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توسط: شبنم حسن پور

همگامی علم و جتربه

مهنــدس فرهــاد زنــدی گوهرشــناس را چنیــن تعریــف می کنــد: گوهرشــناس فــردی اســت کــه دوره هــای ختصصــی گوهرشناســی را در 
ــی  ــی علم ــد. گوهرشناس ــل کن ــود حم ــا خ ــی را ب ــای گوهرشناس ــور در البراتواره ــال ها حض ــه س ــد و جترب ــده باش ــر گذران ــات معتب مؤسس
ــد. ــر می منای ــری اجتناب ناپذی ــی ام ــوم گوهرشناس ــان در عل ــودن کارشناس ــه روز ب ــن رو ب ــت از ای ــرفت اس ــال پیش ــترده و در ح ــیار گس بس

ــزات در  ــزار و جتهی ــتفاده از اب ــه اس ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــی ب ــان در گوهرشناس ــهم آن ــرفته و س ــتگاه های پیش ــاره دس وی درب
ــون در  ــای گوناگ ــک ابزاره ــا کم ــا ب ــج آزمایش ه ــدی نتای ــت. جمع بن ــی نیس ــی کاف ــه تنهای ــی ب ــت ول ــزام اس ــک ال ــی ی گوهرشناس
ــر  ــده منج ــه آزمایش ش ــای منون ــدون خط ــایی ب ــه شناس ــناس ب ــد گوهرش ــه کارآم ــا و جترب ــی ناخالصی ه ــری، بررس ــاهدات بص ــار مش کن
ــازی  ــا بهس ــی و ی ــای مصنوع ــخیص منونه ه ــرای تش ــتگاهی ب ــچ دس ــروز هی ــه ام ــا ب ــه ت ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــود. ذک می ش

ــت. ــوار اس ــناس در البرات ــه گوهرش ــم و جترب ــا، عل ــی ناخالصی ه ــا بررس ــایی آن ه ــا راه شناس ــده و تنه ــاخته نش س

ــرات  ــی جواه ــی و طراح ــی گوهرشناس ــوار ختصص ــگاه و البرات ــتین آموزش ــیان، خنس ــع گوهرپارس مجتم
ایــران اســت کــه توســط اســاتید فرهــاد و فــرزاد زنــدی در ســال 1383 فعالیــت رمســی خــود را بــا مجــوز 
ــن  ــدی، مجرب تری ــرادران زن ــد. ب ــاز کردن ــر آغ ــال و جواه ــوری ط ــه کش ــه ای و احتادی ــازمان فنی و حرف س
اســاتید حــال حاضــر ایــران بــا مــدارک مرتبــط و بین املللــی از موسســات و دانشــگاه های معتبــر خارجــی بــا 
هــدف آمــوزش ختصصــی و ارتقــاء ســطح علــم گوهرشناســی در ایــران تصمیــم به تأســیس گوهرپارســیان 
گرفتنــد. ایــن مجتمــع بــا تکیــه بــر صداقــت و اســتانداردهای بین املللــی و جمــع آوری به روزتریــن مطالــب 
آموزشــی توانســته اســت در راســتای آمــوزش اعضــای احتادیه هــای طــال و جواهــر در سراســر کشــور گامــی 
تأثیرگــذار بــردارد. به طوری کــه دریافــت لــوح ســپاس واحــد منونــه آموزشــی از ســازمان فنی وحرفــه ای 
و لــوح تقدیــر از ســوی احتادیــه محتــرم طــال و جواهــر اســتان تهــران بــرای ارائــه خدمــات و آموزش هــای 
ــدس  ــا مهن ــاه ب ــی کوت ــپ و گفت ــی رود. گ ــمار م ــه ش ــیان ب ــر پارس ــع گوه ــارات مجتم ــی از افتخ ختصص
ــم. ــرار می دهی ــرخ ق ــل س ــدان لع ــان و عالقه من ــار مخاطب ــل آن را در اختی ــتم ماحص ــدی داش ــاد زن فره
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استانداردسازی گوهرشناسی

گوهرشــناس مطــرح کشــورمان در ادامــه صحبت هــای خــود بــه استانداردســازی ایــن رشــته در ایــران اشــاره کــرد و افــزود کــه اســتاندارد 
ــه  ــرد و البت ــر می گی ــد را در ب ــی و مرواری ــنگ های رنگ ــاس، س ــته های امل ــه رش ــد ک ــن ش ــش تدوی ــال پی ــدود 6س ــی ح ــی گوهرشناس مل
ــی و  ــنگ های رنگ ــتاندارد س ــر اس ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــن ش ــیان تدوی ــی گوهرپارس ــز آموزشی پژوهش ــتندات مرک ــزوات و مس ــه ج برپای
املــاس، اســتاندارد مرواریــد بــرای خنســتین بار در ایــران توســط ایــن مرکــز بــر اســاس اســتانداردهای بین املللــی تهیــه شــده اســت و گام 
ــا  ــراه ب ــم هم ــه مفتخری ــرد ک ــح ک ــن تصری ــی رود. وی همچنی ــمار م ــه ش ــی ب ــی و نیمه قیمت ــنگ های قیمت ــناخت س ــی در ش ــیار مهم بس

ــتیم. ــران هس ــان ای ــور عزیزم ــا در کش ــم نوپ ــن عل ــرو ای ــیان، پیش ــی گوهرپارس ــم آموزشی پژوهش تی

مطالعات و پژوهش های پر بازده

ــب  ــده مطال ــمت عم ــه قس ــت ک ــار داش ــیان اظه ــه گوهرپارس ــای موسس ــات و پژوهش ه ــج حتقیق ــاره نتای ــدی درب ــاد زن ــدس فره مهن
آموزشــی در جــزوات دوره گوهرشناســی گوهرپارســیان از منابــع آموزشــی معتبــر بین املللــی تهیــه و جمــع آوری شــده و در خنســتین ســایت 
ختصصــی گوهرشناســی در ســال 1383 ارائــه شــده اســت. ایــن مطالــب از جامع تریــن منابــع بــه زبــان پارســی در زمینــه گوهرشناســی و 
ــی در  ــوق ختصص ــزار ف ــیان نرم اف ــه گوهرپارس ــول موسس ــی محص ــر مطالعات ــه کم نظی ــا منون ــود. ام ــوب می ش ــرات محس ــی جواه طراح
زمینــه گوهرشناســی اســت کــه مشــابه آن در خاورمیانــه وجــود نــدارد. نرم افــزاری کــه اطالعــات دقیقــی از چندیــن کتــاب گوهرشناســی 
ــج  ــردن نتای ــا وارد ک ــا ب ــد ت ــرار می ده ــران ق ــار کارب ــکان را در اختی ــن ام ــردارد و ای ــا را در ب ــود در دنی ــای موج ــه گوهره ــی و کلی خارج

ــد. ــش ده ــرده و منای ــتجو ک ــه را جس ــن گزین ــه، نزدیک تری ــزاران منون ــن ه ــی، از بی ــای گوهرشناس آزمایش ه

وی در ادامــه افــزود کــه اشــتیاق گوهرپارســیان بــه ترویــج صحیــح علــوم گوهرشناســی در کشــور باعــث شــده اســت اهــداف بلندمدتــی 
ــاره  ــرات اش ــی و جواه ــه گوهرشناس ــی در زمین ــای ختصص ــگارش کتاب ه ــه ن ــوان ب ــه می ت ــه ازجمل ــد ک ــرار ده ــود ق ــتور کار خ را در دس
ــات  ــایر اقدام ــون س ــود. همچ ــد ب ــی خنواه ــای خارج ــه کتاب ه ــه ترجم ــر ب ــی منحص ــوالت فرهنگ ــن محص ــت ای ــر اس ــایان ذک ــرد. ش ک

ــد. ــد ش ــام خواه ــته اجن ــن رش ــاالن ای ــدان و فع ــته عالقه من ــت و شایس ــکل و کیفی ــن ش ــه بهتری ــی ب ــز آموزشی پژوهش ــن مرک ای

اشــاره بــه نتایــج حتقیقــات علمــی گوهرپارســیان بــرای منونه هــای مصنوعــی املــاس )HPHT و CVD(  دیگــر موضوعــی بــود کــه مهنــدس 
فرهــاد زنــدی بــه آن اشــاره کــرد و افــزود کــه ماحصــل ایــن پژوهش هــا بــه تازگــی در بــازار جواهــرات کشــور وارد شــده اســت و همچــون 

ــود. ــوب می ش ــران محس ــا در ای ــن منونه ه ــایی ای ــگام شناس ــیان پیش ــه گوهرپارس همیش

کتابخانه ختصصی

ــه  ــت ک ــان داش ــی بی ــان پارس ــه زب ــی ب ــی گوهرشناس ــای ختصص ــود کتاب ه ــف از کمب ــار تأس ــن اظه ــدی ضم ــاد زن ــدس فره مهن
گوهرپارســیان بزرگ تریــن مجموعــه کتاب هــای گوهرشناســی ایــران را در اختیــار دارد. وی از وجــود منابعــی منحصربه فــرد در کتابخانــه 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــا ق ــار آن ه ــد در اختی ــجویان عالقه من ــل دانش ــورت متای ــه در ص ــر داد ک ــه خب ــن مجموع ــی ای ختصص

راهی برای موفقیت

مؤســس گوهرپارســیان ضمــن ترغیــب جوانــان بــرای ورود بــه عرصــه گوهرشناســی افــزود کــه مــا معتقدیــم هــر شــخصی می توانــد در 
ایــن زمینــه بــه موفقیت هــای چشــمگیری دســت یابــد بــه شــرط آنکــه ختصــص و جتربــه الزم را در اختیــار داشــته باشــد، امــا بــدون ایــن 
فاکتورهــا پیامدهــای زیانبــاری در انتظــار خواهــد بــود. ایــن رشــته نیــاز بــه هیــچ پیــش نیــازی نــدارد و مراحــل آموزشــی از همــان ابتــدا 

بــه صــورت تئــوری و عملــی همــگام بــا یکدیگــر پیــش مــی رود. 

شــایان ذکــر اســت از آجنایــی کــه اســاتید زنــدی هــر دو فارغ التحصیــل مؤسســه آمریکایــی GIA هســتند و عــالوه بــر آن مــدارک اروپایــی 
HRD و GEM-A را نیــز دریافــت کــرده و در اختیــار دارنــد، متــام کوشــش خــود را بــه کار بســته کــه نــه تنهــا ســرفصل های آموزشــی بلکــه 

ــد.  ــه دهن ــر ارائ ــات فوق الذک ــراز مؤسس ــابه و همت ــی مش روش تدریس


