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بـه   SUTAگـذاران     ، از بنيان  فريدون هژبري ايميلي از دكتر    
  :اعضا ارسال شد كه متن آن به قرار زير است

اي بـا     ، نامـه  2009 در چهارم مارس      همانطور كه به خاطر داريد،    
امضاي جمعي از رؤسا و اسـتادان سـابق دانشـگاه صـنعتي             

بيـر  ، د خاوير سـوالنا  هاي ايران براي      شريف و نيز ساير دانشگاه    
  . كل اتحاديه اروپا ارسال شد
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اي از    كننـده   انگيزه فرستادن اين نامه، دريافـت اخبـار نگـران         
اتحاديه اروپا بود كه قصد قرار دادن نام دانشگاه صنعتي شريف           

ــريم ــد  در فهرســت تح ــران دارن ــا . هــاي احتمــالي عليــه اي م
هـاي    خواستيم اتحاديه اروپـا را در جريـان برخـي واقعيـت             مي
. ا مهم در مورد دانشگاه صنعتي شـريف قـرار دهـيم           اي ام   پايه

ــه ــاريخ  نام ــري در ت ــل 14 ديگ ــري 2009 آوري ــراي پيگي  ب
  .فرستاديم

اي از طريق پست از دفتر آقاي سـوالنا           ، نامه 2009 مه   26در  
دريافـت و   «كه مكاتبـات مـا        مان رسيد مبني بر آن      به دست 
مـا  . قرار گرفته است، بـدون هـيچ توضـيح ديگـري          » مورد توجه 

ت مـا، اتحاديـه     قـرار دادن مالحظـا    » مورد توجه «اميدواريم كه با    
اروپا رفتاري مناسب و مسئوالنه در ارتباط با دانشـگاه صـنعتي            

  .هاي جديد احتمالي عليه ايران نشان دهد شريف در تحريم

  با احترام 
  هژبري فريدون

  :ي اصلي از سوي امضاء كنندگان نامه
، مهـران  عليرضـا ،  ضرغامي مهدي،  فرهنگ مهر ،  اله رضا   فضل
، اعالمـي  بيـژن ،  ريـاحي  فرهـاد ،  زارخاك اله  هيبت،  امين محمد

  تهراني فريده، انواري مرتضي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ی پاسخ دفتر خاوير سوالنا به نامه

 ها رؤسا و استادان دانشگاه
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هاي قبل از انتخابات اخيـر رياسـت جمهـوري در             چه زيبا بود هفته   
ترهـا و چـه       ايران و مشاهدة اين همه شور و هيجان در ميان جـوان           

شگرف بود ديدن جوانان ايراني متولّد خـارج از كشـور كـه والـدين               
هــاي رأي  ســال بــه آشــتي بــه صــندوق مهاجرشــان را بعــد از ســي

  .واداشتند
ها، مقاالت، تبليغات و اظهار نظرهاي رجال فرهنگي و     تصاوير، كليپ 
 بـا   . ما ايرانيان خارج از كشور را سر ذوق آورده بـود           ،علمي و هنري  

ــراي همكــاران فرنگــي از منــاظره هــاي زنــده تلويزيــوني  افتخــار ب
همتـا در منطقـه       اي بـي    يم كه در نوع خود معجزه     گفت  كانديداها مي 

العمر و حكمرانان نظامي اسـت و ايـن           شاهان، رؤساي جمهور مادام   
رخ جهانيـان   كه ملّت كهن ما يك بار ديگر بلوغ سياسي خـود را بـه    

  . كشد مي
روزهـاي كـار و     . چـه پـس از انتخابـات روي داد          و چه تلـخ بـود آن      

 يكـي   ،ه لحظه اخبار مـيهن    هاي اينترنت در جستجوي لحظه ب       شب
انتهـا    نشين بـه كابوسـي بـي        دو هفته اخير را براي ما ايرانيان غربت       

ها و مضـروب و كشـته شـدن           اخبار تلخ حمله به دانشگاه    . بدل كرد 
 بار ديگر اين حقيقت تلـخ را بـه مـا يـادآوري           ،بسياري از هموطنان  

 اگرچه نـه سـوتا محـل بحـث و         . كرد كه راه درازي در پيش روست      
تبادل نظر و اعالم موضع سياسي اسـت و نـه نگارنـده ايـن سـطور                 
هرگز درايت و جسـارت ورود بـه ايـن مقولـه پيچيـده و پرخطـر را         

چه وطـن عزيـز مـا را در چنـد هفتـه اخيـر چـون                   داشته است، آن  
ها انداخت بيش از يـك        اي مهيب تكان داد و آن را بر سر زبان           زلزله

اعتنايي به اين مهم كـه        اقع بي الو  في. موضوع و مبحث سياسي است    
دانشگاه ما را هم به ورطه تعطيلي كشاند نـه در خـور فرهيختگـان               

  .عضو انجمن ماست
در سـوگ عزيـزان از دسـت رفتـه          . به هر حال لختي درنـگ كنـيم       

اي از شراب پاك عشق را بـر خـاك ريـزيم و بـه يـاد آوريـم                     جرعه
  .چاوشي پيرمرد خراساني را در خيال فردايي بهتر

  

  
  و ما بر بيكران سبز و مخمل گونه دريا

  هاي خود را چون كُل بادام اندازيم زورق مي
  آموزيم ها را مي و مرغان سپيد بادبان

  كه باد شرطه را آغوش بگشايند
  رانيم گاهي تند گاه آرام و مي

  
  يجليل كمال

 1388تابستان 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پيام
  رئيس 

انجمن

دـاه شـگـا بيـا روزهـم مـدر غ

  

  الدين مشكاتي سور نجمتبريك به پرف 
  

از الــدين مشــكاتي پرفســور نجــمآگــاه شــديم كــه 
رشــته(آموختگــان دانشــگاه صــنعتي شــريف  دانــش

بـه عنـوان يكـي از) 1350مهندسي صنايع، ورودي    
ــر علمــي  »جفرســون ســاينس«هفــت چهــره معتب

)Jefferson Science Fellows(  2009 در سـال،
  .اند انتخاب شده

 سهم بزرگي كه ايشان در ارائه اين افتخار به دليل   
ي حفاظـت محـيط و  هاي علمي در زمينـه      پژوهش

انـد  امنيت مراكز صنعتي در طول ساليان دراز داشته       
پرفسور مشكاتي در حـال. نصيب ايشان شده است   

حاضر استاد دانشگاه كاليفرنيـاي جنـوبي در رشـته
  .مهندسي عمران و محيط زيست هستند

 دانشگاهي عزيز  اين همما اين موفقيت بزرگ را به
  .گوئيم تبريك مي
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يزيـك و مهندسـي پزشـكي بـه         جوايز فوق در حين كنگره جهاني ف      
 سـپتامبر سـال     12 تا   7كنگره مذكور بين    . برندگان اعطاء خواهد شد   

  .ميالدي جاري در شهر مونيخ آلمان برگزار خواهد شد
يكي از سه جايزه امسـال كـه تحـت نـام        

»Marie Sklodowska - Curie« 
اعظـم  شود به خانم پروفسـور        شناخته مي 

فسـور  پرو. نيرومندراد اهداء خواهـد شـد     
راد رئــيس پيشــين ســازمان    نيرومنــد
IOMP  ي فيزيك بـاليني      ، مدير گذشته

افشــــاني  در واحــــد پزشــــكي پرتــــو
)Radiation Medicine ( ي فـوق در   ي رشـته  و استاد بازنشسـته

سـي    تاون، واقع در شـهر واشـينگتون دي         مركز پزشكي دانشگاه جورج   
)Washington DC (  اي ايـن جـايزه در راسـت   . باشـند  آمريكـا، مـي

 Medical Physics ي ي ايشان در زمينـه  قدرداني از خدمات ارزنده
از جمله خدمات فوق    . گيرد  ي جهاني بهداشت به وي تعلّق مي        و جامعه 

هـاي آموزشـي، پژوهشـي و كمـك بـه پيشـرفت               توان به فعاليـت     مي
  .المللي اشاره نمود  در سطح بينMedical Physics ي حرفه

 سـالهاي متمـادي در طيـف متنـوعي از           راد بـراي    پروفسور نيرومنـد  
هاي علمي و آموزشي در سطح جهـاني و در مؤسسـات تحـت         برنامه

اي شـاخص در      ايشان به عنوان چهـره    . اند  نظارت خود، فعاليت داشته   
. انـد   شناخته شـده   IOMPاي از جمله      هاي حرفه   بسياري از سازمان  
ي و  ي علمـ    هاي سرپرست كميتـه     سمت IOMPنامبرده در سازمان    

 و سپس رياست را در 2003 تا 2000هاي  آموزشي، معاونت بين سال 
ايشـان وقـت    . انـد   دار بـوده     عهده 2006 تا   2003هاي    ي سال   فاصله

ي فيزيك پزشكي، به خصـوص        بسياري را وقف ترقّي و ترويج حرفه      
راد مقاالت و  پروفسور نيرومند. اند در كشورهاي در حال توسعه، نموده    

اند و در ضمن شريك در حق اختراع          به چاپ رسانده  كتب متعددي را    
 بـه منظـور درمـان    Stereo Tactic يـك روش نـوين مبتنـي بـر    

  .باشند جراحات نخاع مي
ي  ي ايشان قابل توجه است، به ويژه در زمينه  آثار پژوهشي ثبت شده   

نـامبرده تـا بـه      . اند  فيزيك پرتودرماني ايشان تحقيقات زيادي نموده     
  توان بـه     ها مي   ي آن   اند كه از جمله     دي دريافت كرده  حال جوايز متعد

 2006دانان پزشكي آمريكا در سـال         ي پرافتخار انجمن فيزيك     جايزه
راد سـمت اسـتادي       شايان ذكر است كه پرفسور نيرومنـد      . شاره نمود 
  .دار بودند ي فيزيك دانشگاه شريف را عهده دانشكده

  
  

 رشـته مهندسـي   1353ال التحصيل سـ  آقاي دكتر بهرخ خوشنويس فارغ    
صنايع در سفر اخير خود به ايران در ارديبهشت ماه جـاري، ديـداري از                

  .   اي داشتند و دو سمينار علمي ارائه كردند دوره دانشگاه و دوستان هم
در سـالن سـازمان مـديريت       » خالقيت و نوآوري  «سمينار اول با موضوع     

در ايـن   . م گرديـد  صنعتي و به دعوت سازمان گسترش صنايع مالي انجا        
هايي از نتايج كارهـاي تحقيقـاتي         سمينار دكتر خوشنويس با ارائه نمونه     

 اتوماسـيون  -رباتيـك   : هاي  خود در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در زمينه      
 مهندسي پزشكي و مهندسي مواد در مورد اهميت خالقيـت و            -صنعتي  

در . مودنـد نوآوري در صنعتي شدن كشور و توسعه صنايع ملّـي تأكيـد ن            
اي از درس ارائه شده ايشـان در دوره تحصـيالت             اين سمينار كه خالصه   

تكميلي دانشگاه كاليفرنياي جنوبي بود به مراحل مختلف فرآيند نوآوري          
هـا و صـنايع اشـاره شـد و      وري سـازمان  و تأثير آن در رشد و بهبود بهره     

  .مورد استقبال اساتيد و محقّقان دانشگاه و صنعت قرار گرفت
 در دانشـكده  Contour Craftingسـمينار دوم بـا عنـوان تكنولـوژي     

. عمران دانشگاه شريف و با حضور اساتيد و دانشجويان دانشكده برگزار شد
در اين سمينار دكتر خوشنويس با مروري از مراحل توسعه اين تكنولوژي            
كه مربوط به ساخت بناهاي مسكوني سـيماني بـا اسـتفاده از تكنولـوژي               

شود به مزاياي استفاده از اين تكنولـوژي در سـاخت سـريع و                 مي رباتيك
عنـوان    دكتـر خوشـنويس بـه     . هاي مسكوني اشاره نمودنـد      اقتصادي سازه 
اند و چندين اختراع      المللي شناخته شده    آوري در سطح بين     مبتكر اين فن  

آوري با نام ايشان در سالهاي اخير بـه   هاي مختلف اين فن در زمينه بخش  
  .ده استثبت رسي

دكتـر خوشــنويس دكتـراي مهندســي صـنايع را از دانشــگاه اكالهمــا    
هـاي   دريافت نموده و در حال حاضر استاد دانشكده مهندسي سيسـتم     

 Center for (هـا  پيشرفته و مدير مركـز تكنولـوژي اتوماسـيون سـازه    
Automated Fabrication Technology(  ــاي در دانشــگاه كاليفرني

  .ندباش مي) U.S.C(جنوبي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ميالدي سازمان 2009سال برندگان جوايز 
  )IOMP(ك پزشكي المللي فيزي بين

  دآتر بهرخ خوشنويس در 
   شريفیگاه صنعتشدان

  بهرخ-) 54مهندسي برق سال(حميد نجفي : عكس از راست به چپ 
مهندسي برق سال ( فرخ مليحي -) 53مهندسي صنايع سال (خوشنويس 
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   سالن کهربا دانشکده برق-1387اسفند  17

  مهندس شهریرگزارش آقای 

در هفدهم اسفندماه سال گذشـته، بـه هّمـت آميتـه            
التحصيالن، دّومين    دانشکده مهندسی برق انجمن فارغ    

آموختگـان     از دانش  یبا حضور جمع   87گردهمایی سال   
 بـرق    دانشـكده  یدانشكده برق در محـل سـالن آهربـا        

در ايـن نشسـت     .  شـريف برگـزار شـد      یدانشگاه صنعت 
التحصـيالن دانشـكده    نفر از فارغ 70آه با حضور بيش از   

برق، هيأت علمی دانشکده و اعضـاء کميتـه تخصصـی           
التحصـيالن دهـه       از فـارغ   یبرق برگزار شد، حضور تعداد    

التحصيالن دهـه     و همچنين تعداد زیادی از فارغ      50و   40
  . توجه بوددانشكده قابل 80

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دبيـر   یفـرخ مليحـ   در اين جلسـه ابتـدا آقـای مهنـدس           

کميته دانشکده برق ضمن خيرمقدم بـه حّضـار گـزارش           
 آميتــه ی انجــام شــده از ســویهــا  از فّعالّيــتیآوتــاه

اهـّم  .  ارائـه نمودنـد    1387دانشکده بـرق در طـول سـال         
 تدوین مأموریت و اهداف کميته و     : ها شامل   این فّعالّيت 

 تشــکيل جلســات ماهانــه در دفتــر -ارســال بــه اعضــاء 
رســـانی کميتـــه   اّطـــالعWebsiteانـــدازی   راه–کميتـــه 

 برگـزاری کارگـاه آموزشـی تخصصـی و          -تخصصی بـرق    

بـا حضـور    ) مـاه   ماه و اسفند    مهر( گردهمایی   دوبرگزاری  
  .  باشد التحصيالن می فارغ

 اسـتادیار دانشـکده     یخشايار مهرانـ  سپس آقای دآتر    
صورت آوتاه ساختار هيأت علمی و         به ی ارائه اطالعات  با

 دانشكده مهندسی برق    ی و پژوهش  یوضعيت آموزش 
ــرا ــرفت  یرا بـ ــد و پيشـ ــريح آردنـ ــرين تشـ ــا و   حاضـ هـ

ــا ــارغ یتنگناهـ ــالع فـ ــه اّطـ ــكده را بـ ــيالن   دانشـ التحصـ
  .دانشكده رساندند

فـرزين  در بخش سّوم اين نشست نيـز خـانم مهنـدس            

ــان ــه توضــيح ســازم یرادآ ــت ب  انجمــن یهــا ان و فّعالّي
ــارغ ــنعت   ف ــيالن دانشــگاه ص ــن – شــريف یالتحص  انجم
SUTA    ی تخصص یها   آميته ی و همچنين ارتباط ساختار 

  .با انجمن پرداختند

، بقيه زمان نشسـت     یپس از پايان بخش اّول گردهماي     
 اين برنامـه    یبه بحث آزاد حول موضوع انتخاب شده برا       

مـين نشسـت     آـه دوّ   ی ايـن گردهمـاي    یبـرا . صرف شد 
 1387 آميتـه بـرق در سـال         ی شـده از سـو     یريز  برنامه

التحصـيالن     فـارغ  یهـا   هـا و چـالش      فرصت«بود، موضوع   
ــه  ــرا» 80ده ــرين در جلســه   یب ــان حاض  بحــث آزاد مي

در ايــن بخــش آــه مــورد اســتقبال . برگزيــده شــده بــود
ــدگاه   ــت، ديــ ــرار گرفــ ــه قــ ــرين در جلســ ــا حاضــ  یهــ

در آنـار نظـرات و      التحصـيالن جـوان دانشـكده بـرق           فارغ
 پيشـين در    یهـا   التحصيالن دهه    از فارغ  یتجربيات جمع 

التحصـيالن دانشـكده بـرق        رابطه با مشكالت ورود فـارغ     
اهـّم  .  شريف به بـازار آـار مطـرح شـد        یدانشگاه صنعت 

تجربيـات مـدیران و     : نکات مطروحه در این بحـث شـامل       
 -هــای دولتــی و بخــش خصوصــی   کارآفرینــان ســازمان

ــ  ــهای اشـ ــنعت چالشـ ــه -تغال در صـ ــوزش حرفـ ای   آمـ
هـا و برنامـه ادامـه تحصـيل           التحصـيالن در سـازمان      فارغ
  . التحصيالن در داخل و خارج از کشور بود فارغ

  
  
  
  
  
  
  

التحصيالن  ومين گردهمايي فارغد
  دانشكده مهندسي برق

از تمامي اعضا و دوستداران انجمن دانشگاه
صنعتي شريف تقاضا داريم كه چنانچه مايل 
باشند، خاطرات خود را از دوران حضورشان در
دانشگاه صنعتي شريف براي ما ارسال كنند تا در

 .مخبرنامه منتشر كني
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ــا خبــر شــديم كــه انجمــن دانشــجويان   ب
ــتنفورد   ــگاه اس ــي دانش ) Stanford(ايران

ي  آمريكـــا موفـــق بـــه دريافـــت جـــايزه
ردهاي معاونت دانشـجويي بـراي دسـتاو      «

  . شده است» درخشان
ارشـد انجمـن از ايـن    متن پيام آقاي پـدرام الجـوردي نـاظر          

  : استقرار

دانشـگاه  (اعضاء و وابستگان گرامي انجمن دانشـجويان ايرانـي          
رسـانم كـه      ، با خرسندي بـه اطّـالع شـما مـي          )استنفورد آمريكا 

ي   انجمن دانشجويان ايراني اين دانشگاه يكي از برندگان جايزه        
در سـال   » ونت دانشـجويي بـراي دسـتاوردهاي درخشـان        معا«

ايـن جـايزه از طـرف دفتـر معاونـت           .  ميالدي بوده است   2009
دانشجويي پشتيباني شده و به منظور ارج نهادن به دستاوردهاي          
قابل توجـه يـك گـروه دانشـجويي در ارتقـاء كيفيـت زنـدگي                

اين دومين بـاري اسـت كـه انجمـن          . شود  دانشجويي اعطاء مي  
. نشجويان ايراني افتخار دريافـت ايـن جـايزه را داشـته اسـت             دا

بـديل    زدني و بي    دريافت اين جايزه مهر تأييدي بر خدمات مثال       
محمـد  ي كنوني ايـن انجمـن بـه رياسـت آقـاي               هيأت رئيسه 

  .باشد ميحكمت 
تك اعضاي هيأت رئيسه به خاطر زحمات        اجازه دهيد من از تك    

ي خوشـحالي اسـت كـه       جـاي بسـ   . شايان ذكر قـدرداني كـنم     
مند شـده     ي استنفورد از تالشهاي دانشجويان ايراني بهره        جامعه

و دانشــجويان نيــز در مقابــل ايــن خــدمات مــورد تقــدير قــرار 
ي هيـأت رئيسـه       شـائبه   اين مهم بـدون زحمـات بـي       . گيرند  مي

  .باشد كنوني انجمن ميسر نمي
  با احترام
  پدرام الجوردي

 رئـيس انجمـن دانشـگاه       پيام تبريك دكتر جليـل كمـالي،      
زئيـات بيشـتر بـه ايـن        صنعتي شريف، به انجمن فوق و ج      

  :باشند شرح مي

  دوستان گرامي،
ي مهـم كـه بـه         خاطر دريافت اين جايزه     اجازه بدهيد به شما به    

انجمـن  . را داشتيد تبريـك بگـويم       درستي استحقاق دريافت آن   
د             رئـيس (دانشجويان ايراني استنفورد بـه دليـل مـديريت محمـ 

سر   كوشي اعضاي آن، سال بسيار عالي را پشت         و سخت ) انجمن
هـاي فـردي و اجتمـاعي را          براي تمامي شما موفّقيـت    . گذاشت

  .خواستارم
  با احترام 
  جليل كمالي

  
  

  

، خبري در مورد بزرگداشـت      )63(پيشين خبرنامه   ي    شمارهدر  
در .  در تورنتو داشـتيم    دكتر مجتهدي يكصدمين سالگرد تولد    

  :ز آن، آمده بودبخشي ا
 كـه   دكتر مجتهدي پس از آن تصاويري از مراسم بزرگداشت        «

 در دانشگاه تهران برگزار شده بود، بـه نمـايش           2008در اكتبر   
آموختگـان    از دانشدكتر ظهير اعظمي  اين فيلم توسط    . درآمد

  ».دانشگاه صنعتي شريف تهيه شده بود
رسـال شـده   جا كه اصل خبر به زبان انگليسي بـراي مـا ا          از آن 

شـود    بود، متأسفانه از ترجمه مطلب فوق چنين اسـتنباط مـي          
تهيه كننـده   . (اند   تهيه كننده فيلم بوده    دكتر ظهير اعظمي  كه  

  ).به معناي توليد كننده
اي ما را آگاه كردند كه فـيلم          طي نامه  پور  فرانك قهرمان خانم  

ــط    ــاره، توس ــورد اش ــي  م ــر اعظم ــر ظهي ــار دكت  در اختي
گردهمايي تورنتو قـرار گرفتـه اسـت و ايشـان           برگزاركنندگان  

در واقع، اين فيلم بخشـي از آلبـومي         . اند  تهيه كننده آن نبوده   
دهنـده    دي كـه توسـط كميتـه سـازمان          وي   دي 3است شامل   

 توليد شـده    دكتر مجتهدي  بزرگداشت يكصدمين سالگرد تولد   
:  انجمن تشـكيل شـده اسـت       4اين كميته از نمايندگان     . است

عتي شريف، دانشكده فني تهران، دانشگاه صـنعتي        دانشگاه صن 
 پـور   خـانم قهرمـان   و دبيرستان البرز،    ) تكنيك  پلي(اميركبير  

  .اند نماينده انجمن دانشگاه شريف در اين كميته بوده
 كه اطالعات فوق را در اختيـار مـا          پور  قهرمانبا تشكر از خانم     

  .قرار دادند
 

ريافت جايزه از دانشگاه استنفوردد

  تصحيح يك خبر
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  آموختگان  ي دانشگردهماي
  ندسي برق مه1366ورودي 

  

التحصيالن بـرق ورودي      عصر روز شنبه نهم خرداد ماه فارغ      
ها گـرد هـم        دانشگاه صنعتي شريف، پس از سال      1366سال  

اين برنامه بـه همـت      . جمع شدند و با يكديگر ديدار كردند      
التحصيالن برگزار شد و هدف اصـلي   كميته برق انجمن فارغ  

دوره ورودي  التحصـيالن     آن عالوه بر گرد هم آوردن فـارغ       
هـايش بـه ايـن        التحصيالن و فعاليت    ، معرفي انجمن فارغ   66

  .آموختگان برق شريف بود گروه از دانش
 1366التحصـيالن ورودي سـال    در اين مجلس عالوه بر فارغ   

، اعضـاي كميتـه بـرق       1365التحصيالن سال     تعدادي از فارغ  
التحصيالن و همچنين جناب آقاي دكتر سـاداتي          انجمن فارغ 

  . تاد دانشكده برق نيز حضور داشتنداس
ريـزي شـده بـود        در اين نشست كه براي صرف شام برنامه       

حاضرين ضمن يادآوري خاطرات زمان تحصيل و رد و بدل          
اطالعات تماس، يكديگر را در جريان وضعيت فعلي فعاليت         

  . خود قرار دادند
 بـا انجمـن     70 و   60هاي    التحصيالن دهه   ارتباط ضعيف فارغ  

ده تا كميته برق يافتن اطالعات تماس اين دسته از          باعث ش 
هـايي بـراي جلـب        التحصيالن و طراحي و اجراي برنامه       فارغ

هـاي خـود قـرار        توجه ايشان نسبت به انجمن را در اولويت       
  . دهد

 بـرق اولـين برنامـه از        66هاي    برگزاري جلسه ديدار ورودي   
عاليـت،  اين دست بود و كميته برق اميد دارد با ادامه ايـن ف            

هـاي ورودي   التحصيالن ديگر سـال  به مرور براي ديدار فارغ 
ريزي كرده و ضمن معرفي انجمن        اين دوره زماني نيز برنامه    

التحصـيالن، ارتبـاط      هاي آن به اين بخش از فـارغ         و فعاليت 
  .اين گروه را با انجمن برقرار نمايد

  

  

  

  
  

  گردهمايي شاخه سوتا
  در امارات متحده عربي

 ماه مه 15سوتاي شاخه امارات، بار ديگر در عصر روز جمعه اعضاي 
محل گردهمايي . هايشان گرد هم آمدند همراه با اعضاي خانواده

دوزيت دوبي  محيط زيبا و خصوصي يكي از رستورانهاي هتل تاني
بود و پذيرايي وآشپزي ايراني بدون نقص نيلوفر قادسي همسر نادر 

شاخه سوتا در امارات  .وده بودقادسي بر رونق و گرمي مجلس افز
متحده عربي كه در ماه ژانويه سال جاري مسيحي با هفت عضو 

 عضو دارد كه بيش از 25اعالم موجوديت كرد، هم اكنون بيش از 
 .بيست نفر از آنان همراه با همسرانشان در گردهمايي شركت داشتند

 پريسا. جالب اينجاست كه در ميان اعضاء دو زوج شريفي داريم
 و مهشيد معيني و همچنين مهدي مقدادي و همسرش توسلي

ميهماناني  . در گردهمايي حضور داشتندنيا شهاب سلطانيهمسرش 
از ايران و كانادا نيز با حضور خود در اين مجلس دوستان خود را 

يكي از اعضاي شاخه تورنتو همراه با يكي از . خوشحال كردند
 عضو كميته مهر رضا كيانو دوستانش كه مقيم دوبي است آمده بود 

التحصيالن  ارتباطات سوتا همراه با يكي از اعضاي انجمن فارغ
اي عكاسي  رضا با دوربيني حرفه. دانشگاه شيراز از ايران آمده بودند

در . كنيد كار اوست كرد و عكسي كه در اين گزارش مشاهده مي مي
 به  هماهنگ كننده شاخه سوتاپور فرانك قهرماناين گردهمايي 

حاضرين خوشامد گفت و براي اعضايي كه به تازگي به سوتا پيوسته 
چنين نادر قادسي طي سخناني ياد و خاطره  هم. بودند توضيحاتي داد

دكتر مجتهدي را گرامي داشته واز چگونگي تأسيس دانشگاه صنعتي 
حاضرين در . به وسيله ايشان صحبت كرد) آريامهر آن زمان(شريف 

 سوتا سؤاالت زيادي داشتند و پيشنهاد برگزاري 2010مورد گردهمايي 
گردهمايي در دوبي را دادند و خواستند كه آمادگي شاخه امارات براي 

 .برگزاري گردهمايي به اطالع بورد سوتا برسد
از نتايج مثبت اين گردهمايي پيشنهاد تشكيل يك اطاق فكر براي 

عضاي شاخه هاي اقتصادي مشترك بوسيله ا بررسي امكانات فعاليت
 . داده شدرازي كورش فائزياين پيشنهاد از طرف . امارات بود
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ــاریخ  ــل  19در تـــ ــا و  2009آوریـــ ــم زیبـــ مراســـ

   . برگزار شدUCLAافتخارآفرینی در دانشگاه 

این مراسم توسط بنيان دبيـری و بـا همکـاری           
التحصــيالن  داوطلبــان بســياری، از جملــه فــارغ

ــامهر ســ(دانشــگاه شــریف  و اعضــای ) ابقآری
انجمن ما به بهتـرین شـکل همـراه بـا نمـایش             
ــدی و     ــر مجته ــدمات دکت ــدگی و خ ــديو از زن وی
ــابق و   ــاگردان سـ ــد تـــن از شـ ــخنرانی چنـ سـ
اساتيد شـناخته شـده و مـورد احتـرام ایشـان            

  . انجام شد

ویديو افتخارات صنعتی و علمی ایران که توسـط         
دکتر فرخ محمدی تدوین و بوسيله بنيـان دبيـری          

شود در این گردهمایی ارائـه گردیـد و           ش می پخ
همچنين بورس مجتهدی در این مراسم معرفـی        

  .شد

ــی      ــيس فعل ــرف رئ ــامی از ط ــه پيغ ــن برنام در ای
پـــور بـــرای   دانشـــگاه شـــریف دکتـــر ســـهراب   

همـراه    کنندگان خوانده شد و گزارشی به       شرکت
صــدا و تصــویر از مراســم بزرگداشــت ایشــان در   

ل گذشته انجـام شـده      تهران که در ماه اکتبر سا     
مراسـم پـس از صـرف شـام در          . بود ارائـه گردیـد    

  . شب به اتمام رسيد 9ساعت 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جهت اطالعات بيشتر بـراي بـورس مجتهـدي بـه
  :سايت بنيان دبيري مراجعه بفرمائيد

  
http://www.dabirifoundation.org/guidelines.php 

    بزرگداشت دکتر مجتهدی
  

بنـا باري مبني بر درگذشت مهندس خديوي       اخيراً خبر تأسف  
ماه سال پيش به علـت  بهمنمرحوم خديوي در    . دريافت شد 

العالج تومور مغزي و پس از تالش بسيار بـراي  بيماري صعب 
پس از وقوع اين ضايعه. معالجه وي در شهر پاريس درگذشت

دو مجلس ترحيم در شهر پاريس و مشهد زادگاه وي برگـزار
مهندس خديوي از زمان قبل از انقـالب در شـهر. شده است 

ـ       هـاي  كـاري پـروژه     ه پيمـان  پاريس اقامت داشت و در زمين
وي چندين بار در. سازي و عمراني فعاليت داشت      سنگين پل 

سفر به ايران سمينارهايي را در دانشكده مهندسـي عمـران
اي بسـيار جالـب و برگزار نمود كـه از نظـر علمـي و حرفـه      

  .آموزنده است
هـاي خـاص اجـراي  موضوع يكي از سمينارهاي وي شـيوه      

 تـأمين مـالي، طراحـي، سـاخت و:صورت كامـل    ها به   پروژه
برداري بود كه اين روش در كشورهاي پيشرفته بسـيار  بهره

 .رايج است

  
  
  

انگيزي مبني بر درگذشـت  پيش خبر تأسف  در روزهاي پاياني سال     
يكي از اعضاي هيأت علمي منتشر شـد كـه دانشـگاه را در غـم و

اكبـر ضـيائي مويـد، عضـو هيئـت علمـي  دكتر علي . اندوه فرو برد  
دانشكده مهندسي و علم مواد با رتبـه دانشـياري، در اثـر سـانحه

  . اسفند درگذشت21رانندگي در 
صيالن دوره ششم دانشكده متالوژيالتح  مرحوم ضيائي كه از فارغ    

شـود، دانشـنامه دكتـراي  دانشگاه صنعتي شريف نيز محسوب مي     
 از دانشــگاه اســتنفورد در رشــته خــواص1980خــود را در ســال 

وي پـس از اتمـام تحصـيل و. مكانيكي مواد دريافت كرده اسـت     
بازگشت به ايران به عنوان هيأت علمـي در دانشـكده مهندسـي و

وي يكـي از. شگاه صنعتي شريف مشغول به كار شـد       علم مواد دان  
ــه ــران پاي ــكي اي ــزات دندانپزش ــواد و تجهي ــن م ــذاران انجم گ

)ISDMD (ًبــود و بســيار در پيشــبرد علــوم بيومتريــال خصوصــا
همكـاران وي او. بيومتريال ارتوپديك در ايران كوشش كرده است      

ـ    . اند  را پدر علم بيومتريال ارتوپديك ناميده      ا علـم ودكتر ضـيائي ب
هـاي مهندسـي و  شخصيت خود بسياري از محققين جـوان رشـته        

وي سـخاوتمندانه امكانـات. علوم پزشكي را مجذوب كرده است     
 .داد آزمايشگاهي خود را در اختيار عالقمندان و دانشجويان قرار مي

اكبر ضيائي مؤيد عضو هيأت علمي  دكتر علي
  دانشگاه درگذشت

  التحصيل  بنا فارغ اله خديوي حبيب
   مهندسي سازه درگذشت4دوره 
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 خبرنامــه، ضــمن معرفــي شــاخه ونكــوور و برخــي از 63در شــماره 
.  آشنا شديم   اين شاخه  هاي آن، با اعضاي كنوني هيأت مديره        فعاليت

از اعضاي فعلي هيأت مديره مركزي سـوتا خواسـتيم          در اين شماره،    
اي از سوابق تحصيلي و كاري خود را براي ما بفرستند تا با        تا خالصه 

در ادامـه   . انتشار آن، اعضاي انجمن بيشتر با اين عزيزان آشنا شـوند          
  .خوانيد چه از اين دوستان در معرفي خود به دست ما رسيد را مي آن
  

  

  مهندس فرخ مليحي

   ي درـالملل ه بينـال تجربـ س25 از شـبي
   ريتـمي در زمينه  مديـپتروشي ايعـصن

   ي وـريت اجرايي طراحـدي و ماتـتحقيق
  و  گذار وي بنيان. دارد والتـتوسعه محص

باشـد كـه از    مـي  Fargol Group مديرعامل گروه مشاور فرگـل 
محصــوالت، تحقيقــات و   در زمينــه طــرح و توســعه1375ســال

المللـي    هـاي بـين     اي مديران و كارشناسان شـركت      آموزش حرفه 
 سال تجربـه مـديريت در       10ايشان بيش از      . فعاليت داشته است  

 Colgate – Palmolive Companyمركز تحقيقات شركت 
 سال تجربه كارشناسـي ارشـد در بخـش          4در ايالت نيوجرزي  و      

 Gildden coatingهاي صـنعتي درشـركت    تحقيقات پوشش
& resinsالت اوهايو دارند در اي .  

ايشان پـس از اخـذ ديـپلم رياضـي از دبيرسـتان البـرز، مـدرك                 
كارشناسي مهندسي برق را از دانشگاه صـنعتي شـريف و مـدارج        

در مهندسي پليمر و كارشناسي ارشد ) .M.Sc( كارشناسي ارشد
)M.E. (  در مهندسي برق را از دانشـگاهCarnegie-Mellon 

University  المللي به     اختراع  بين   5. ت كردند پنسيلوانيا درياف
 مقاله علمي در زمينـه علـوم و         30نام ايشان ثبت شده و بيش از        

فناوري پليمرها و تكنولوژي مواد فعال سطحي از وي در نشريات           
  .المللي ارائه شده است هاي بين تخصصي و همايش

  

  

  

  دكتر جليل كمالي
  از مهندسي برق دكتراي  :تحصيالت

  ١٩٩۶د در سال دانشگاه استنفور
  :تحصيالت در دانشگاه صنعتي شريف

  ١٣۶٣ورودي  مقطع ليسانس،
هاي مخابراتي و مدرس دانشـگاه ايـالتي       كارشناس سيستم  :شغل

  كاليفرنيا در سن خوزه
   سال 13 :سابقه فعاليت تخصصي

 )شهرزاد( ساله ١٣يك دختر متأهل و داراي : وضعيت تأهل

 ا ايالت كاليفرني، آمريكا:محل سكونت

ــاعي ــاي اجتم ــن  ؤاز م :فعاليته ــيس انجم ــين رئ سســين و اول
ت أاز اعضاي اولين هي، 1993 دانشگاه استنفورد    دانشجويان ايراني 

  ٢٠٠٢-٢٠٠٠مديره سوتا 
  

  

  

  

  فروزنده طبيبي بوشهري

  صنايع داراي مدرك كارشناسي مهندسي
  ) آريامهر سابق( از دانشگاه صنعتي شريف

   51ورودي 
   هواپيمايي ايرانسابقه كار در صنايع

  فـهاي مختل  سال در سمت22مدت  هـب
قطعـات موتـور و هواپيمـا و         ريزي ساخت و تعمير     جمله برنامه  از

  .هاي مربوطه كارگاه

پس از بازنشستگي، مديريت شركت تبليغاتي و مشاور بازاريابي و          
 سال به عهده داشتم و پس از آن 3تبليغات تلويزيوني را به مدت      

  رساني پيام ايران  پايگاه اطالعمديريت سايت و
  هاي مهندسي صنايع ايران عضو انجمن

  مديريت ايران
  علوم مديريت ايران

  التحصيالن شريف فارغ
  

  SUTA هيأت مديره یاعضا با یآشناي
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  مهشيد آژير
   مهندسي شيمي از دانشگاه:تحصيالت

  صنعتي شريف تهران، كارشناسي ارشد 
  مهندسي محيط زيست از دانشگاه ليدز 

  انگلستان

  ر دپارتمان تدريس د:سوابق كاري
مهنـدس  ،  حفاظت محيط زيست دانشـگاه علـوم دارويـي تهـران          

مـديرعامل اداره  ، مشاور در شـركت كنتـرل كيفيـت هـوا تهـران      
  ارزيابي تأثيرات محيطي در وزارت حفاظت محيط زيست تهران

  كارشناس امورمالي تورنتو

سس و عضو شاخه تورنتو انجمن سـوتا        مؤ: هاي اجتماعي   فعاليت
، 2007عضو هيأت مديره مركـزي انجمـن از سـال           ،  2000از سال   

عضـو  ،  هاي ايرانـي در كانـادا       رشيتكتآعضو انجمن مهندسين و     
  اتحاديه ايرانيان كانادا

 27نـام بنفشـه       ايشان ساكن تورنتو، متأهل و داراي يك فرزند به        
  هستند) مهندس برق(ساله 

 

  

  چي شهريار مكاره
  از دانشگاه معماري دكتراي : تحصيالت

  2006 در سال جياتكجور
  فوق ليسانس تحقيقات عملي : تحصيالت
  1981 در سال جورج  واشنگتناز دانشگاه 

 مقطـع   ،مهندس مكانيك  :تحصيالت در دانشگاه صنعتي شريف    
  1350 ورودي ،ليسانس

  يتا ماري در جورجياايالتي تكنيك  پلي مدرس دانشگاه :شغل
   سال 37 :سابقه فعاليت تخصصي 

 ) ساله28 ساله و تارا 32هليا (دختر   هل و داراي دوأ مت:هلوضعيت تأ
 جورجياايالت  ،شهر آتالنتاآمريكا  :محل سكونت

 متخصصـان انجمن   عضو سابق هيأت مديره      :فعاليتهاي اجتماعي 
در  ان ايرانيـ  عضو سابق هيأت مـديره كـانون      ،  در كاليفرنيا   ايراني
  2002 – 2000ت مديره سوتا أاز اعضاي اولين هي، آتالنتا

 

  

  فرزين رادكاني
  -برق ليسانس مهندسي فوق :تحصيالت

   مخابرات-برق  مهندسي ليسانس ،كنترل
  : تحصيالت در دانشگاه صنعتي شريف

  مقطع ليسانس
   متأهل و داراي دو فرزند:وضعيت تأهل
   تهران- ايران :محل سكونت

   سال 13 :سابقه فعاليت تخصصي
گيري در صنعت  هاي اندازه  سال سابقه طراحي دستگاه10

 در R&D سال سابقه فعاليت در زمينه ابزار دقيق و 3، مخابرات
  خصوص در صنعت سيمان  صنعت، به
التحصيالن   عضو كميته تخصصي برق فارغ:هاي اجتماعي فعاليت

 عضو هيأت امنا انجمن ، تا كنون1380شريف از سال 
بازرس هيأت ،  تا كنون1381التحصيالن شريف از سال  فارغ
 تا ارديبهشت 1381التحصيالن شريف از سال  يي انجمن فارغاجرا

التحصيالن شريف از سال  عضو كميته آموزش انجمن فارغ، 1388
عضو هيأت مديره انجمن فارغ التحصيالن شريف ،  تا كنون1385

)SUTA ( عضو هيأت اجرايي ،  سال2 به مدت 1387از سال
   سال2دت  به م1388التحصيالن شريف از خرداد  انجمن فارغ

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  !میدوستان عزيز، خوانندگان گرا

 ادامه آار و بهبود آيفيت خود نيازیخبرنامه برا
در هر آجا آه هستيد.  شما داردیبه همكار

از ییاه توانيد از طريق فرستادن گزارش یم
 ویورزشهای  ها در شاخه خود، گزارش فعاليت
، اين اخبار را از طريق خبرنامه به اطالعیيا علم

  .دوستان خود در سراسر جهان برسانيد

SUTAnewsletter@gmail.com 

متشكريم
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  بزرگداشت مقام استادان سابق دانشگاه 
  در كاليفرنياصنعتي شريف 

  

 21شاخه كاليفرنياي شـمالي انجمـن دانشـگاه صـنعتي شـريف در روز               
اي براي بزرگداشت مقام استادان سابق دانشگاه كـه   ژوئن ميزبان برنامه  

راسـم در   ايـن م  . باشـند بـود     در حال حاضر مقيم شـمال كاليفرنيـا مـي         
التحصـيالن در     دانشگاه بركلي و با استقبال جمعـي از اسـتادان و فـارغ            

  .محيطي صميمي برگزار شد
  
  
  
  
  
  
  

  

در ابتداي برنامه خانم دكتر فريبا آريا رئيس شاخه كاليفرنياي شمالي به            
در ادامه آقاي دكتـر     . گيري آن اشاره كردند     معرفي برنامه و انگيزه شكل    

نجمـن، در سـخناني بـه اهميـت نقـش معلّـم در              جليل كمالي، رئيس ا   
آخرين سخنران برنامه آقاي دكتـر      . سازندگي آينده دانشجويان پرداختند   

گذار دانشكده مديريت دانشگاه صـنعتي شـريف          نقي مشايخي بنيان    علي
هـا و     بودند كه به عنوان مهمان ويـژه در سـخناني بـه بررسـي چـالش               

. نشـگاه شـريف پرداختنـد   آوردهاي تـدريس در محيطـي ماننـد دا     دست
ايشان همچنين در بخشي از سخنان خود بـه نقـش بنيـادي شـادروان               

گيـري   دكتر محمـدعلي مجتهـدي و دكتـر امـين در تأسـيس و شـكل            
  .دانشگاه صنعتي شريف اشاره كردند

  
  
  
  
  

  
  
  

 استاد سابق دانشگاه شريف تجليل و تقدير        10در بخش اصلي برنامه از      
 استاد دعوت شده به ايـن       20اد از بين بيش از       است 10اين  . به عمل آمد  

تقـدير از هـر اسـتاد       . مراسم امكان حضور در برنامه را پيدا كرده بودنـد         

 و قرائـت زندگينامـه      خـانم دكتـر آريـا     همراه با معرفي ايشان توسط      
مختصري از استادان همراه بود و در نهايت هريك از استادان گرامي با             

سشان در دانشگاه شريف خاطرات بسـياري       اي از دوران تدري     ذكر خاطره 
  .را در ذهن و ياد حضار زنده كردند

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  :استادان مورد تقدير عبارت بودند از
استاد آقاي دكتر داريوش دوليان      ، استاد دانشكده  آقاي دكتر بيژن اعالمي   

آقـاي دكتـر علـي      ،   استاد دانشـكده   آقاي دكتر حسين خوشخو   ،  دانشكده
 اسـتاد   آقـاي دكتـر محمـد پناهنـده       ،  شـكده عمـران    استاد دان  اسكروچي

آقـاي دكتـر حسـين      ،   استاد دانشـكده   آقاي دكتر فيروز پرتوي   ،  دانشكده
آقـاي  ،  استاد دانشكده برق  آقاي دكتر فرخ رحيمي     ،   استاد دانشكده  پرتوي

و آقاي دكتر محمـود شـهرام       ،  استاد دانشكده عمران  دكتر محسن رهنما    
  استاد دانشكده فيزيك

  
  
  
  
  

  

  
  
  

 بـه نماينـدگي از    نريمان تيموريان  همچنين در قسمتي از برنامه دكتر     
هاي اين سـازمان      به تشريح فعاليت  ) PAAIA:www.paaia.org(پايا  

  .پرداختند
هـاي    انجمن دانشگاه صنعتي شريف اميدوار اسـت بـا برگـزاري برنامـه            

مشابه در ديگر نقاط جهان بتواند از خـدمات و زحمـات ديگـر اسـتادان                
انجمـن همچنـين از     . ي دانشگاه شريف نيز تقـدير بـه عمـل آورد          گرام

 آرش جمشيدي   ،بابك جمشيدي  و آقايان    دكتر فريبا آريا  زحمات خانم   
  . در برگزاري اين مراسم بسيار سپاسگزار استمحمد حكمتو 
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شاخه ونكوور در جشني كـه بـه مناسـبت چهارشـنبه سـوري در        
اتحاديـه ايرانيـان    دعـوت    بـه  ونكـوور   سـايد وسـت     پارك امبـل  

بيشـتر اعضـاي    . كلمبيا برگزار شد شركت فعاالنه داشت       بريتيش
هيأت مديره انجمن در چادري كه از طرف اتحاديـه ايرانيـان در             

 از  اختيـار انجمـن قــرار گرفتـه بــود حاضـر شــدند و بـه گرمــي     
 از  مهنـدس اشـكان ميربـاقري     . بازديدكنندگان استقبال كردنـد   

ها و اهداف انجمن       در مورد فعاليت    يسوي انجمن سخنراني كوتاه   
كنندگان در مراسم دعوت كردنـد تـا از           ايراد كردند و از شركت    
 نفر  50در طول برگزاري مراسم بيش از       . غرفه انجمن ديدار كنند   

هاي ايران آدرس پست      التحصيالن شريف و ساير دانشگاه      از فارغ 
ها را    واند آن الكترونيكي خود را به انجمن ارائه كردند تا انجمن بت         

  .هاي آتي خود قرار دهد ها و فعاليت در جريان گردهمايي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 
  
  

 سـميناري بـا دو سـخنران بـا          2009در تاريخ هفتم مـاه مـه سـال          
ــاخه   ــريف ش ــنعتي ش ــن ص ــتيباني انجم ــل پش ــوور در هت   ي ونك

Marriott Pinnacle   عنـوان سـخنراني   . اين شهر برگـزار گرديـد
 Helmut بود كه توسط آقاي» يت اقتصادي كنونيمرور وضع«اول 

Pastrick  ي حال حاضـر      ايشان از اقتصاد دانان برجسته    . برگزار شد
هاي خـود را بـه    بيني  هاي اقتصادي و پيش     باشند كه تحليل    كانادا مي 

كلمبيـا عرضـه      هاي آلبرتا و بريتيش     صورت خدمات مشاوره به استان    
   با استفاده از اساليدهاي مختلف      دقيقه 50نامبرده به مدت    . دارند  مي

هـاي    بينـي   تحليلي از اوضاع اقتصادي فعلي جهان، روند آن و پـيش          

شــده در مــورد ســرعت و زمــان بازگشــت اقتصــاد بــه دوران  انجــام
سـخنراني  . شكوفايي و رونق گذشـته را بـه حاضـرين ارائـه نمودنـد            

  .ايشان به پرسش و پاسخ خاتمه يافت
 بودند كه به مـدت نزديـك        زاده  عبداهللاخانم فرزانه   سخنران دوم   

 دقيقـه اول صـرف صـحبت     15.  دقيقه به سخنراني پرداختنـد     35به  
ي بعدي   دقيقه20و  » ريزي مالي استراتژيك    اهميت برنامه «ي    درباره
ريزي مـالي     هاي برنامه   شده و روش    انداز بيمه   هاي پس   حساب«وقف  

  .شد» كاهش پرداخت ماليات
هاي حاضـرين      در پايان سخنراني خود به پرسش      زاده  خانم عبداهللا 

  .پاسخ دادند
التحصيالن دانشگاه    شايان ذكر است كه در بين حضار عالوه بر فارغ         

نزديك به  . تهران نيز حضور داشتند   التحصيالن دانشگاه     شريف، فارغ 
هـا رضـايت و     كه بيشتر آني مذكور شركت نمودند     نفر در جلسه   50

  .ه برگزاري مجدد آن اظهار عالقه كردندود را ابراز و بخرسندي خ

 

  
  

ــنبه   ــب پنجشـ ــت 31در شـ ــداد 88 ارديبهشـ ــر از 21 تعـ  نفـ
التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف ساكن قزوين در رستوران          فارغ

يـاد    نا دور هم آمدند و بعد از سخناني دوستانه و بـه             سنتي پارسي 
آوردن خاطرات مشترك از دوران تحصيل در دانشـگاه صـنعتي           

ــزوين    ــتاني ق ــه اس ــكيل كميت ــراي تش ــريف، ب ــه 7ش ــر را ب  نف
  .هيأت مؤسس انتخاب كردند عنوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اميـد   - محمدرضا كيانمهر اسامي منتخبين عبارت بود از آقايان       
هـا     و خانم  اي  صغر حمزه  ا - اصغر آهنيها  - اميد محمدي  - مافي

مهنـدس   ايـن جلسـه بـا پيگيـري          بنفشه دلزنده  و   اكرم طارمي 
  .التحصيالن برگزار شد  و حمايت انجمن فارغنمهركيا

   دانشگاه مشاركت شاخه ونكوور انجمن
  صنعتي شريف در مراسم چهارشنبه سوري

برگزاري سمينار مسايل مالي با كوشش
 شاخه ونكوور انجمن

 گردهمايي اعضاي انجمن در قزوين
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 دانشـگاه صـنعتی   یآمـوختگ  دانـش  مراسم جشن

ــا حضــور بــيش از   ــه  هــزار دانــش 2شــريف ب آموخت

بعـدازظهر هفـدهم ارديبهشـت در سـالن      دانشگاه

  .بدنی دانشگاه برگزار شد تربيت

پــور، رئــيس دانشــگاه در ايــن  ســهرابد دآتــر ســعي

ه تعـداد دانشـجويان دآتـرا در        مراسم بـا بيـان اينكـ      

دانشـجو   65نفـر و در سـال گذشـته          35 ،86 سال

دآتـرا   تعـداد دانشـجويان   88در سـال  «: بود، گفت

افــزايش يافتــه اســت و ايــن دانشــگاه   نفــر 96بــه 

باعــث افتخــار آشــور ماســت و دانشــجويان باعــث 

 بــا اشــاره بــه یو. »افتخــار ايــن دانشــگاه هســتند

 گزينــی، یبــوم نكــور امســال از جملــهتغييــرات آ

رغم اين تغييـرات از صـد نفـر اول            علی« :اظهار آرد 

دانشگاه شريف راه پيدا آردنـد و   نفر به 96آنكور، 

 های جهانی و آشوری به اين تقريبًا آليه المپيادی

  .»دانشگاه آمدند

  

  

  

  

  

  

  

  

مســـابقات رياضـــی دانشـــگاهيان  در«: وی افـــزود

نشـگاه بـرای بيسـت و    دا آشـور تـيم رياضـی ايـن    

مين سـال متـوالی مقـام اول را آسـب آـرد آـه        دّو

ها را به مسـابقات    تشويق اين دانشجويان آن   یبرا

  » .المللی رياضی فرستاديم بين

اينكـه دانشـگاه صـنعتی     پـور بـا بيـان    سـهراب  دآتر

ريزی آامپيوتر به عنـوان       شريف در مسابقات برنامه   

: ر آردشناخته شده است، اظها سايت غرب آسيا

ــر ســال  « ــن مســابقات    100ه ــارج در اي ــيم از خ ت

آه تيم دانشـگاه صـنعتی شـريف     آنند شرآت می

رئـــيس دانشـــگاه . »در ايـــن مســـابقات اول شـــد

چهــار نفــر از «: خاطرنشــان آــرد صــنعتی شــريف

دانشـــجويان ايـــن دانشـــگاه برنـــده جـــايزه جـــوان 

 همچنـــين امســـال دو نفـــر از  وخـــوارزمی شـــدند

 نمونـه آشـور و چهـار        اسـتادان  اخيرًا جزو    استادان

جوايز بهترين پژوهشگران نانو معرفـی   استاد برنده

  .»شدند

جـايزه نوبـل از    وی با اشـاره بـه بازديـد سـه برنـده     

آنـان بـه همـراه      «: دانشگاه صنعتی شـريف، گفـت     

ــر از دانشــگاه   ــر  شــش نف ــای برت ــن   جه ــان از اي ه

دانشگاه بازديد و سخنرانی آردنـد و بسـيار تحـت           

ــ ــرارأت ــدثير ق ــر ســهراب. » گرفتن ــور در خاتمــه  دآت پ

  :التحصيالن حاضر در اين جمع گفـت        خطاب به فارغ  

التحصــيلی نيــز ارتباطــات خــود را بــا  فــارغ پــس از«

  اگر در ايـران هسـتيد انجمـن   .دانشگاه حفظ آنيد

التحصيالن وجود دارد و اگر بـه خـارج از آشـور             فارغ

ــاز انجمــن فــارغ  ــراال عزيمــت آرديــد ب  یتحصــيلی ب

  .»نشجويان خارج از آشور فعال استدا

اسـتاد نمونـه    14  طی اين مراسم ازگفتنی است

آموخته برتر تقدير به      دانش 34دانشگاه و همچنين    

  .عمل آمد
  

http://www.sharif.ir/4all/archive/fashowarch.jsp?arch

=news&date=1388/02/19&time=1500  

  

   شريفی سايت دانشگاه صنعت:منبع

آموخته شريفی  بيش از دو هزار دانش

 التحصيلی خود را جشن گرفتند فارغ
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ي  بنا بر پيشنهاد دكتر كمالي رئيس انجمن، مقرر شـد تـا دو صـفحه        

اين صـفحات   . ي خبرنامه داشته باشيم     ادبي و موسيقي در هر شماره     
ق دانشـگاه مـا     ذو  آموختگان هنرمنـد و خـوش       توسط دو تن از دانش    

پژمان  و دكتر    حسام اسفنديارپور مهندس  . شود  تهيه و تنظيم مي   
دانشگاهي عزيز ما هستند كه به يـاري دانـش و              اين دو هم   منجمي
  .اند هاي فوق، اين مسئوليت را پذيرفته شان در زمينه تجربيات

 رشته بـرق كـه در حـال         1368 ورودي سال     ،پژمان منجمي  دكتر  
  .كنند ليفرنيا هستند صفحه موسيقي را اداره ميحاضر مقيم شمال كا

 رشته برق كـه در      1369 ورودي سال    پور  حسام اسفنديار مهندس  
حال حاضر دانشجوي دكتري مهندسي بـرق در دانشـگاه اسـتنفورد            

  .كنند هستند، صفحه ادبي را تهيه و تنظيم مي

      ادبي     
  سالمي چو بوي خوش آشنايي

يــن پــس و قضــا را بــر آن شــد كــه ز
فصلي از فصول خبرنامه را به ادبيات و        

اميد است . مختص گردانيم شعر پارسي
در اين مجال، فرصتي باشد هر چند كوتاه        

  .يمعنا از دريچه سخن بزرگان علم و ادب پارس براي پرواز به عالم
موجب ارتباط دوسـتان دور   بوك كه بودنش خدايش حفظ كند فيس

 جب اتالف وقت كه چون نيكو نزديك است و به وقت اندرش مو
هـر نعمـتش    بنگري بر هر كليكش دو نعمت موجـود اسـت و بـر   

ليـنكش تـو را دمـي در فضـاي      ل آنكه بـا هـر  او! شكري واجب
م اينكـه چنـان لحظـات عمـر از كـف            مشغول دارد و دي    مجازي دل 

-نه زمان را درد كسـي   « :كه خود نداني؛ كه به قول معروف دهي
مغـروق صـرف وقـت و     شبي از شبان » .انزم  نه كسي را درد-
ـ ر نت شعري گذاشتن بر احوال دوستان بودم كهكامِ  ءالـوزرا  يسئ

خبرنامـه شـريف    چه خوب بود اگر«الدوله پيغامكي فرستاد كه      جليل
اميـد اسـت كـه بتـوانيم بـا      » .بخش ادبي داشـته باشـد   شريفيان

  .و گوياتر داشته باشيم اي پوياتر همكاري شما عزيزان خبرنامه
مراقبـت فـرو بـرده بـود و در بحـر       يكي از صاحبدالن سر بـه جيـب  

از  مكاشفت مستغرق شده حالي كه از اين معامله باز آمد يكـي 

دوستان گفت ازين بستان كه بودي ما را چه تحفه كرامت كردي            
چون به درخت گل رسم دامنـي پـر كـنم     گفت به خاطر داشتم كه

دامنم  ن مست كرد كههديه اصحاب را چون برسيدم بوي گلم چنا
  .از دست برفت

  
  ساقي آن مي كـه حال آورد بيا

 كرامـت فزايد كـمال آورد
  ام افتاده دل بـه مـن ده كه بس بي

 ام حاصـل افـتاده وز اين هر دو بي
  جام بيا ساقي آن مي كه عكسش ز

 بـه كيخـسرو و جم فرسـتد پيام
  بده تا بـگويم بـه آواز ني

  و كاووس كيكي بود كـه جمشيد
  بيا ساقي آن كيمياي فـتوح

 نوح كـه با گنـج قارون دهد عـمر
  بده تا بـه رويت گـشايند باز

 در كامراني و عـمر دراز
  كز او جام جـم يبده ساقي آن مِ

 زند الف بينايي اندر عدم
  جام ييدأبـه مـن ده كه گردم به ت

 چو جـم آگـه از سر عالم تـمام
  ديرينـه زندم از سير اين دير 

 بـه شاهان پيشينـه زن صـاليي
  هـمان منزل است اين جهان خراب

 افراسياب سـت ايوان كـه ديده
  كـجا راي پيران لشـكركـشـش

 كـجا شيده آن ترك خنجركشـش
  شد ايوان و قصرش به باد نـه تنـها

 كـه كـس دخمه نيزش ندارد به ياد
  بيابان دور سـت اين هـمان مرحله

 د در او لشكر سلم و توركـه گم ش
  جام بده ساقي آن مي كه عكسش ز

 بـه كيخـسرو و جم فرسـتد پيام
  چه خوش گفت جمشيد با تاج و گنج

   جو نيرزد سراي سپـنـج كـه يك
  ساقي نامه-حافظ 

  

 صفحه ادبي و موسيقي
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    يقي ايرانموس 
ي ايران از هزاران سـال پـيش        يقموس
سـينه   بـه  يالد مسيح تا به امروز سينه     ماز  

ــته    ــان داش ــران جري ــردم اي ــتن م در م
 ،يانـه مياي  آسـ بخـش بزرگـي از      . است

ــتان، ــتان، افغانســـ ــور پاكســـ ي جمهـــ
 و يونــان ،يــهترك ارمنســتان، ،يجــانآذربا
يقي است و هركـدام     موس از اين    متأثر

. انـد   ن موسـيقي داشـته    گيـري ايـ    به سـهم خـود تـأثيراتي در شـكل         
 و مصـر شـامل      عـراق هاي موسيقي سنتي تركيـه، سـوريه،          ملودي

هـا در     دان  يقيموسـ از  . هاي ايراني هسـتند     ها و مد    اسامي مقياس 
يقي موســ. يسـا اشـاره كـرد   نك و باربـد تـوان بـه    يمـ  باسـتان يـران  ا

 سيسـتم   پـنج    و) هـا   دسـتگاه (ت سيسـتم اصـلي      فـ  شـامل ه   ،ايران
  .است) آوازها(رعي ف

 هـر . اند  سينه به امروز رسيده    به هاي باستان سينه     زمان از ها دستگاه
 موسيقي ايراني   مختلفي  ها  پردهدستگاه موسيقي ايراني، توالي از      

ي را بـه شـنونده      است كه انتخـاب آن تـوالي حـس و شـور خاصـ             
يل تشكيقي  موس گوشههر دستگاه از تعداد بسياري      . دهد  يمانتقال  
درآمـد   شـود كـه از      ه مـي  ئـ دين شـيوه ارا   اسـت و معمـوالً بـ         شده

ه ئـ كنند، به گوشه اوج يا مخالف دستگاه در ميانـه ارا           مي آغازدستگاه  
 ويف  تصـن ه  ئهاي پاياني و ارا      به گوشه  فرودرسند، سپس با      مي كار

هفـت دسـتگاه   . رسـانند  ي خـود را بـه پايـان مـي       اجـرا ي  رِنگسپس  
 مـاهور،  ،يونماه شور،: اند از   رديف موسيقي سنتي ايراني عبارت    

دستگاههاي اصلي متشكل   رس. نوا و گاه  پنج   راست ، چهارگاه گاه،  سه
  . ندشبا  ميماهور ويون هما شور،ز ا

فواصـل    مورد نظر است كه از نظر      دستگاه قسمتي از    معموالً آواز
توانـد شـاهد و يـا          دستگاه مورد نظر يكسان يـا شـبيه بـوده و مـي             با

قـات  ور مثال آواز دشـتي از متعلّ     ط  به. باشدايست متفاوتي داشته    
 مثـال اگـر شـور       عنـوان دستگاه شور و از درجه پنجم آن بوده و به           

. باشـد  مـي  Dت شـاهد و ايسـت   داراي نُ سل را در نظر بگيريم،   
يب در آواز شور ملودي بـا حفـظ فواصـل دسـتگاه شـور               ترتبدين  
ــ ــردش مــي Dت روي نُ ــد و در  گ ــ نهاكن ت يــت روي همــان نُ

ت روي ايست ر كلي هر آواز پس از ايست موقّ      طو  به. ايستد  مي
. گـردد   بـاز مـي   ) جا شور   در اين (ي ايست دستگاه اصلي     رو ،خودش
متعلـق بـه     (ابوعطا: اند از   يقي ايراني عبارت  موسهاي دستگاه     آواز

ي افشــار، )متعلــق بــه دســتگاه شــور(يــات تــرك ب ،)شــور دســتگاه

يـات  بو  ) ر بـه دسـتگاه شـو      متعلق(، دشتي   )متعلق به دستگاه شور   (
  ).يونهما دستگاهمتعلق به (اصفهان 

اي از مثالهاي ملوديك در موسيقي ايراني         يف در واقع مجموعه   رد
 رپرتـوار در موسـيقي كالسـيك غربـي هـم            واژهاست كه تقريباً بـا      

 اواخرگردآوري و تدوين رديف به شكل امروزي از         . معني است 
يقي موسـ . اسـت   سلسله زنديه و اوايل سلسله قاجاريه آغاز شـده      

نوازنـده تــار دوره  (اكبـر فراهــاني   يعلـ  آقــاامـروز ايـران از دوره   
بـرادر  (ين  غالمحس آقااست كه توسط      باقي مانده ) شاهين  ناصرالد

 وينقلي  حسيرزا  مهاي   اكبرخان به نام    به دو پسر علي   ) اكبر  آقا علي 
يـن دو   انـوازي     يف در واقع بداهـه    رد آموخته شد و     عبداهللايرزا  م

 سيستم مقامي موسيقي ايرانـي      قاجاردراوايل دوره   . باشد  مياستاد  
 هفـت تبديل به سيستم رديفي شـد و جـاي مقامهـاي چندگانـه را               

تـوان بـه      لين راويـان رديـف مـي       او از. دستگاه و پنج آواز گرفت    
 يرزا عبداهللا  و آقـا     م ،اكبر فراهاني  علي  خاندان فراهاني يعني آقا   

ميـرزا  : باشـند    كه اكنون موجـود مـي      هايي رديف. حسينقلي اشاره كرد  
 ، دوامـي  ، موسـي معروفـي    ، ابولحسـن صـبا    ،حسـينقلي   آقا ،عبداهللا

ــاهرزاده ــود كريمــي ،ط ــي  ، محم ــزي و مرتضــي ن ــعيد هرم  داوود  س
يم تقسـ هـاي كـوچكتر بـا نـام گوشـه             رديف به ملودي   هر. باشند  مي
 را  خـود  هبـ  انفـرادي مخصـوص      نـام  دسـتگاه  و   گوشـه هـر   . شوند  مي

ــ. دارنــد پــيش «يقي ايــران مرســوم از  مرســوم موســيجــراا كي
، )آهنـگ (» يفتصـن «،  )مقدمـه (» درآمـد «،  )مقدمـه اوليـه   (» درآمد

ــراب « ــار مض ــابي  ) دار وزن(» چه ــداد انتخ ــه«و تع ــات(» گوش ) حرك
توان تغيير    ها را مي     اين قسمت  مرسوم،صورت غير    هب. باشند  مي

  .داده و يا حذف نمود
سـرايندگان نقشـي    . ار است  موسيقي سنتي بر صوت استو     اساس

گيرد چه حالتي جهـت ابـراز        يم مي تصماو  : باشند  اساسي را دارا مي   
 خيلـي   در.  بـه آن اسـت     مرتبطي  دستگاهمناسب بوده و اينكه چه      

از موارد، سراينده مسئوليت انتخاب شعري كه بايد با آواز خوانـده            
داشـته  چنانچه برنامه نياز بـه يـك خواننـده         .  دارد برعهدهشود را نيز    

باشد، خواننده بايد با حداقل يك آلت بادي يـا سـيمي و حـداقل               
تـوان يـك مجموعـه        البته مي . يك نوع آلت ضربي همراهي گردد     

 آالت موسيقي را يكجا داشت ولي سراينده اصلي نقش خود را            از
 كـه نوازنـدگان خواننـده را بـا نـواختن         بـود زماني الزم   . ابقاء نمايد 

ي، موسيقي  سنتصورت   هب. راهي كنند چندين قطعه بصورت تكي هم    
هاي مزين شده به پشتي و گليم نواختـه          در حال نشسته و در محل     

گـروه  . كردنـد   هـا شـمع روشـن مـي        ي در ايـن محـل     گـاه . گرديد مي
هـا اجـرا شـوند        ينكه كدام گوشه  ا و دستگاهنوازندگان و سراينده نوع     

  .نمود را با توجه به شرايط زماني و مكاني، مشخص مي
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 یفرزين رادآان  و خانم مهندس     یبهرام ظهيراعظم دآتر  
منصــور  ی مــا بــا مراجعــه بــه آقــایهــا یدانشــگاه از هــم

 بـا   ییك، گفتگـو  يـ شـگاه الكترون  ی سرپرسـت آزما   یآجودان
ر یـ انـد آـه در ز       ف انجام داده  یز دانشگاه شر  ین استاد عز  یا

  .ديفرمائ یمالحظه م

  1388 ارديبهشت 12شنبه  - ظهر  بعد از4ساعت 
ها ساختمان    به قول امروزي   - دانشكده برق ،  دانشگاه صنعتي شريف  

 415 اتاق - آزمايشگاه پالس و الكترونيك، قديم
دنبـال   اي بـه   گذشت نزديك به بيست سال كافي بود كه چند دقيقـه          

همراه يكي از دوستان  قرار بود به. ها را باال و پايين روم آزمايشگاه پله
دانشـكده بـوديم ايـن مصـاحبه را انجـام            در يك زمان در      كه تقريباً 

البته براي گرفتن وقت كه مراجعـه كـرده بـوديم از مـا قـول                 .دهيم
فقـط  «كيد فراوان به جمله أگرفته بود كه اسم مصاحبه را نياوريم و ت     

   . داشت»الؤچند س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي    دستگاه .آزمايشگاه در نگاه اول فرق چنداني با گذشته نكرده بود         
يري با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي آنقدر با دوره ما تفاوت            گ اندازه

يي كه روي ميزها بودنـد شـاخص خـوبي            هر چند كامپيوترها   ،نداشتند
در مقايسه با آن روزهـا آزمايشـگاه         .توانند باشند  براي تفاوت سالها مي   

تعـدادي از   . رسـيدند  نظـر مـي     بـه  تـر   ها صـميمي   تر و بچه   خيلي شلوغ 
ي دعوتش به مراسـمي كـه بـه مناسـبت روز معلـم در               دانشجويان برا 

 .خواستند از او تقـدير كننـد        گويا مي  ،شد آمده بودند   مي دانشكده برگزار 
 .پس از دقايقي به اتاقك كوچكي در كنـار آزمايشـگاه دعوتمـان كـرد              

 .توانستيم بفهميم بيش از يك اتاق كـار اسـت          اتاقي كه در نگاهي مي    

عات زيادي هـم نداشـتي وجـود وسـايل          اگر از سابقه و زندگيش اطال     
بـا كمـي    .گذراند داد زمان زيادي را در اين محل مي   شخصي نشان مي  
  .االتي كه قرار بود بپرسيم رفتيمؤمقدمه به سراغ س

  

  .پرسش و پاسخ زير حاصل يك ساعت و اندي نشست ما با اوست
اگر شما بخواهيد يك بيت شعر يا شعار در سـردر دانشـگاه             

  شعر يا شعار چيست؟بزنيد آن بيت

  :كنم از شاعرهاي خوبماناستفاده مي
  توانا بود هر كه دانا بود    زدانش دل پير برنا بود

 آارمنــدان فــراهم آــرده تــا ی را بــرایآيــا دانشــگاه شــرايط

  ؟)از نظر مسكن، رفت آمد(شرفت بكنند يپ

  .يتا حدود

شــود آــه  یطــور مــ چــه

ــا ــام  یـ ــر انجـ ــار بهتـ ن آـ

  شود؟

وضع مـالي   بستگي دارد به    
و يا پيگيري؛ ولي در حـال       
حاضر بد نيسـت ولـي مـن        
هـــم از دانشـــكده و هـــم 

اگـر  . دانشگاه راضي هستم  
ها هم نبود مـن راضـي        اين

بودم چون رضايت مـن بـه       
گردد كه مـن آن را      گردد رضايت من به معنويات برمي      يات برنمي ماد

  .قبول دارم

دوبـاره  سال قبل برگرديم آيا شـما مايـل هسـتيد            40اگر به   

  در دانشگاه استخدام شويد؟

چـه راهـي را      خـواهيم و   بسـتگي دارد مـا چـه مـي         - ممكن اسـت  
  خواهيم برويم   مي

   وجود داشته؟ ی شما راه بهتریآيا برا

  .ري خيط فعليدر شرا -

  نحوه استخدام شما در دانشگاه چگونه بوده؟

 ين كارگاه عمـوم   يم كه تكنس  يپسر عمو  توسط   1/9/48خ  يمن در تار  
ود به مرحوم دكتر عباس چمـران كـه رياسـت دانشـكده را برعهـده                ب

داشت معرفي شدم؛ از همـان اول هـم مشـخص بـود مـن در همـين            
  .آزمايشگاه كار بكنم

گفتگو با آقاي آجوداني سرپرست 
  آزمايشگاه الكترونيك
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بعد از دآتر چمران رئيس دانشكده زياد داشتيم آدام يك بـر            

   داشته است؟یثير زيادأشما يا دانشكده ت

ل ينجـا تحصـ   يا  در ي چـون همگـ    - تـوانم بگـذارم    ي من تفاوت نم  
  .ك بهتر استيم كدام يتوانم بگوياند و نم كرده

  ر؟يا خیاند  آردهیان با گذشته فرقیا دانشجویآ

توانيد ببينيد و فكر دانشجويان همـان       از نظر استعداد هيچ تغييري نمي     
  . سال گذشته است ولي شرايط تغيير كرده است39 سال يا 30فكر 

  ير آرده است؟ يسال چقدر تغ 40آزمايشگاه در اين 

 سال منهـاي دو سـال اخيـر تغييـرات زيـادي             39آزمايشگاه در اين    
در واقع در اين دو سال اخيـر سيسـتم آموزشـي ايـن               نداشته است و  

 دانشجويان كه واحـد   مثالً ،دانشكده در يك سيستم ديگر قرار گرفته      
سـتاني  گذرانند در اين سيستم بايـد در تـرم تاب          مي 2 و   1الكترونيك  

گذاري زيادي هـم شـده     ي است و سرمايه   اين سيستم خاص  . بگذرانند
  .اگر اين سيستم جا بيفتد سيستم خوبي خواهد شد است و

تان  آه ناراحت  یيك چيز  اگر به شما اختيارات آامل بدهند و      

   است؟یزيد چه چيد عوض آنيآند و شما بخواهیم

پـس مـن   من يك فردي هستم كـه روش كـارم تغييرناپـذير اسـت         
  .توانم تغيير بدهم نمي

                            .                     منظور تغيير در آل دانشكده است نه شخص شما

توانم چيزي را تغيير بدهم و بايد كساني كه در كـار هسـتند              من نمي 
  .اين كار را انجام بدهند

  !شنهاد بدهيديد پيتوانیشما م

ند كه دانشكده را در بهترين و باالترين        كن در هر حال آنها تالش مي     
  .سطح قرار دهند

 مـا در  ی بـرا ی آمـ  لطفًا. دمیز د ي م ی از شما رو   یاتقديرنامه

  .ديمورد آن صحبت آن

اندازي شد دانشـجويان     در سال پيش كه سيستم جديد آزمايشگاه راه       
همكارم خانم ياوري ايـن كـار را         من و .  به ما محول شدند    86 و   85

 و در پايان تـرم در مراسـمي كـه دكتـر فتـوحي حضـور          انجام داديم 
  . داشتند از ما تقدير كردند

 بـــه یچـــه احساســـ

شـــــما دســـــت داد  

 از شـما تشـكر      یوقت

  آردند؟

در واقع از ما گذشته كـه       
مـن  !  خوشحال بشـويم  

ي خواهم يك چيز كلّ    مي
اگر هر فـردي از     : بگويم

دل و جان و بدون هـيچ       
چشــم داشــتي كــاري را 

حال اسـت   انجام بدهد م  
  .اين كار به دل ننشيند

ايد آـه  در حـال حاضـر         سال دانشجويانی داشته   39در اين   

  با آنها ارتباط داشته باشيد؟ و به چه صورت؟

. فرسـتند  كنم و يا برايم كـارت مـي       بله يا در دانشكده مالقاتشان مي     
. كنند ولي من نيـاز بـه كـارت نـدارم          براي من كارت زياد ارسال مي     

اند التحصيالن، آقاي خليقي كه در فرانسه دكتري گرفته        يكي از فارغ  
و با دكتر فرزانه در ارتباط است براي من كارت زيبايي ارسال كـرده              

  .بود كه متن زيبايي در آن نوشته شده بود

ــا بــه  هســتند آــه برايتــان آــارت  ی غيــر از ايشــان آســان آي

  بفرستند؟

اند و به تـازگي     ه بله، آقاي پژمان منجمي كه در آمريكا دكتري گرفت        
چند تن از استادان ما در امريكا تحصـيل كردنـد          . اندبه ايران برگشته  

  .كننددر دانشكده خدمت مي ولي به ايران برگشتند و

  التحصيالن داريد؟  فارغی برایدر خاتمه آيا پيام

  .كنمت ميقيشان آرزوي سالمتي و موفّ تك براي تك
  

 در هنگـام    »هايش زمزمه«ودش  وي در پايان ابياتي را كه به قول خ        
آورد براي ما خواند ولـي قـول گرفـت        تنهايي است و بروي كاغذ مي     

 .كه آنها را منتشر نكنيم
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آموختگـان شـريف آـه بـا ايـن             درخواسـت از دانـش     یدر پ 
اند سه خاطره زيـر       استاد عزيز درس آزمايشگاه را گذرانده     

  .به دستمان رسيده است
  

  اموزاي مرغ سحر عشق ز پروانه بي
 1اوايل ترم تحصيلي بود كه واحد آزمايشگاه الكترونيـك           . . . 

خواسـتم سـري بـه آزمايشـگاه زده و بـا              را برداشته بودم و مي    
بـه طبقـه چهـارم دانشـكده رفتـه و وارد          . محيط آن آشنا شـوم    

ديدم فردي با روپوش سفيد آزمايشگاه مشغول       . آزمايشگاه شدم 
 هركسي بـا چنـد نگـاه        .مرتب كردن تجهيزات آزمايشگاه است    

توانست متوجه نظم و ترتيب آن آزمايشگاه  مختصر به اطراف مي
اي در ارتبـاط      جلو رفته و پس از معرفي خود، چند دقيقه        . شود

ه احسـاس       . با آزمايشگاه صحبت كرديم    در طول صحبت متوجـ
مسئوليت و عالقه وافر ايشان به آموزش دانشجويان و به محيط           

در . اولين آشنايي من با آقاي آجوداني بود      اين  . آزمايشگاه شدم 
 بيشـتر شـاهد     2 و   1طول گذراندن واحدهاي درسي الكترونيك      

در يكـي از  . عملكرد خالصـانه و شـوق و عالقـه ايشـان بـودم          
اي بـه بهبـود وضـعيت دسـتور كـار             هاي دوستانه اشاره    صحبت

 شد كه ايشان عالقه و پشتيباني بسـيار         2آزمايشگاه الكترونيك   
تدوين دوباره اين دستور كار در طـول        . ي از خود نشان داد    زياد

  .هاي ايشان به اتمام رسيد ها و راهنمايي شش ماه با كمك
پس از چند ترم استفاده از دستور كار جديـد و مـؤثر بـودن آن            
ــگاه     ــي آزمايش ــنهاد بازنويس ــان پيش ــجويان، ايش ــراي دانش ب

ليت زيـاد   در ابتدا بـه دليـل مشـغو       .  را مطرح كرد   1الكترونيك  
سـرانجام نتوانسـتم    . كار نشـان نـدادم      عالقه زيادي به انجام اين    

پس از اتمـام    . تقاضاي خالصانه اين فرد پرتالش را نديده بگيرم       
نيمي از دستور كارها، عـازم بـه خـارج از كشـور بـراي ادامـه                 

باقيمانده دستور كارها را در خـارج از كشـور بـا            . تحصيل شدم 
  .دريغ آقاي آجوداني تهيه كردم يهاي ب مشكالت زياد و كمك

. چه گفته شد مربـوط بـه مـن يـا تهيـه يـك جـزوه نيسـت                    آن
بازنويسي دستور كار آزمايشگاه الكترونيك گرچه كاري سخت        
و طوالني بود اما قسمت بسيار كوچكي از مجموعه آزمايشـگاه           

توان گفت كه ايشان براي ايـن         با كمي تأمل مي   . رود  به شمار مي  
گيري و پشتكار نشان داد كـه         قدر زحمت و پي     جزء كوچك اين  

پس براي كـل مجموعـه      . نمود آن بر ديگران شايد هويدا نيست      
  . . .چقدر زحمت و تالش 

در دنياي خاطرات من، نام دانشكده برق دانشگاه صنعتي شريف          
  .همواره يادآور نام و عملكرد نيك آقاي آجوداني است

  دكتر منصور كرامت،
CEO در شركت ALVAND TECHNOLOGIES  

 

  
 1371 در پاييز    1ي آزمايشگاه الكترونيك      ي اولين جلسه    صحنه

خاطر دارم كه آقاي آجوداني با روپوش سفيد منتظـر            را هنوز به  
ي وسايل، ابزار و قطعات آزمايشگاه با نظم          كليه. دانشجويان بود 

ي   خاصي در جاي خود قرار داشـتند و آقـاي آجـوداني آمـاده             
ايشان هميشه در آزمايشگاه حضور داشت   . ودشروع ترم جديد ب   

ــود  ــار دانشــجويان ب ــد از  . و در اختي در يكــي از جلســات بع
هاي متمادي، ناكام در تنظيم تريگر اسيلوسكوپ از آقـاي            تالش

مهـارت ايشـان را در اسـتفاده از         . آجوداني طلب يـاري كـردم     
ولي بيش از آن توضيحات .  به خاطر دارم اسيلوسكوپ به خوبي

گيـري    انـدازه   ن در مورد روش صحيح اتّصال زمـين پـروب         ايشا
يـابي اسـت كـه هرگـز از خـاطر             ي عيب   اسيلوسكوپ و پروسه  

  .نخواهم برد
كرد كه وقتي با نگراني خبر سوزاندن         يكي از دوستان تعريف مي    

يكي از ترانزيستورهاي مدار مورد آزمايش را به آقاي آجوداني          
ترانزيسـتور را   «شان گفتند   ي خاص خود    داده بود ايشان با لهجه    

وقت دلت نسـوزد كـه عـوض          شود عوض كرد، انشاءالّه هيچ      مي
  .»شدني نيست

  دكتر حميد راتق، 
  Inphi معاونت مهندسي در شركت

 
  

هر دانشجوي مهندسي برق دانشگاه شـريف آقـاي آجـوداني را            
انساني با لحن ماليم و مهربان و گاهي اوقـات          : آورد  خاطر مي   به

او به مدت سه يا چهار دهـه در سـمت           . غير متعارف با رفتاري   
ي خويش    جا همانند خانه    سرپرست آزمايشگاه الكترونيك از آن    

مراقبت كرد و با دانشجويان همچـون فرزنـدان خـويش رفتـار             
در طول دوران تحصيلم در دانشگاه شريف، اغلـب بـراي           . نمود

هـاي   او از طـرح   . رفتم  توليد مدارهاي چاپي به سراغ ايشان مي      
با . كرد و گاهي اوقات از حجم كارش گاليه داشت          من انتقاد مي  

. داد  اين حال، هميشه با بردباري و دقّـت كـارش را انجـام مـي              
ي رفتـار دانشـجويان صـبر و          واسطه  نظر از مواردي كه به      صرف

داد، نـامبرده رفتـاري ماليـم و          ي خود را از دسـت مـي         حوصله
ـ           ي   ه عنـوان سـرلوحه    معتدل داشت و اين چيزي است كه مـن ب

 .را دارم داري آن زندگي خود قرار داده و آرزوي نگه
  پرفسور بهزاد رضوي،

  UCLA  استاد دانشگاه دپارتمان مهندسي برق در دانشگاه
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شاخه (شريف  صنعتي  التحصيالن   غسوتا يا همان انجمن فار    

ردهمايي  در نظر دارد همانند سالهاي گذشته برنامه گ        )سوئد
  . تابستاني تشكيل دهد

هاي جديد، تبـادل نظرهـا و        شيريني ديدار دوستان، آشنايي   
امـا عـالوه    ؛تجربيات همچنان هدف اين گردهمـايي اسـت    

براين بحث ميزباني سوئد براي گردهمايي سراسـري سـوتا          
رو  از ايـن . خواهـد گرفـت  سي قـرار  ر مورد بر  2010سال  در  

در اين برنامه   بتوانند  ندان  م  اميدواريم كه همه اعضا و عالقه     
فكري و تبادل نظـر نتيجـه مطلـوب           تا با هم   نمودهشركت  
  .  آيدفراهم

از (بـري   ژ آقـاي دكتـر ه     ، از جملـه   ه،الزم به ذكر اسـت كـ      
همانـان  ي ايشان از م    و همسر گرامي  ) سسين انجمن سوتا  ؤم

  .باشند اين برنامه مي
  

 واقـع در  Kaqnalmagasinet  كلبـه جنگلـي   :مكـان 
Söderköping    در قسمت انتهـايGötaKanal    كـه
   .تمحلي زيبا و آرام اس

(http://www.kanalmagasinetmem.com/) 
  اگوست15شنبه  :زمان

شـب اقامـت در      1   كرون كـه شـامل     300 :هزينه تقريبي 
 .شود  وعده غذا مي2 و  كلبه جنگلي

 . ) . .، دستور جلسـه،      برنامه شامل ساعت شروع  (جزئيات برنامه   
 بعدي براي دوستاني كه به درخواست شركت پاسخ         تارتباطادر  

 .گردد دهند، ارسال مي

 9شـنبه     پـنج  روزتـا   ديـدار    در ايـن     به شركت  مندان عالقه
  :ا يكي از افراد زير تماس برقرار نمايندب جوالي

  مريم رياضي
  maryam_riazi@yahoo.com  :ايميل 856518-0735 :تلفن

  
  بهنام كامراني

 bkamrani@gmail.com:ايميل 7485969-031 :تلفن
   

 !نهايت احترام و آرزوي ديداربا 
  ؛ت مديره شاخه سوئد سوتاأهي

  2009جوالي 
  

  :پاورقي و توضيحات مهم
e-mail ممكـن اسـت كـه      . ي دوستان به روز نيست     همه

 اين پيام را براي افرادي كه       دوستي از قلم افتاده باشد؛ لطفاً     
انچـه  همچنين چن . مند باشند ارسال كنيد    ممكن است عالقه  

انجمن سـوتا بـراي شـما پيـام         از  مايل نيستيد كه در آينده      
 .  به ما اطالع دهيدفرستاده شود، لطفاً

 اقامتگاهي ساده اما زيبـا و دنـج در دامـن            ،محل پيشنهادي 
راحتي وجود  هچنانچه مايل باشيد، اين امكان ب  . طبيعت است 

شـما همچنـين    . دارد كه مدت اقامت خود را افزايش دهيـد        
فزايش نفرات از دوستان خود دعوت كنيـد كـه          توانيد با ا   مي

 .در اين برنامه در كنار شما و ما باشند
  

  
  
  
  
  
  
  

تابستان با سوتاي سوئد
 



 
 

19صفحه 

 1388خرداد
  2009 ژوئن

  64شماره 

  چگونه به فارسي بنويسيم
  

  

   
  

  

  

اي را    آموختگان دانشگاه صنعتي شريف، صفحه      برخي از دانش  
 به دانشـگاه صـنعتي شـريف اختصـاص          Facebookدر سايت   

ــه در آن مــي  داده ــد ك ــوان تصــويرهايي از ســاختمان  ان ــا و  ت ه
آموختگـان را     دپارتمان مختلف دانشگاه و نيـز نظـرات دانـش         

  .يافت
هاي عزيزمـان را      دانشگاهي  ها و نظرات هم     مشاهده اين عكس  
خصــوص آن دســته از دوســتان كــه  هــاي بــه بــه همــه شــريفي

گــذرد توجــه  التحصــيل شــدن آنــان مــي هاســت از فــارغ ســال
ريـد كـه    هـايي از دانشـگاه دا       چنانچه شما نيـز عكـس     . كنيم  مي

توانيـد بـه    ها برسـانيد، مـي      دانشگاهي  مايليد به رويت ديگر هم    
  .ها اضافه كنيد اين مجموعه عكس
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  )SUTA(خبرنامه انجمن دانشگاه صنعتي شريف 

   شاخه ونكوور :تهيه و تنظيم

  WWW.SUTA.ORG   : سايت انجمنينشان

  SUTAnewsletter@gmail.com     :خبرنامه ينشان

دانشگاهي ما كه در خـارج از ايـران  بسياري از دوستان هم   
كنند، تمايل دارند كه براي خبرنامه خود مطلـب  زندگي مي 

ن را ترغيبآا مؤكداً    كه م  –بفرستند، اما نوشتن به فارسي      
بـه نظـر ايـن عزيـزان،.  برايشان مقدور نيست   –كنيم    مي

  .افزار مناسب الزم است براي فارسي نوشتن، نرم
مان برسانيم كـه  بايد به آگاهي اين دسته از دوستان خوب       

نويس بـراي فارسـي  افزار فارسي   لزومي به داشتن يك نرم    
 امكـانهاي بسياري هستند كـه      سايت وب.  نوشتن نيست 

.كننـد      انگليسي، فراهم مي    فارسي نوشتن را با صفحه كليد     
شـما.  اسـت  Behnevis.comسايت    ها وب   يكي از آن  

توانيد با استفاده از حروف الفباي انگليسـي بـه فارسـي  مي
  .بنويسيد و شاهد تبديل آن به متن فارسي باشيد

 و درcopyتوانيـد مـتن مـورد نظـر را           پس از پايان تايپ، مي    
 . كنيد و براي ما بفرستيدpasteميل خود  يا


