي بيمدعي جايگزيني دو سيستم قبلي شد و باالخره شبكه) هاها، درياها و سرقلهبيابان(در هر نقطه روي زمين 

DECT ،WiFiتمام توسعه۹۰درحاليكه در دهه . ندسيم را ارائه نمودمخابره ارزان و با پهناي باند باال و به صورت بيتر، ، پر جلوه نيز  
هاي فوق ساخت تلفني به اندازه ساعت مچي كه در آن تصوير طرف مقابل قابل مالحظه باشد را به عنوان هدف غائي فناوريدهندگان 

كنندگان به زحمت توان حداكثر استفاده از تمام امكانات تلفن موبايل و يا در اين ميان مصرف. كردندگذاران ارائه ميخود به سرمايه
كنندگان فاصله هم دليل دومي براي يك توقف در توسعه بود تا جامعه مصرفاين.  توليد بيشتر اقتصادي را داشتند برايADSLارتباط 

 .خود را با سطح تكنولوژي موجود كم كنند
. دهادي بوتوان پروسسورهاي نيمهها و افزايش هاي رسيدن به پايان دوران كاهش ابعاد ترانزيستور و كاهش قيمتدليل سوم نگراني

كم به ابعادي با ظرافت فيزيكي  كم،بودبيني كردهها را پيشتواناييها و افزايش قانون مور كه كاهش ابعاد ترانزيستور و كاهش قيمت
آهن و پااليشگاه كه صنايع سنگين هادي از هزينه تأسيس كارخانجات ذوبزياد نزديك شد و هزينه تأسيس يك كارخانه توليد نيمه

 .رفتباالتر شدند محسوب مي
 ، به شدت منتظر تحول عظيمي بودندe-education ،e-supermarket ،e-medicineگذاران كه با ادعاهاي دليل چهارم اينكه سرمايه

 در زندگي مردم و اينترنتروز كه كامپيوتر و اي از وضع آنمتوجه شدند كه اين ادعاها يا غير عملي است و يا تفاوت عمدهناگهان 
 .بود بوجود نخواهد آوردها رسوخ يافتهتساختار شرك

 

 تحوالت در ساير نقاط جهان -۲.۲
 

دائمي را صنعت ما بوجود آورد امكان ترين موضوع كه بيشترين اثر تاريخي  اما مهمDesigned in China  به  Made in China از 
است انتقال خطوط ه در سي سال گذشته تجربه شده روند قبلي ك. استSilicon Valleyتوسعه تكنولوژي در ساير نقاط جهان بجاي 

آمريكا ادامه داشته است ولي اينك  و افزار با ارزش افزوده باال هنوز در اروپااست درحاليكه طراحي و توسعه نرمتوليد به جهان سوم بوده
بود اينك از بنگلور هند تا تهران رويا  اينترنت پر سرعت كه زماني براي كشورهاي در حال توسعه .كنيماز روند جديدي صحبت مي

 ايستگاه كاري موردنياز است و ۴۰ نفره با ۴۰ تيموقتي براي توسعه يك مدار مجتمع بسيار پيچيده مخابراتي يك . قابل دسترسي است
العاتي جهاني دسترسي ام داد و به همان منابع اطجتوان در بنگلور و تهران انهمان كار را كه در ساني ويل كاليفرنيا قابل انجام است مي



 و ۲۰۰۱صورت پس از وقايع سال بدين. كند كه توسعه اينگونه تكنولوژي نيز از آمريكا خارج شوداشت منطق اقتصادي حكم ميد
 . فرصت جذب اين توسعه براي بسياري مناطق درحال رشد جهان فراهم گرديد۲۰۰۲

 وجود چيني، اندونزي، چين، هند، تركيه، روسيه، مصر و ويتنام و درميان كشورهاي مقصد مدعيان مهم دربين تايوان، كره، مالز
در هشت سال گذشته در . شدند در اولين نگاه تعداد زيادي از آنها بواسطه نداشتن نيروي كار متخصص مناسب حذف مي.داشتند

 جالب اينجاست كه ايران از حيث .استرفته از اين نوع تايوان قطعًا در مرتبه اول و هند در مرتبه دوم قرار گhi-techهاي توسعه شركت
فرصت و پنجره ندارد و فقط موانع روابط سياسي و عدم شناخت كشور كمي از اين دو نيروي كار متخصص در مقايسه نسبي دست

 .استجويي از اين موضوع گرديدهگذاري دولتي براي بهرهمنجر به عدم سرمايهخاّص زماني 
 

  آينده نخبگان ما-۳
 

مثًال اي خود را پس از تحصيالت پيشرفته دانشگاهي در داخل يا خارج كشور در  دوران اينكه نخبگان ما آينده حرفهقطعًا
  سال گذشته شاهد جابجايي نيروهاي فني كشور براي تشكيل۷ از سوي ديگر در .استبجويند به پايان رسيدهكاليفرنيا 

اما توسعه نيروي انساني مناسب بيش از يك نسل . كننده روند مزبور استكه تأييدايم هايي در دبي، مالزي و حتي تايوان بودهشركت
با توجه به آمار . استشوند و هنوز اين پنجره بازار براي ما بسته نشدهبرد و در نتيجه رقباي بالقوه ما براحتي جايگزين ما نميزمان مي

ب و تعداد نسبي تحصيلكردگان و جمع شرايط فرهنگي اقتصادي شرايط هاي قبل از انقالتعداد دانشجويان خارجي در آمريكا در سال
هاي نسبي گوي ها در مزيتتايوانيكره و  سال گذشته ۷در . تايوان و ايران براي ورود به اين عرصه حتي از هند بهتر استچين و 

هايي شركت. هاي مهم است در كنفرانسهاي مخابراتيIC مقاالت تخصصي در زمينه طراحي كثرتهد آن اسبقت را از ما ربودند و ش
اي را سابقه در تايوان متولد شده و رشد بيWiFi و GSMهاي  در زمينه طراحي و توليد مدارات تلفنRealTek و MediaTekمانند 

واهند داد و هم بازار  را در چين ادامه خفناوري زيرا هم توسعه ،ها در ادامه راه قطعًا بازهم پيشرو خواهند بودتايواني. تجربه كردند
 .بزرگ چين را در اختيار خواهند داشت

قطعًا نسل . سازدو موانع فرهنگي كار نخبگان آنها را مشكل ميها هم نيز توان بالقوه زيادي دارند ولي عواملي مانند حجم بازار هندي
 در شرايط جالبي در دو دهه ،يروي متخصص با انگيزه با ارتباطات فرهنگي قوي و تعداد باالي نايجوان ما با بازار قابل مالحظه منطقه

 .آينده قرار خواهند داشت
دار طاليه هاستسال  كهIntelبه عنوان مثال شركت آمريكايي . ها به اين كشورها نيستاين روند جديد به منزله انتقال كامل شركت

 يل و ساير كشورها تأسيسئكز طراحي در اروپا، اسرااست و مراتوسعه مغز كامپيوترهاست مدتي است اين روند را شناسايي كرده
است بلكه به نسبت هاي خود را حفظ كرده CPU با تمركز بر توسعه تكنولوژي نه تنها قيمت متوسط Intelها در طول سال. استنموده

ن سهمي در بازار توسعه آوردنتيجه اينكه رقابت براي بدست. استسهم نسبي خود را نيز افزايش دادهقيمت كامل يك كامپيوتر 
شكي نيست كه بسياري از پارامترهاي مزيت نسبي بدون  اما ،بخش خصوصي ما داردنيز  دولتي و مندتكنولوژي احتياج به تالش نظام

 .چون و چرا در كشور ما وجود دارند
 

  آيندههاي فعاليتزمينه -۴
 

 كاريما چههاي دولتي و يا عدم حمايت، كارآفرينان جوان سوال بعدي اين است كه در عرصه رقابت جهاني با سناريوي حمايت
 توانند انجام دهند؟مي

، GPSهاي جديد مانند كردن توانايياضافه.  دهه آينده مرتبط با گوشي موبايل خواهد بوددردر زمينه الكترونيك توسعه تكنولوژي 
هاي تلويزيون ديجيتال همراه با كاهش حجم افت سيگنال، دريWiMax ،RFID ،UWB در چندين باند، 3G، استاندارد WiFiارتباط 

 .ترين سكوي توسعه حفظ خواهد نمودمصرف توان و تداخالت فركانسي اين زمينه را به صورت داغ
، Bluetooth در كنار ارتباطات جانبي WiMax و تلفيق با GSM ،UMTS ،HSDPAكاربردهاي مخابراتي دو روند موازي در زمينه 
802.11b ،802.11 ag ،802.11n و UWBباهم توسعه خواهند يافت . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۹۹۲-۲۰۱۲سيم هاي ارتباطات سيار و بيتحول فناوري                
 

در زمينه ساخت خود . هاي خصوصي ما وجود دارد براي شركتمالكيت معنويهاي كوچك مرتبط با در اين بخش امكان طراحي
هاست كه در درك معني توليد متأسفانه در كشور ما سال. است براي توليد داخلي صورت گرفتهگوشي در دهه گذشته دو تالش
شود در حاليكه ارزش افزوده ارزش افزوده محصوالت الكترونيك هر سال در بخش مونتاژ كمتر مي. الكترونيكي سوءتفاهم وجود دارد

ها بايد مانند تايوانييم وارد ساخت گوشي موبايل شويم ميخواهاگر مي. گرددهاي موفق هر روز بيشتر ميchip-setطراحي 
(MediaTek) وارد در عرصه طراحي ICهاي اوليه دولتي سخت البته ورود در اين زمينه براي بخش خصوصي بدون حمايت. ها شويم

 .مردان تفهيم نمايندحاضر اين است كه اين موضوع را به دولتكشور در حالIC يك وظيفه تاريخي تمام متخصصين طراحي. است
كه امروز آنها را منفصل (هايي الجيك IC از متريبيست سال قبل هر سيستم الكترونيكي شامل چند مدار چاپي در ابعاد چند سانتي

 ، VCOكننده، مدارات گرها، مخلوطهاي عملياتي، مقايسهكنندهمدارات آنالوگ به همين ترتيب از انواع تقويت. بود) خوانيممي
اما . افزوده بااليي داشتبود كه ارزششامل بخش تست در آن شرايط مونتاژ محصوالت الكترونيكي . قدرت و نيرو بودهاي كنندهتتقوي

 كاري دو مدار مجتمع مونتاژ الكترونيكي محدود به لحيم.است محدود شدهMixed Signal ديجيتال و ICامروز همان مدار به دو 
است و تست هاي اصلي در خط توليد سازنده چيپ انجام گرفتههاي بسيار سنگين تعبيه شده و تستواناييكدام تاست كه در هرگرديده

اين صنعت را در كشور جدي نگيريم صنعت مخابرات داخلي ما به  در صورتيكه ورود در. افزوده پاييني استنهايي محصول داراي ارزش
 صنايع توليد محصوالت .استشده  سال گذشته كامًال ملموس۵دهد كه اين موضوع در  را از دست ميافزوده خودسرعت ارزش

 دهند و حتي درگوشت و تلويزيون و راديو اتومبيل به سرعت قدرت رقابتي خود را از دست ميالكترونيكي مصرفي مانند چرخ
ها تر شده و تهيه قطعات بواسطه تحريم روز بروز مشخص آن نيزهاي كاربريICهاي نظامي نيز بواسطه تجمع عملكردها در يك بخش

 به عنوان توليد داخلي به نمايندگان مجلس و دولتمردان فاقد SMDنمايش چسباندن قطعات الكترونيك . گرددتر ميبه مراتب سخت
 م بطوريكه امروزه بواسطه ك،استشده گذاري دولتي در اين صنعت مهمها و سرمايهاين رشته منجر به عدم حمايت تخصص در

 .استشدن توليد داخل حتي توليد مدار چاپي درداخل كشور قدرت رقابت خود را از دست دادهارزش
مانده براي كارآفرينان نسل جديد ورود به بازار مالكيت معنوي جهاني باقي هاي راه،با فرض سناريوي بسيار محتمل عدم حمايت دولت

توسعه   توان در زمينهو حتي دبي با حفظ پايگاه اصلي در ايران ميكره كوچكي در تايوان، چين، مالزي، هاي با تأسيس شركت. است
ساز، بسط و قبض ، جبرانFFTدهنده پالس، مدارات كنترل توان و فركانس، فيلترهاي شكل شامل انواع  سيگنال هاي پردازش بسته
شده با انواع ، مدار سنتزMatlabهاي كدينگ به صورت كد  و انواع روشMUX تخمين كانال و نسبت سيگنال به نويز، مدارات طيف،

در .  كاربرد دارند پرداختWiMax و 2.5G ،3G ،WLAN ،DVB-Hهاي مخابراتي هادي كه در انواع سيستمهاي توليدي نيمهپروسس
 .باشدمي  قابل ارائهيت معنويمالكهاي هاي مدارات آنالوگ و ديجيتال بازهم به صورت بستههمين بازار كتابخانه

بيني قانون مور به دوران كاهش قيمت تجهيزات الكترونيكي بواسطه روند قابل پيش. هاي جديد استزمينه ديگر فعاليت روي كاربري
افزوده باالتر ارزشحال با تر و در عينهاي تواناتر و ارزانكردن مدارات پراكنده دستگاهتوان به صرف مجتمعديگر نمي. استپايان رسيده
هاي پرتوان يا ولتاژ باال و كنندهكردن مدارات غيرفعال و تقويتثمر براي مجتمعقيمت و كماز يك سو تالشي احتماًال گران. توليد نمود



محيط اطراف هاي جديد كه بنوعي رابطه انسان و ها ادامه خواهد يافت ولي از سوي ديگر ابداعاتي در كاربريICيا انواع حسگر درداخل 
ها، تنظيم كردن چراغعنوان مثال ورود به منزل همراه با برداشتن روزنامه، روشنبه. شدافزوده باال خواهدهوشمند سازد داراي ارزشرا 

ه كردن غذا، انتخاب كانال و برنامها، گرم گلآبياريكردن تلويزيون، كردن محتويات يخچال و نياز به خريد احتمالي، روشندما، چك
عي دستورالعمل و وها و بسياري امور ديگر است كه هر كدام نلباس ها، شستنحسابتلويزيون، مكالمه تلفني با والدين، پرداخت صورت

همانگونه استفاده از تجهيزات داخل اتومبيل و يا استفاده از هر تلفن همراه جديد مستلزم مطالعه و آموزش . حتي رمز عبور دارند
هوشمند در حركتي نو ذهن بشر را از بسياري اطالعات زائد رها ساخته هاي جديد الكترونيك در كاربري. آن استكتابچه مربوط به 

 ISSCCيس شركت سامسونگ اين موج جديد را در كنفرانس ئر. گرددتر ميفاصله بين اراده ما و انجام يك عمل بازهم كوتاه
 .نامدموج دوم صنعت الكترونيك مي۲۰۰۸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را موج تغييرات تكنولوژي براساس قانون مور جامعه بشري را به يك جامعه ديجيتالي تبديل نمود ايشان دوره سي سال اخير كه در آن 
د هاي زندگي استوار است را موج جدي بلكه براساس بهبود شيوهICروي اول و روند جديد را كه در آن توسعه صنعت نه براساس ابعاد 

هاي خارج از كشور خود در بايد از طريق پايگاهمياين بخش كارآفرينان آينده ما دستاوردهاي فكري خود را  در. داندمي) دوم(
 .كشورهاي كليدي صنعتي به صورت اختراع ثبت و حفاظت نمايند

هاي توانمندسازي سيستم -۱به سه دسته مهم افزاري خواند براي كار آفرين ايراني زمينه ديگر كه شايد امروز بتوان آنرا مخابرات نرم
 .حفاظت اطالعات قابل تقسيم است -۳تسهيل رابطه انسان و محيط  -۲مخابراتي 

 به HSDPA  وWiMax ،UMTS ،802.11nهاي مخابراتي استانداردهاي جديد مانند سازي پروتكلافزارهاي پيادهدر بخش اول نرم
افزارهاي قابليت تشخيص و تعويض درهمين بخش نرم. طاف قابل عرضه در بازار جهاني است قابل انعمالكيت معنويهاي صورت بسته

افزارهاي حساب و خدمات مشتركين، نرمافزارهاي صورت، نرم(seamless mobility)اتوماتيك استاندارد مخابراتي در حالت تحرك 
 در برخي موارد داراي بازار داخلي (cognitive radio)ي فهيم هاي راديوياي و اقتضايي، شبكههاي حسگر تودهمديريت شبكه و شبكه

 .باشندقابل مالحظه نيز مي
افزارهاي هوشمند تبديل صوت به صوت شامل تشخيص اصوات انساني و كلمات و جمالت و احساسات و مقصود در بخش دوم نرم

افزارهاي در همين بخش نرم.  كار روي زبان فارسي استاي وسيع و بدون رقيب خارجي برايهاي ديگر عرصهگوينده و ترجمه به زبان
  پيام صوتي به صورت انفرادي و يا ارائه خدمات متمركز توسطSMS ،emailشامل  هوشمند پيام صوتي، مديريت ارتباطات شخصي

هاي اصي كاربريافزارهاي اختصافزار و نرمدر همين بخش توسعه سخت. دار استهاي ديگر آيندهخصوصي از جمله فعاليتبخش 
VoIPكه احتياطًا با توجه به سوابق گذشته آنرا(و ارائه خدمات ريد و فروش الكترونيكي خافزارهاي ها، نرم براي افراد و شركت 

e-commerceو باالخره خدمات اتوماسيون و كنترل افراد و تجهيزات قابل پيگيري است) ناميم مي. 

  موج دوم–كننده انقالب ديجيتالي مصرف



افزار و هاي وسيعي براي توسعه سختها زمينهاستراتژيك ملي و هم حفاظت اطالعات شركتباالخره در بخش سوم هم به صورت نياز 
ساز يا جلوگيري از انواع نفوذ و خروج انواع آلودگي بارگذار بر شبكه يا مختلدر مقابل هاي مخابراتي افزارهاي حفاظت از شبكهنرم

 .اطالعات در تمام هفت اليه شبكه وجود دارد
 

  حرف آخر-۵
 

هاي فرهنگي علمي رشد يافته نسل جوان ورودي امروز دانشگاه كه در دهه گذشته در بستر يك جامعه با آرامش نسبي و داراي دغدغه
 ٢.اي جز كارآفريني در داخل كشور خود ندارداست و در دو دهه آينده سكاندار ادامه مسيري خواهد بود كه در آن چاره
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  تحت عنوان Texasاه دانشيار دانشگنيا آقاي دكتر آريا نصرتي -۲
“New Results on the Throughput & Delay of Packet Radio Links” 

 :خوانيداي جهت تشكر ارسال نمودند كه در ذيل ميايشان پس از بازگشت به آمريكا نامه
Thank you very much for hosting my seminar during my trip to Iran .Although I had already known you through email 
correspondence, it was very enjoyable to meet with you personally and discuss various subjects of mutual interest. Among other 
things, I got a glimpse of the research infrastructure in Iran. I also enjoyed our brief discussion about sparse sampling, and in 
particular I found your viewpoint on the recent works of Vetterli, which I knew only incidentally, to be very enlightening. 
 I came away very impressed with what you have accomplished in the ACRI in terms of research organization and quality, despite 
various strctural limitations. Your achievements at Sharif are really a testament to your intellect, energy and inner strength. 
Thank you so much for your gift of the audio CD, it will continue to remind me of my visit. I hope to continue my interactions with 
you in the future. 
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