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  برگزاری موفقيت آميز

  SUTA جهانی پنجمين گردهمايی
 ونکوور، کانادا

  

  
  گروه داوطلبان برگزار کننده گردهمايی در ونکوور

  
گردهمایی جهانی انجمن ما با موفقيت تمام این بار در شهر زیبای ونکوور در غرب کانادا و در ساحل اقيانوس آرام  پنجمين

 شهر ٢٠٠٢در سال . انجمن ما برای برگزاری گردهمایی جهانی خود به کانادا می رفتاین دومين باری بود که . برگزار شد
ميزبان برای انتخاب .  ميزبان ميهمانان انجمن بود، این کشور به شمار می رودشرقتورنتو که مهمترین مرکز تجاری کانادا در 

اخه ونکوور در شجمن، شاخه سوئد در اروپا و دو شاخه قوی ان. گردهمایی امسال برای هيات مدیره انجمن کار آسانی نبود
هيات مدیره انجمن پس از بررسی . غرب کانادا، هردو از ابتدا و با اشتياق زیاد آمادگی خود را برای ميزبانی اعالم داشتند

 نویسی نکته چشمگير در جریان نام. ور موافقت کردوهای دقيق و در نظر گرفتن همه جوانب در نهایت با ميزبانی شاخه ونک
این استقبال به حدی . برای شرکت در این گردهمایی از همان ابتدا اشتياق بسيار زیاد اعضا و دوستداران ساکن ایران بود

متاسفانه تصميم سفارت .  نفر برای شرکت در گردهمایی ثبت نام کردند۴٠٠بود که تنها در طول چند هفته نخست بيش از 
ا گروه کوچکی از این دوستان مشتاق بتوانند در هياری از این دوستان باعث شد که تنکانادا مبنی بر جواب رد دادن به بس

دو نکته دیگر در مورد این گردهمایی . ور حالی بودوجای همه این دوستان در گردهمایی ونک. این گردهمایی شرکت کنند
  :قابل ذکر است

جا دارد که از . اری این گردهمایی نمونه وار بودانگيزه قوی اعضای انجمن در شاخه ونکوور در جریان تدارک و برگز -
  .آقای فریبرز اردوبادی، اعضای هيات مدیره این شاخه و گروه داوطلبان تشکر شود

حق عضویت و حق نام از عهده تمام مراحل نام نویسی و پرداخت پایگاه اینترنتی انجمن توانست به خوبی  -
الش های شبانه روزی مسئول هماهنگی پایگاه اینترنتی انجمن بيش از هر چيز مدیون تاین امر  . نویسی برآید

 .بود) شکده مهندسی برق، ساکن لندن خورشيدی، دان١٣۵٠ورودی (آقای هانری معصوم پور 
 
 

   دکتر آرياگزارش
  در سايت انجمن در نشانی زير در دسترس قرار داردگزارشمتن اين 

http://www.suta.org/reunion08/post/FA.doc 



 
 

 صفحه 2

۶٢ 
-  

  سخنان گشايش پنجمين گردهمايی انجمن در ونکوور، کانادا
 مهندس فريبرز اردوبادی

  
 

 دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی مکانيک، )۶دوره  ( خورشيدی١٣۵٠آقای مهندس فريبرز اردوبادی، ورودی سال 
 يران، دارای مدرک کارشناسی ارشد از سال کار در صنايع بخش خصوصی در ا۶ارشد از دانشگاه برکلی آمريکا، دارای تجربه 

 سال سابقه کاربه عنوان مدير مهندسی در ١٢ سال تجربه در مهندسی کنترل، ۴دانشگاه بريتيش کلمبيا در رشته مهندسی کنترل، 
 آقای اردوبادی اخيرا به شرکت . International  Honeywell  سال در شرکت٢ ، Ballard Power Systemsشرکت 

y Energ4Day پيوسته اند .  
 

متاسفانه به علت مسائلی که پيش آمد، . ما در گردهمایی ونکوور انتظار داشتيم که دوستان زیادی از ایران با ما باشند
من تعداد دوستان از ایران . تنها تعداد محدودی اینجا هستند.  فکر می کردیم با ما اینجا باشند، با ما نيستندهمه آنهایی که

شرکت . (من از دوستانی که از ایران آمده اند خواهش می کنم اگر ممکن باشد، بلند شوند بایستند. را دقيق نمی دانم
.  فکر می کنيم که داریم در اینجا کار می کنيم و زحمت می کشيمما). کنندگان این دوستان را با کف زدن تشویق می کنند

به هر حال خيلی خوشحالم که . تر و سخت تر بوده استولی کاری که شما برای آمدن به اینجا کردید به مراتب پرزحمت 
برای تدارک گردهمایی ونکوور تعداد زیادی از دوستان کمک کردند که من در . این تعداد دوستان را از ایران در اینجا می بينم

ر آن حضور نامه ای آمده که د از دفتر شهردار شهر ونکوور شمالی .تان را معرفی خواهم کردسموقعيت مناسب این دو
 ی و در ضمن در رابطه با بحث مرکزی این گردهمایی که در مورد انرژی هاگفته انددوستان را در شهر ونکوور خوش آمد 

اصل این نامه را . (تجدید پذیر است نيز ذکر کرده اند که در این مورد شهر ونکوور شمالی اقدامات مهمی انجام داده است
ایشان  .نامه ای رسيده استهمچنين از دفتر نماینده پارلمان ایالت بریتيش کلمبيا ).  يد بعد ببينی هادر صفحهمی توانيد 

ایشان در نامه شان به نکته . مدرک رسمی مهندسی حرفه ای دارند تنها مهندسی هستند که در ایالت بریتيش کلمبيا
و هنگی و فنی مرزی نمی شناسد روابط فرمعنای گفته ایشان این است که کر می کنم فمن . جالبی اشاره کرده اند

من می خواهم از همه دوستانی که بر می گردند به ایران و کشورهای دیگر خواهش کنم  .احتياج به پاسپورت و ویزا ندارد
بگویند که ما سعی خودمان را از طریق دوستانی که در  ،که به عنوان سفرای ما به دوستانی که نتوانستند ویزا بگيرند

، آقای راسری کانادادر همين رابطه نماینده پارلمان س.  می کنيم که این گونه مسایل دیگر پيش نياید، داریماینجاپارلمان 
 یک نامه ای نوشتند و تبریک گفتند این گردهمایی ما را و همين طور در مورد اهميت انرژی های تجدید پذیر صحبت دان بل،
و در آن نامه ایشان یک نامه ای نوشتند برای وزیر مهاجرت ح شد وقتی که مشکالت ویزا مطرحدود یک ماه پيش . کردند

و آمدن افرادی برای این گردهمایی با هدف های یکی از معروفترین دانشگاه ها است اشاره کردند که دانشگاه صنعتی 
 تهران کرده، اقدام در رابطه با مشکالتی که سفارت کانادا درایشان در همان موقع تقاضا کردند که وزیر مهاجرت . فنی است

من ایشان را معرفی می کنم و سپس ایشان چند کلمه ای با ما . خوشبختانه آقای دان بل امروز در اینجا حضور دارند. بکند
  .د کردنصحبت خواه



 
 

 صفحه 3

۶٢ 
  سخنرانی مهندس علی احراری، مسئول شاخه ونکوور

  در پنجمين گردهمايی انجمن در ونکوور، کانادا

  
  

عرض سالم دارم . که در این جلسه شرکت کردنداتيد محترم و هم دانشگاهيان عزیز واقعا متشکرم قبل از هر چيز از اس
ضور یکایک شما دوستان حداده شد تا از خوشحالم که از طرف شاخه ونکوور انجمن سوتا این ماموریت به من . خدمت شان

زحمت کشيدند و تشریف آوردند به بسيار دور علی الخصوص از دوستانی که از راه های . قدردانی بکنمو همراهان عزیز 
در همينجا اجازه بدهيد ناخشنودی خودمان را اعالم . آرزو می کنم که اقامت بسيار خوبی در اینجا داشته باشيد. شهر ما

 این متاسفانه نتوانستند درکه در ایران اقدام کردند برای گرفتن ویزا اینکه تعداد بسيار زیادی از دوستان ما بکنيم از 
در اميدواریم در دوره های بعد به دور از مسایل ویزا بتوانيم . از این بابت ما ناخشنود هستيم. گردهمایی شرکت کنند

  .  و تبادل افکار بکنيمگردهمایی های بعد در کنار هم باشيم
 التحصيالن دوره اول جون من خودم از فارغ. اجازه بدهيد که من کمی شما را به حال و هوای روزهای اول دانشگاه ببرم

روزهای اول به خاطر دارم که دکتر . که به عنوان اولين دوره وارد دانشگاه شدیم نفری هستم ۴١٢من یکی از . هستم
 هر کدام از ما به رشته و. راهی کالس های درس شدیمبرای ما سخنرانی کردند و ما از آنجا بود که مجتهدی عزیز 

البته اینجا در مورد دکتر مجتهدی صحبتهای زیادی . و شروع کردیم به فراگيری دروسساختمان مربوط به خودمان رفتبم 
من در دانشکده برق مشغول به . در بخش بعد به طور مفصل از ایشان یاد خواهند کردخواهد بود که جناب دکتر منتصری 

. در جمع ما حضور دارندزار باید عرض کنم جای خوشحالی است که استاد عزیزمان جناب آقای دکتر خاک. تحصيل شدم
به هر  نفری که ما بودیم ۴١٢در آن روزها می توانم بگویم که همه آن . خواهش می کنم به افتخار ایشان کف بزنيد

بود که خواستم خدمت این از نکاتی . ساختمان و آزمایشگاهی که قدم می گذاشتيم بوی نوی از آن به مشام می رسيد
و یکی دیگر از نکات جالب در آن زمان که شاید شما آن را . به حال و هوای آن روزها ببرمشما عرض کنم و شما را کمی 

به این ترتيب که هر چه را که در طول هفته خوانده . در یکی دو سال اول ما باید هر شنبه امتحان می دادیمتجربه نکردید، 
باید بگویم که در یکی دو سال اول ما اصال . می کردیمو در امتحان مربوطه شرکت بودیم باید در روز شنبه آماده می کردیم 

ما این شانس را داشتيم که .  می گذراندیمنچون همه اش را باید در حال مطالعه و درس خواند. آخر هفته خوبی نداشتيم
  . یمواز دانشگاه صنعتی آریامهر آن موقع و شریف فعلی وارد عرصه کار و صنعت بشاولين گروهی بودیم که 

چند سال پيش به همت گروهی از دوستان این شاخه ورد شاخه ونکوور انجمن سوتا باید به عرض تان برسانم که در م
در سال گذشته یک هيات مدیره جدیدی برای شاخه ونکوور انتخاب شد که من خودم یکی از اعضای این . تشکيل شد

 که هم ده کردن و تدارک این گردهمایی شدا آمباید بگویم که بيشترین وقت این هيات مدیره صرف. هيات مدیره هستم
به شکل واقعا فوق العاده ای با ما عالوه بر اعضای این هيات مدیره گروهی از داوطلبان عزیز . ون شما در آن شرکت داریدناک

. گونه برگزار کنيممی توانم بگویم که اگر این گروه در کنار ما نبود ما نمی توانستيم این گردهمایی را به این . همکاری کردند
من در اینجا از اعضای هيات مدیره شاخه . د بردناز این گروه در یک فرصت دیگر آقای مهندس اردوبادی یکایک نام خواه

و خودشان را معرفی کنند تا شاید قدردانی کوچکی شده باشد از زحماتی که ونکوور خواهش می کنم که تشریف بياورند 
اگر اجازه . نایب ریيس هيات مدیره شاخه ونکوورمی کينم از خانم مهندس مژگان عليون شروع . در این مدت کشيده اند

 چيزهایی از یکدیگر چون در این مدت که ما با هم کار کردیم.  این دوستان برایتان بگویمتبدهيد من کمی هم از خصوصيا
. ميمات را هميشه خواستار هستندسریع تصاز خصوصيات خانم مهندس مژگان عليون این است که اجرای . آموخته ایم

از خصوصيات ایشان دقت فوق العاده و خارق العاده ایشان است که از یک . خزانه دار شاخه ونکوورخانم دکتر ترانه صولتی 
از خصوصيات ایشان پشتکار و . خانم سارا باوریان به عنوان هماهنگ کننده شاخه. استاد دانشگاه انتظار می توان داشت

شخصی آرام و با نظرات مفيد هميشه در : از خصوصيات ایشانخانم سارا محمودی . ی نظير ایشان استپی گيری ب
ایشان شخصی هستند دست و دل باز و از ایشان به خاطر کمک آقای مهندس خسرو مقصود . جلسات ما شرکت دارند

و همچنين . هستند آرام و همراهایشان شخصی . آقای مهندس مرتضی رضایی. مالی که به انجمن کردند تشکر می کنيم
کارهای اسباب در حالی که عازم شهر تورنتو بودند و در واقع همه ایشان . سوی زاده تشکر می کنيمواز آقای امير علی م

از .  گذاشتندهمایتا آخرین لحظه از جان و دل کشی را کرده بودند و قرار بود که در همين روز ها جا به جا شوند، با این حال 
ایشان عالوه بر کمکهایی که هميشه می کنند عکاس . جناب مهندس سهيلیو باالخره . ان واقعا باید قدردانی بکنيمایش

   .از ایشان هم تشکر می کنيم. حرفه ای هستند و عکس هایی را که خواهد دید توسط ایشان گرفته شده است
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   بهشمالی پيام شهردار ونکوور
 SUTAپنجمين گردهمايی جهانی 
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 پيام عضو مجلس ايالت بريتيش کلمبيا به

 SUTAپنجمين گردهمايی جهانی 
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۶٢ 
 

  بهکانادا سراسریپيام عضو مجلس 
 SUTAپنجمين گردهمايی جهانی 

  

  
  

Don Bell, M.P.  
  
      HOUSE OF COMMONS 

  
August 2, 2008 
 
 
I wish to extend my personal welcome to the participants of the SUTA Reunion.  This year’s 
theme of renewable energies is timely and important to all of us no matter where we live. 
Congratulations to all the volunteers, speakers and guests who have made this event possible.    
 
 
Sincerely 

 
 
Don Bell, M.P. 
North Vancouver 

  
  شاخه کاليفورنيای شمالی

  بزرگداشت همکاری بين دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه استنفورد
  

  

  

  
 جلسه ای به منظور بزرگداشت سال های همکاری ميان دو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شمالی کاليفورنيای شاخه

در این جلسه تعدادی از اعضای . برگزار می شود نوامبر در دانشگاه استنفورد ٨این جلسه روز . استنفورد بر گزار می کند
در این جلسه در مورد نقش دانش آموختگان دانشگاه ما در . هيات علمی از هر دو دانشگاه سخنرانی خواهند داشت

موختگان دانشگاه استنفورد به دانشگاه ما و همچنين کمک های دانش آ Silicon Valleyدانشگاه استنفورد و در منطقه 
  .هد شدصحبت خوا



 صفحه 7

 

 

  گزارش فعاليتھای ھيات مديره انجمن دانشگاه صنعتی شريف

 

برگزار شد، توسط دکتر فريبا آريا، رييس ھيات  2008گزارش فعاليتھای ھيات مديره انجمن در گردھمايی پنجم، که در ماه اوت 

فعاليتھای انجمن که اين گزارش با معرفی انجمن آغاز شد که در آن به غيرانتفاعی بودن انجمن، مبنای . مديره، ارايه شد
ماًموريت در ادامه، . اساسنامه انجمن می باشد، و مديريت انجمن توسط يک ھيات ھفت نفره که منتخب اعضا ھستند اشاره شد

، حرفه ای و اجتماعی، و دوم علمی ھای در زمينهاری و گسترش ارتباط ميان اعضا، انجمن در دو محور معرفی شد، اول برقر
  .ضا و دانشگاهتقويت رابطه بين اع

امور مالی، امور داخلی، خبرنامه، عضوگيری و ارايه خدمات، : در اين محورھا خ3صه شد فعاليتھای اصلی ھيات مديره
ی انجمن اين فعاليتھا از طريق وب سايت انجمن، نامه الکترونيکی، خبرنامه، و شاخه ھا. برگزاری گردھمايی، و روابط عمومی

  .پی گيری و ارايه می شوند

به ھيات مديره خود در طول اين دوره ھر يک از محورھای فعاليتھای اصلی کارھايی که ھيات مديره در رابطه با در ادامه، 
  :توضيح داده شد شرح زيرانجام رسانيده است به 

اين فعاليت . شدمسؤوليت اداره امور مالی به عھده خانم مھشيد آژير، عضو ھيات مديره و خزانه دار انجمن، می با: امور مالی -- 
شامل آماده کردن گزارشھای مالی سه ماھه و ارايه برروی وب سايت، آماده کردن گزارشھای مالی سا:نه و ارايه برروی وب 

  .بوده استسايت، و آماده کردن و تحويل مدارک مالياتی انجمن 

ات مديره، دبير انجمن و معاون رييس ھيات مسؤوليت اداره امور داخلی به عھده خانم ندا صالحی راد، عضو ھي: امور داخلی -- 
اين فعاليت شامل برگزاری جلسات ھيات مديره، آماده کردن دستور جلسات و صورت جلسات، آماده کردن . مديره، می باشد

  .و آماده کردن محتوای وب سايت گردھمايی بوده است) Grant(مالی درخواست پشتيبانی 

خبرنامه تنھا . به عھده آقای انوشه ھادزاد، عضو ھيات مديره و سردبير خبرنامه، می باشدخبرنامه اداره مسؤوليت : خبرنامه -- 
ھدف . شماره از آن به طور مستمر انتشار يافته است 61نشريه انجمن به زبان فارسی است و به ھمت آقای ھادزاد، تا به حال 

  .ررسانی در مورد دانشگاه می باشدخبرنامه خبررسانی در مورد فعاليتھای انجمن و شاخه ھا و ھمچنين خب

اين فعاليت . ، می باشدآقای شھريار مکاره چی، عضو ھيات مديرهبه عھده  عضوگيریمسؤوليت اداره امور : عضوگيری -- 
، دو العملردستو بر اساس اين. عضويت برای تصويب رسانی به وسيله ھيات مديره بوده استدستورالعمل آماده کردن  شامل
و عضو وابسته ) Member(سطح بھره گيری متفاوت از خدمات انجمن تعريف شد که عبارتند از عضو با  عضوگروه 

)Associate Member .( به تصويب ھيات مديره رسيده است در وب سايت انجمن، بخش  که اکنوندستورالعمل اين

Membership، زير بخشMembership  About قابل دسترسی می باشد.  

مسؤوليت اداره روابط انجمن با دانشگاه و با انجمن دانش آموختگان دانشگاه به : اه و انجمن دانش آموختگانبا دانشگروابط  -- 
اين فعاليت شامل ھماھنگی و برگزاری جلسات با سفارت کانادا، . عھده خانم فرانک قھرمان پور، عضو ھيات مديره، می باشد

ت انجمن دانش آموختگان برای امور گردھمايی، و ھماھنگی با آقای دکتر ھماھنگی و تسھيل امکان بھره گيری انجمن از امکانا
 .وفايی، مدير روابط بين الملل دانشگاه، برای م3قات با سفارت کانادا بوده است
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اين فعاليت . ھيات مديره، می باشدو رييس ، عضو يبا آريابه عھده خانم فرعمومی مسؤوليت اداره روابط : روابط عمومی -- 
اسخگويی به پرسشھا و درخواستھای اعضا، ھماھنگی و ھمکاری با ساير انجمنھای علمی ايرانی برای اعتراض به پ شامل

، و برقراری تماس با سازمانھای مربوط در )ACS(قوانين تبعيض گرايانه عليه اعضای ساکن در ايران انجمن شيميدانان آمريکا 

  .نندگان در گردھمايی شده استدولت کانادا برای تسھيل اخذ رواديد برای شرکت ک

، تعيين و اجرای فرايند ثبت نام، و )شھر(برای برگزاری گردھمايی پنجم، ھيات مديره مسؤوليت انتخاب محل : گردھمايی -- 
شاخه ونکوور که به عنوان ميزبان اين گردھمايی تعيين شد، مسؤوليت انتخاب محل برگزاری . ارسال دعوت نامه را داشته است

  .برنامه گردھمايی را بر عھده داشته است و تدارک

اين فعاليت شامل . مسؤوليت اداره وب سايت به عھده آقای ھانری معصوم پور، عضو ھيات مديره، می باشد: وب سايت -- 
بازسازی و به روزکردن وب سايت، ايجاد امکان دسترسی به وضعيت عضويت در پروفايل اعضا در وب سايت، بھبود کارکرد 

مھای عملياتی وب سايت در رابطه با فرايند عضويت، ثبت نام برای گردھمايی، پرداخت حق عضويت و حق ثبت نام الگوريت
ھمچنين، در اين دوره، امکان دسترسی ھمه شاخه ھای انجمن به صفحه خود در وب سايت ايجاد شد که  .گردھمايی بوده است

سوابق کاری، اع3م موقعيتھای کاری، و امکان معرفی و جستجوی بارگذاشتن مقا:ت علمی، : امکانات زير را تسھيل نمود
در حال حاضر برنامه ای جھت بھبود امکانات وب سايت تھيه شده است و برای يک کمک . فعاليتھا و خدمات حرفه ای اعضا

  .شده استنتيجه اين درخواست ھنوز اع3م ن. مالی جھت تامين منابع مالی مورد نياز اين پروژه درخواست شده است

شاخه ھا نماينده انجمن، و در حقيقت بازوی اجرايی انجمن، در نقاط مختلف دنيا می باشند که امکان تحقق ماموريت : شاخه ھا -- 
يفرنيا، سوئد، در حال حاضر، شاخه ھای انجمن در آلمان، انگلستان، تورنتو، جنوب کال. انجمن را در منطقه خود ايجاد می کنند

  .شمال کاليفرنيا، ميشيگان، و ونکوور فعال می باشند شمال شرق آمريکا،

اين برنامه نياز به آماده . در انتھای اين گزارش، به فعاليت مھم آتی ھيات مديره اشاره شد که انتخابات ھيات مديره آينده می باشد
عضای انجمن را دعوت نمود ھيات مديره شرکت کنندگان در گردھمايی و ا. کردن وب سايت، و جذب نامزدھای انتخاباتی دارد

شرکت کنندگان در گردھمايی و . تا خود را برای ھيات مديره مرکزی نامزد کنند و بدين ترتيب در اداره انجمن خود سھيم شوند
  .اعضای انجمن ھمچنين تشويق شدند که برای انتخابات شاخه انجمن در منطقه خود نامزد شوند، و در ھر دو انتخابات رای دھند

ھيات مديره با تشکر از کليه کسانی که در طول دوره فعاليت اين ھيات مديره با آن ھمکاری کرده بودند و به خصوص گزارش 
  .ياران برگزاری گردھمايی پنجم به پايان رسيد

  

  

  ھيات مديره انجمن دانشگاه صنعتی شريفاز اعضای بعضی 

  شھريار مکاره چی، فرانک قھرمانپور، فريبا آريا، مھشيد آژير، ندا صالحی راد: از راست به چپ
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۶٢ 
  

  

  سخنرانی دکتر هژبری در
   جهانی انجمن سوتا  گردهمايیپنجمين

  ونکوور

  
  اعضای محترم سوتا، دوستان عزیز

  
  .بسيار خوشحالم که می توانم در پنجمين گردهمایی سوتا شرکت کنم و شما را بار دیگر ببينم

شرکت در این گردهمایی عالقه نياز دارد ولی شما به خوبی می دانيد که برگزاری گردهمایی جهانی سوتا به چقدر کار و 
  .چه از لحاظ وقت و چه از لحاظ مالی. را طلب می کند تعلق و عالقه بيشتری از راه های بسيار دور ها

  .از هيات مدیره سوتا، شاخه ونکوور و کميته برگزاری گردهمایی به خاطر زحمات فراوان بسيار متشکرم
. ميشودهم ای ما از ابتدا مساله ویزا بوده است که متاسفانه هر سال مشکل تر یکی از مشکالت اساسی گردهمایی ه
هيچ انتظار نمی رفت . شاره کردند و فردا هم بيشتر در باره آن صحبت خواهد شداخانم دکتر فریبا آریا دیروز به این مساله 

 درصد ٧۵ تقریبا به همه شرکت کنندگان گردهمایی تورنتو ویزا داده بود، این بار بيش از ٢٠٠٢که کانادا، کشوری که سال 
این کار . به بعد از پایان گردهمایی موکول کندو نه فقط این، بلکه تاریخ صدور ویزای بسياری را هم . کندمتقاضيان ویزا را رد 

 درصد تقاصاهای ویزا موافقت کرده ۶٠ با ٢٠٠۶سفارت کانادا از عمل کنسولگری های آمریکا بسيار بد تر بود که در سال 
  .بودند

 ،Fی ویزاهای تمام اعضای سوتا در آمریکا که دارا. گان از ایران محدود نمی شوددمتاسفانه مشکل ویزا تنها به شرکت کتت
H  و Jچون برای بازگشت نياز به ویزای جدید دارند. عمال نمی توانند در گردهمایی های خارج از آمریکا شرکت کنند ستنده.  

 نام نویسی کرده ٢٠٠۶ نفر از افرادی که در گردهمایی ۵٣بسيار جالب است که .  عالقه و وفاداری اعضا صحبت کردمقبال از
 که مواجه شدند و کار بسياری از آنها به زندانهای اداره اقامت آمریکا انجاميد، دو مرتبه برای بودند، با همه مشکالتی

 تفر آنها متعلق به این گروه ٢٠ نفری که از ایران موفق به دریافت ویزا شدند، ۴۴از .  نام نویسی کردند٢٠٠٨گردهمایی 
  !آنها دست بزنيدبه افتخار . من معتقدم عالقه و وفاداری واقعی این است. است

برای آنها تعيين دقيق تعداد یهودی هایی که . متاسفانه عواملی در حکومت وجود دارند که به دنبال هدف های خود هستند
کنسولگری های خارجی با توهين آميز  سال پيش در اسارتگاه های هيتلر کشته شدند مهمتر است تا برخورد ۶٠يش از پ

ام قرون وسطایی سنگسار و قطع اعضای بدن به عنوان اجرای عدالت و یا مساله صيغه مهمتر برای آنها اجرای احک. ایرانيان
  .است از وجهه ایران در جهان

 به ، در حالی که مردم سراسر جهان شاهد بودند،سال گذشته شاهد بودیم که چگونه ریيس یک دانشگاه معتبر آمریکایی
  . توهينی که در واقع به ملت ایران بود.ين کردميهمان خود بر خالف همه اصول ميهمان نوازی توه

بسياری از شما پيام هفته گذشته من را دریافت کردید و می بينيم که اکنون حتی تاریخ و هویت ملی ما مورد هجوم قرار 
  .گرفته است

 آن رنج ولی ما از نتایج. سوتا به عنوان یک تشکيالت صنفی غير سياسی قادر به تغيير این واقعيات سياسی نيست
  .ميبریم

. ارتباط خود را با اعضا تقویت کنيماین است که در این شرایط سوتا چه باید بکند؟ من معتقدم که نخستين وظيفه ما 
. ولی در آینده این نباید تنها وسيله باشد. استبوده گردهمایی های جهانی سوتا وسيله بسيار خوبی برای ارتباط با اعضا 

ه های روزافزون مسافرت، هتل و سایر مخارج بسياری از اعضا قادر به شرکت در این گردهمایی بخاطر مساله ویزا و هزین
  :جه خود را معطوف شاخه ها نمایيمبرای آنکه این اعضا را برای هميشه از دست ندهيم، ما باید تو. ها نخواهند بود

 وابستگان به دانشگاه صنعتی شريف شاخه های انجمن بايد بار ديگر فعال شوند و با تشکيل جلسات مرتب با همه -
  .ارتباط برقرار کنند

 . از روشهای جديد پخش همزمان جلسات در مکان های مختلف بايد استفاده کرد -
 هيات مديره سوتا بايد در اين جلسات شرکت کند و در دسترس شاخه ها و اعضا باشد -
رکت در جلسات شاخه ها در حفظ ارتباط اعضای سوتا بايد به نوبه خود احساس مسئوليت بيشتری بکنند و با ش -

 .بکوشند
که شاهد یک سوتای تنها در صورتی که ما از تمام امکانات خود برای تقویت سوتا استفاده کنيم، می توانيم اميدوار باشيم 

  . شکوفا تر برای خدمت به اعضا و دفاع از منافع آنان و جامعه دانشگاهی ایران باشيم
  

 .يشتری و برای شما شب خوشی را آرزو دارمبرای سوتا موفقيت های ب
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 سخنان پايانی گردهمايی
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۶٢ 
  دانشکده مهندسی برقدانش آموختگان گردهمايی پايان تحصيل 

 مهندس فرخ مليحی
 

 
 

عکس باال در یک گردهمایی که به مناسبت پایان تحصيل دانش آموختگان رشته مهندسی برق دانشگاه ما در سال جاری 
 خورشيدی همين ١٣۵٠این گردهمایی به ابتکار و همت دو تن از دانش آموختگان ورودی . ده بود، گرفته شده استبرپا ش

  :آقای مليحی در پيامی برای ما در شرح این گردهمایی مينویسد.  برگزار شدفرخ مليحی و فرید مصطفویرشته آقایان 
 زمان عوض شده است ولی اين . آن دوران را برايمان زنده کرد سال پيش برد و خاطرات٣٠شرکت در اين گردهمايی ما را به 
دانشگاه ما همچنان دانشگاه .  پرانگيزه ترين و پرکارترين جوانان کشورمان به شمار می آينددانشجويان هنوز از با هوش ترين،

ما شاهد تماشای يک اعته  س٣در طول اين گردهمايی .  نفر نخست کنکور دانشگاه های کشور است١٠٠ تن از ٩٠مورد انتخاب 
در اين فيلم گوشه هايی .  سال تحصيل اين دانشجويان را در بر می گرفت۴فيلم بوديم که منتخبی از فيلم های تهيه شده در طول 

فريد . از مسافرت های دانشجويان، برنامه های موسيقی و اوقات خوش شان در گوشه و کنار محوطه دانشگاه نشان داده می شد
 عضو هيات علمی ۵٠ دانشجو و ١٢٠اين دوره شامل . و مسابقات تنيس را نشان داديمکس هايی از مسابقات فوتبال ع و من نيز

در دوره ما . ودندب در صد دانشجويان دختر ٢۵در اين دوره . در عين حال تفاوت های چشمگيری نيز با دوره ما ديده می شد. بود
در دوره ما اين رقم حدود .  دارند٢٠ و ١٨ در صد باالی اين دوره معدلی بين ٢٠.  درصد بود٣فکر می کنم سهم دختران حدود 

 .بسياری از اين دانشجويان قصد دارند تا تحصيالت خود را در دانشگاه ما و يا در خارج از کشور دنبال کنند.  بود١۵
 
  نتورشاخه تو

 
 ماه ٢۴شاخه تورنتو این بار به مناسبت بزرگداشت دو تن از استادان، آقایان دکتر معطر و دکتر ارشدی، در روز گردهمایی 

در این گردهمایی خاطرات شرکت کنندگان در گردهمایی ونکوور با دیگر . اوت در یک رستوران ایرانی این شهر برگزار شد
 . دوستان در ميان گذاشته شد
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۶٢ 
  تولد دکتر مجتهدیبه مناسبت صدمين سال
 

 
 

جامعه فارغ التحصيالن دبيرستان البرز با در شهر الهيجان  دکتر مجتهدی به زادگاه ایشان مزاردر پی تصميم بر منتقل کردن 
لتحصيالن دانشگاه هاي تهران و صنعتي شريف و امير آبير و شهيد بهشتي و شيراز تصميم گرفته همكاري انجمن فارغ ا

در اين . اند ضمن برگزاري آئين هاي تشييع و تدفين و بزرگداشت ايشان بناي يادبود بر مزار آن بزرگ مرد فرهنگ بنا نمايند
ر باالي بام سبز شهر الهيجان آه توسط خاندان محترم راستا محل آرامگاه در قطعه زميني به وسعت سه هزار متر مربع د

  .  تعيين گرديد،ياورزاده براي اين منظور اهدا شده
 آمادهدر حال ن شهرداري الهيجان و با نظارت مهندسين فارغ التحصيل البرز انقشه هاي آماده سازي آن توسط مهندس

 مهندسين معماري آه فارغ التحصيل دبيرستان البرز همچنين مقرر شده آه نقشه بناي يادمان وي فقط توسط. شدن است
آميته مشترك فارغ . باشند به مسابقه گذاشته شود و آميته داوران از مهندسين معمار فارغ التحصيل البرز خواهد بود

 التحصيالن دبيرستان البرز و دانشگاه هاي تهران و صنعتي شريف و اميرآبير و بهشتي و شيراز هر سه شنبه از ساعت
 در محل دبيرستان البرز جلسه دارند و از عموم فارغ التحصيالن جوامع مزبور دعوت به عمل آورده مي ١٩:٣٠ الي ١٧:٣٠

شود آه با شرآت در اين جلسات نظرات خود را براي هرچه بهتر برگزار آردن آئين هاي بزرگداشت و ساخت بناي يادمان 
  .راي اين آميته ارسال نمايندكترونيك جامعه بلمطرح نمايند و يا توسط پست ا

  
  
  

 
  

  يک موفقيت جديد برای نوآوری های دکتر خوشنويس
  

  موسسه کاترپيالر از پروژه خانه سازی اتوماتيک پشتيبانی مالی می کند
 
  

 
  

يزات ساختمانی ه از بزرگترین توليد کنندگان تجیيفورنيای جنوبی موسسه کاترپيالر که یکلابر طبق گزارش دانشگاه ک
 دکتر خوشنویس اعالم  "Contour Crafting"است آمادگی خود را برای پشتيبانی مالی از نوآوری خانه سازی اتوماتيک 

این اساس می توان یک خانه را در طول تنها این نوآوری انقالبی در صنعت خانه سازی به شمار می آید و بر . داشته است
 SUTAاز اعضای فعال انجمن دکتر خوشنویس از اعضای هيات علمی دانشگاه کاليفورنيای جنوبی و . بنا کردیک روز 
به دکتر خوشنویس تبریک می گویيم و موفقيت های بيشتری را برایشان از صميم قلب ا این موفقيت جدید را م. هستند

  .آرزو داریم
برای اطالع از زندگی نامه دکتر خوشنویس و جزیيات بيشتر در مورد نوآوری های ایشان می توانيد به گفتگو با ایشان در 

  .مراجعه کنيد خبرنامه١٨شماره 



 
 

 صفحه 11

۶٢ 
SUTA TEXPO 

 
 ماه اوت بر پا ١ در روز جمعه ونکووردر گردهمایی بار  نخستين) SUTA TEchnical EXposition( نمایشگاه فنی سوتا 

در این نمایشگاه شرکت های مختلف از داخل و خارج ایران امکان یافتند تا محصوالت و خدمات خود را به شرکت . شد
را نشان می دهد و حضور عالقمندان را که  TEXPO نمایشگاه از غرفه دو عکس زیر دو .کنندگان در گردهمایی معرفی کنند

 . ها مشغول اندغرفهن این ئوالسبه گفتگو با م
 

 
 
  

 
 
  

   
 

  در حاشيه گردهمايی
  

  
  

دکتر خوشنویس در . دنديباال را آقای دکتر خوشنویس در جریان گردهمایی ونکوور از آقای مهندس فریبرز اردوبادی کشطرح 
 :این مورد می گویند

ا هميشه  زیر،رح از همه آسان تر استطولی کشيدن . من عالوه بر کشيدن طرح، نقاشی و مجسمه سازی نيز می کنم" 
رحی از صورت افراد حاضر در جلسه طدر جلسات اغلب پيش می آید که من . می توان یک کاغذ و مداد یافت و مشغول شد

 من هدیهایشان بسيار از . من طرحی نيز از دکتر خاکزار کشيدم و به ایشان دادم. ه از آن استنو این یک نمو. می کشم
این کار کمک زیادی به رشد خالقيت حتی در . استشتن بخش راست مغز الزم  کار هنری برای فعال نگاه دا.خوششان آمد

 فراموش نشدنی برای دوستان  بسيار ویژه وبرخی اوقات هم نتيجه آن هدیه های. زمينه های علمی و صنعتی می کند
 . ".است



 
 

 صفحه 12

۶٢ 
  ونکووربه ياد ماندنی صحنه های  

 

 
  
  

  
  ت استادانشبزرگدا

  
  



 
 

 صفحه 13

۶٢ 
  از خبرها

ش سنجش ميزان مقاومت ساختمان هاي با آزماي  
ديوارهاي باربر بنايي و سقف طاق ضربي در برابر زلزله 
آه از جمله ساختمان هاي متداول شهر تهران و ساير 
شهرهاي آشور به شمار مي آيد با استفاده از شيوه 
شبيه سازي زلزله توسط سازمان پيشگيري و مديريت 

مرآز تحقيقات  بحران شهر تهران بر روي ميز لرزان
 . دانشگاه صنعتي شريف انجام شدزلزله

هاي صنعتي شريف، آزاد  از دانشگاه چهار تيم ايراني  
اسالمي قزوين و شيخ بهايي در مسابقات فينال 

  . ندشرکت کرد ربوآاپ جهاني چينهاي مختلف  ليگ
محمد شيرعلي شهرضا، دانشجوي دانشكده علوم  

وي نمونه  دانشج رياضي دانشگاه صنعتي شريف،
، دارنده رتبه اول جشنواره جوان ٨۶آشوري سال 

 و پژوهشگر ممتاز انجمن رمز ايران ٨۵خوارزمي در سال 
 .رگذشتروز گذشته د

 

 
 

 تا ٢۵يي رياضي از پانزدهمين دوره مسابقات دانشجو  
 دانشگاه جهان در ٩٠ تيم از ٩٠با حضور ماه ژویيه  ٣١

تيم دانشجويي . شهر بالگووگراد بلغارستان برگزار شد
رياضي دانشگاه صنعتي شريف آه براي شرآت در 

المللي رياضي  پانزدهمين دوره مسابقات بين
دانشجويي جهان به بلغارستان عزيمت آرده بودند، با 

ال طال و يك مدال برنز و دستيابي به آسب هفت مد
تيم رياضي دانشجويي . مقام سوم جهان دست يافتند

 سال اخير در ٢١دانشگاه صنعتي شريف آه در 
مسابقات رياضي دانشجويي آشور مقام اول را به خود 
اختصاص داده است، در مسابقات جهاني سال گذشته 
ل نيز با آسب شش مدال طال، يك مدال نقره و يك مدا

 .برنز در جايگاه سوم جهان قرار گرفته بود
اخيرا وب الگی از سوی برخی از اعضای هيات علمی    

این وب الگ حاوی نکاتی . بر پا شده استدانشگاه ما 
و بحث و " رفه ایحاخالق علمی و "اصول در مورد 

تبادل نظر در رابطه با مواردی است که این اصول 
 .شود مراعات نمی

گاه صنعتي شريف موفق به ارائه پژوهشگران دانش 
 ذرات با تنش داخلي و   اندازه مدلي براي توضيح رابطه

 .اند استحکام آن شده
کميته تخصصی حرفه ای  شماره پنجم خبرنامه  

التحصيالن دانشگاه ما  مربوط به انجمن فارغ مشاوران
 . منتشر شد

 دانشگاه ما به مقام قهرمانی مسابقات شطرنجتيم   
 .گاه های کشور رسيدشطرنج دانش

 . تومان شد٢٠٠قيمت غذا در رستوران دانشگاه   

 

 
از چپ به راست آقايان خوشنويس، شيخ االسالمی، 

، زربافيان، مکاره چی و کراچی )نشسته(، محمدی ناصرزاده
  )نشسته(

  
 

 
  آقای دکتر محمدی در بخش بزرگداشت دکتر مجتهدی

  
  

  
 در حال صرف ناهار

 


