ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﯾﮏ ﺳﺪه ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﺎﻧﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﺳﻨﺎدی را از آرﺷﯿﻮ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎﻧﻢ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻟﻮ آﻟﺘﺎ ﻣﻠﺘﻮن و ﻫﯿﻠﺪا ُﮐﻨﺘﺰ ﻫﺮ دو از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻮرادو در ﺳﺎل ﻫﺎی  1919ﻣﯿﻼدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻋﻠﻤﯽ زﻧﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻫﻢ رﺷﺘﻪ ای ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه ،ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ از آرﺷﯿﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﺎﻧﻢ دﻧﯿﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ  Wayneواﻗﻊ در دﯾﺘﺮوﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎران داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎﻧﻤﯽ در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﻢ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﯾﻢ و اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رود ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
Thorndike Saville
وﯾﻠﯿﺎم ﻣﺎت رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻠﻮن ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﻮن ادﻏﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﻧﮕﯽ
ﻣﻠﻮن اﻣﺮوزی ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ:

ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﻪ زﻧﺎن اﺟﺎزه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﻧﻤﯽ دﻫﯿﻢ.
اوﺿﺎع ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  1919ﻣﯿﻼدی )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ( ﮐﻨﮕﺮه

آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺒﺼﺮه ﻧﻮزدﻫﻢ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻖ رای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ
در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﺟﺎزه اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

اﻣﺮوزه  20درﺻﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش  Harvard Business Reviewاﻣﺮوزه  20درﺻﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻧﻬﺎ اﺑﺪا در رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وﯾﻠﯿﺎم رﯾﻤﻮﻧﺪ ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ آﯾﻮا در ﺟﻮاب ﺧﻮد اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻮﺷﺖ:

ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ آﻧﻘﺪر اﻧﺪک اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن راه اﻧﺪازی ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ.
در آن دوران ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ زﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس ﻫﺎی درس
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﯿﭽﮕﺎه آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

 J.R. Bentonرﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﯾﺪا در ﺳﺎل  1919و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺖ:

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺎزه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺎﻧﻢ در ﮐﺎﻟﺞ را ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﮐﻼس ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ رﺳﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
او در اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد آورده:

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﺧﺎﻧﻢ  Leanora Semmesﮐﻪ ﺣﺎﻻ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎده در آرﺷﯿﻮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آن دوران و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪه از آن
زﻣﺎن ،در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻫﯿﭻ
دﻟﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد ﻧﺪارد.
از ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻨﺘﺰ ﮐﻪ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد؛ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺎﻧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﺪرک ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻮرادو
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ در اداره ﺑﺮق روﺳﺘﺎﯾﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﺎل  1920ﻧﺎﻣﺶ را در ﺳﺮﺧﻂ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻗﺮار داد ﭼﺮاﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان در دﻓﺘﺮ راه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ آﯾﻮا اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻮﺷﺖ:
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ! ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ دﺳﺘﯿﺎر ﭘﻞ ﺳﺎزی در
دﻧﻮر ،دﻓﺘﺮ راه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم داد .ﺧﺎﻧﻢ  Lou Alta Meltonﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣﻪ آﯾﻮا از ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻠﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮ« ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﻠﻮرادو ﯾﺎد ﮐﺮد.

اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻠﺘﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ  T-Squareﺑﻮد؛ ﮔﺮوﻫﯽ از
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﺎﻧﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﮔﺮوه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻠﺘﻮن ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی را اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ  Margaret E. Layneدر ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »زﻧﺎن در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ:

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن و ﭘﯿﺸﺮوان« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.

ﻋﻠﺖ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ در آن دوران ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺎری را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
ﻧﮕﻪ دارد ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮداﻧﻪ آن دوران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻨﻄﻮر ﺷﺪ
ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی رﺳﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻨﺎر

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ و در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﺴﺖ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺷﺪ و در ﺳﺎل  1950ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن رﺳﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺷﺎره ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط درﺧﺸﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻠﺘﻮن را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ای ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺧﺎﻧﻢ Lou Alta Melton
در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺧﺎﻧﻢ از روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ،
دﺳﺖ ﮐﻢ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد؛  W.N. Gladsonﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه آرﮐﺎﻧﺰاس
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ:

ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ… در ﻫﺮ ﺻﻮرت
اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ روﺑﺮو ﺷﻮد.
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ،ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرﺟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
اوﺿﺎع در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ اﺳﺖ.
 J.B. Boonدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ:

ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺗﺎ اﻻن ،ﻫﯿﭻ داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎﻧﻤﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ﺟﻮرﺟﯿﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

