
 

 

 موسس شرکت ژئومتریکس Sheldon Breinerزندگینامه 

دانش آموخته دانشگاه استنفورد بود که پایان نامه کارشناسی ارشد وی تحقیق در  Sheldon Breinerآقای 

مورد طراحی مغاطیس سنج گرادیان عمودی و استفاده از تئوری اویلر برای تخمین عمق مغناطیسی تعریف شده 

و آزمایشگاهی( از ایشان  )شرکتی فعال در زمینه ساخت تجهیزات پزشکی  Varian Associatesبود. شرکت

، پس 1968در سال کند تا برای ساخت برخی تجهیزات جانبی غیرپزشکی به این شرکت ملحق گردد. دعوت می

 نماید. یه اندازرا را شکه شرکت خود دهیزمان آن رس به نظرش رسید که ان،یوارشرکت در کار کردن سال  6از 
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 ونیلیم مین بتواند تا مختلف تماس گرفت یگذاران خصوص هیو با سرما نوشت یطرح تجار کیدر آن سال وی 

 پیشینه او مطمئناقبل از پرداخت سرمایه،  یگذاران خصوص هیسرما سرمایه جذب نماید. او مطمئن بود کهدالر 

که قرار  یتا او را از کار بت کردصح نزتون،یدکتر ادوارد گ، Varian عامل ریبا مد لذا خواهند کرد یرا بررس

نیز را  گریکه ده ها کارمند د ه شدبه او گفت د. مدیر عامل واریان حتی با اطالع از اینکه، مطلع کنداست انجام ده

-نه میچگو نکهیرا در مورد ا ینکاتموافقت خود را اعالم نمود. همچنین عالوه بر تشویق او برد،  دبا خود خواه

 را جلب نماید و کارآفرینی را در سیلیکون ولی شروع نماید به اومنتقل نمود. ریگذاران خطرپذ هیسرما تواند نظر

 پالو آلتو تجهیزات در یصنعت مسیر تولیددر  1969 هیفور 10 دکتر شلدون پس از جذب سرمایه مورد نیاز، در

از همان  گریدالر د ونیلیم میسال بعد ن کید. مستقر بوو به مدت پنج سال در آنجا  آمریکا قدم گذاشت

 مگنتومتر بر مبنای تحقیقاتی بود که دکتر شلدونساخت  این شرکت هیکرد. برنامه اول یگذاران جمع آورهیسرما



 

 

و  هاستمیسو  پرتو گاما یهاسنجفیمانند ط یگرید یکیزیژئوف یهاابزارداده بود. ولی  انجام Varian شرکتدر

ریزی الزم برای ورود به ساخت ات آنها اضافه شد. همچنین برنامهبه تولیدها داده یآورجمع یافزارهانرم

ماه  18در عرض  تجهیزات ژئوفیزیک هوابرد نیز تدوین شد. این شرکت دیگر سرمایه جذب نکرد زیرا توانسته بود

جاکوبسون،  امیلیو نر،ین براز: شلدو بودند عبارت شرکت ژئومتریکس مؤسس یکارمندان اصلبه سودآوری برسد. 

 بودند انیوار ان شرکتکارمند کوبسونا. همه به جز جندلیآلن ادبرگ و رابرت پر ن،یداگ اوبرا د،یمک برا یتون

 که به همراه دکتر شلدون از آنجا استعفا داده بودند.

نقل  لیویموفت در سان یپارک صنعتفعالیتهای این شرکت به مرور گسترده تر شد و به فضای بزرگتری در 

 شرکت  شنهادی، پجهت خریدن شرکت ژئومتریکس شرکت نی، پس از تماس چند1976مکان کرد. در سال 

EG&G میلیون دالر به شرکت  5ند و این شرکت به مبلغ رفتیرا پذEG&G  فروخته شد. بعد از این ژئومتریکس

از  یدر نوادا و مشاغل یاهسته شیآزما ساتیتأس تیریمد ،یشناس انوسیاق زاتیتجه نهیدر زمفعالیت خود را 

 40های جدید به حدود د به فعالیتوگسترش داد. ارزش شرکت ژئومتریکس سه سال پس از ور دست نیا

مند بود، عالقه یمرتبط با انرژابتدا مایل به سرمایه گذاری در حوزه های  EG&Gمیلیون دالر رسید. شرکت

به شمار می رفت. در طی این سالها در آن زمان ی از بازارهای پرطرفدار که پس از تحریم بزرگ نفت یموضوع

حفظ کرد، ولی توانست هویت مستقل خود را نیزفعالیت می EG&Gشرکت ژئومتریکس به عنوان زیرمجموعه  

نماید. با توجه به اینکه شرکت ژئومتریکس یک شرکت سودآور بود، حتی یک نفر نیز از شرکت مادر به این 

 اشت. دقالل کامل در مسیر خود گام بر میه منتقل نگردید و شرکت ژئومتریکس با استمجموع

 در .خارج شد شرکت ژئومتریکس، از اطمینان از پیدا شدن جانشینی اصلحس از پ1983در سال  دکتر شلدون

جدا شدن ژئومتریکس  شنهادینداشت، آنها پ یانرژ حوزه به یه اقعال گرید EG&G که ی، زمان1990دهه  لیاوا

داد. در سال  پیشنهاد را پذیرفت و آن را انجام نیوقت ا مدیرداکت،  ویدادند. دکتر است EG&G تیریمد را به

خدمات ارایه دهنده شرکت  کی OYOفروخته شد. شرکت  OYOشرکت  به Geometrics شرکت1997

محصوالت و خدمات  دالر اردیلیمیش از یک در توکیو ژاپن بوده که ساالنه ب یکیژئوتکن تجهیزاتو  یکیژئوتکن

 به فروش می رساند.

 است که مقر آن در سن خوزه OYO Corporationبخش از  کیهنوز به عنوان  Geometricsامروز شرکت 

 است. مدار در حال طی مسیر یو مشتر نگرندهیآ یتیریمد میت کی تیتحت هداهمچنان و  بوده ایفرنیکال

 


