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 ی، بـرا  )SUTA( شريف   صنعتی دانشگاه   المللی  بينانجمن  

 در ارائه خدمات    ی درازمدت ی ارج نهادن به آنان آه پيشينه     

 ی شريف و يا به امور آموزش عالیمؤثر به دانشگاه صنعت

ايـن  .  را در نظـر گرفتـه اسـت        یا  اند، جايزه   در ايران داشته  

 تعيـين  ی از ميـان نامزدهـا    هديه قرار است به فرد برگزيده     

ــو  ــده از س ــم    یش ــوتا، در مراس ــتداران س ــا و دوس  اعض

 انجمـن در سـال      یالمللـ    بـين  ی گردهمـاي  ی در طـ   یا  ويژه

  . اهدا شود2010

دالر وجه نقد و یک پـالک یادگـاری          1500این جایزه شامل    

  .است

از  2010 یشود کـه قبـل از پایـان مـاه مـ             از همگان دعوت می   

مندرج  )SUTA) org.suta.www انجمنفرمی که در وب سایت 

 ی را دربـاره  و اطالعـات خواسـته شـده         است استفاده نموده  

چـی بـه آدرس       ی خویش به ایميل دکتر شهریار مکاره      نامزدها

edu.yar@spsuــد ــاره.  ارســال بفرماین ــر مک چــی پــس از  دکت

 را  نامزدهـا هـای الزم ليسـت        بررسی مقدماتی و همـاهنگی    

 داده و برنـده بـا       SUTAبرای انتخـاب نهـایی بـه هيـأت مـدیره            

 مسـوتا اعـال    2010 یتصویب هيأت مـدیره در طـول گردهمـاي        

  .خواهد شد
  

 رگ سوئد ميزبان ششمين گردهمائی جهانی سوتاوتنباگ

ي برگزاري گردهمايي سوتا براي تعيين مكان گردهمايي جهاني سال كميتهسرانجام پس از چندين ماه، تالشِ
گيري،  برگزاري و دو بار رأي  فراوان مابين اعضاي كميتهيهاو تبادل نظرگفتگوها پس از . به بار نشست 2010
مورد تأئيد قرار گرفت و براي اخذ تأئيد نهايي، به 2010سوئد، براي گردهمائي سال ) ريبيا يوتِ(تنبورگ اشهر گ

ويژه هبنا به اطالع رسيده، بسياري از دوستداران و اعضاء سوتا در سوئد، ب. هيأت مديره جهاني سوتا پيشنهاد شد
.ي همكاري با كميته برگزاري گردهمايي هستند تنبورگ، با اشتياق و انرژي سرشار، آمادهادانشجويان مقيم گ

هاي دانشگاه. رود شمار مي تنبورگ دومين شهر بزرگ سوئد پس از استكهلم بهاقابل ذكر است كه شهر بندري گ
 .اند تنبورگ و صنعتي چالمرز در اين شهر واقع شدهامعروف گ

 »يك عمر تالش « جايزه
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  اريشهريست پر ظريفان وز هر طرف نگ
  

سايت مطلع شديد اواخر    كه از طريق پيام الكترونيكي و وب        چنان
اكتبر سال جاري گردهمائي سوتاي ونكوور در اين شهر برگـزار           

اينجانب هم دعـوت برگزاركننـدگان محتـرم را اطاعـت           . گرديد
كرده و طي يك سفر كوتـاه مهمـان ايـن عزيـزان در ونكـوور                

ه دربرگيرنـده برخـي از      باراني بودم و افتخار يافتم در جمعي كـ        
شايد هم  (اي هم      چند كلمه  ودوستان قديم  نيز بود حضور يابم        

ريـزي    سـواي برنامـه   . سخن بگـويم  ) قدري بيشتر از چند كلمه    
دقيق و منظم و سخنراني مفيد و جـذاب آقـاي دكتـر واحـدي،               

اي بـود كـه       آمد صميميت و عالقه     چه به وضوح به چشم مي       آن
  .زد كنندگان موج مي تريزان و شرك بين برنامه

المللي سوتا در ونكوور در تابسـتان         كساني كه در گردهمائي بين    
ريـزي    شركت كردند، از نزديـك شـاهد تـالش و برنامـه          2008

دقيق اعضاي سوتاي ونكوور بودند و سواي اين گردهمائي نيـز           
شاخه ونكوور هميشه هم از نظـر تعـداد و تنـوع و هـم از نظـر                  

  .هاي سوتا بوده است ترين شاخه موفقها جزو  كيفيت برنامه
ي سـوتا     آن شب بر اين نكته تأكيد كردم كه شكل خـاص اداره           

هـاي    ي براي شاخه  ريز  براي هيأت مديره امكان دخالت و برنامه      
دهـد و بـر فـرض هـم كـه              نقاط جهان را نمي    پراكنده در اقصا  

بـود كـه مـا در     داد قطعاً مقـرون بـه صـالح و صـواب نمـي        مي
ي خاكي بنشينيم و به گروهي در كشوري ديگر           ز كره اي ا   گوشه

هاي سوتا از نظر      شاخه. ها و تعدادشان را ديكته كنيم       نوع فعاليت 
هاي تحصيلي، توزيـع سـني و اوضـاع     تعداد اعضاء، تمركز رشته 

هاي هـر شـاخه    آب و هوايي متفاوتند و پرواضح است كه برنامه       
تمـام تـالش    .  متفـاوت خواهنـد بـود      ،بسته به همه اين عوامل    

التحصـيالن شـريف در       هيأت مديره رساندن پيام سوتا به فـارغ       
سراسر عالم هستي است و هر زمان نيز كه فردي يـا جمعـي از               
اين عزيزان بخواهد آستين همـت را بـاال زده درصـدد تشـكيل              

هاي هيأت مـديره در جهـت         تواند روي كمك    اي برآيد مي    شاخه
ها، تبادل    ري با بقيه شاخه   گي  اطالع رساني، كمك فكري، ارتباط    

 در  ،طـور خـاص     بـه . هاي مالي حساب باز كند      تجربيات و كمك  
 ما سياست هيـأت مـديره پيشـين در بازگردانـدن     ،ي مالي  زمينه

نصف حق عضويت اعضاي هر شـاخه بـه آن شـاخه را تعقيـب               
داري بـه     اي كه خزانـه     نموده و رسماً اعالم كرديم كه هر شاخه       

. منـد گـردد   تواند از اين سهميه بهره  ميهيأت مديره معرفي كند  
. اتفاقاً شاخه ونكوور نمونه موفقي از اين سياست بـوده و هسـت            

التحصيلي در سراسر جهان      هاي فارغ   اين البته سنت تمام انجمن    
هاي   التحصيالن استنفورد نيز اگر چه از كمك        انجمن فارغ . است

ختيار دارد،  مستقيم دانشگاه برخوردار است و بودجه هنگفتي در ا        
التحصيالن در آمريكاي جنوبي يا خاورميانه يا ساير نقاط           به فارغ 

هـا    ليكن مرتباً آن  . كند  ارائه طريق و پيشنهاد فعاليتي خاص نمي      
هـاي    را از طريق نشريات در جريان اخبـار دانشـگاه و پيشـرفت            

دهد كه البته ما نيز در حد توان در ايـن             التحصيالن قرار مي    فارغ
اخير فعال بوده و انشـاءاهللا در آينـده بيشـتر نيـز كوشـا      ي    زمينه

  .خواهيم بود
التحصيالن شريف در همين آمريكاي       هاي متعددي از فارغ     گروه

اي   شمالي وجود دارند ولي متأسفانه پس از ده سال هنوز شـاخه           
اميدوارم اين دوستان پيام مسـتقيم      . اند  براي خود تأسيس نكرده   

ا كه هيأت مديره بـه سمتشـان دراز         را دريافت كرده و دستي ر     م
  . . .گرمي بفشارند  كرده به

 پرشور به پايان رسـيد كـه در آن          اتبرنامه ونكوور با يك انتخاب    
. ي محلي رقابت كردند     ده نفر براي هفت عضو هيأت مديره      سيز

هفت عضو منتخب چه بـه لحـاظ سـني و چـه از نظـر سـابقه                  
و جوان بودند كه نويد     فعاليت در سوتا تركيبي مناسب از باسابقه        

طـور    من به سهم خود و همين     . دهد  هايي درخشان مي    از فعاليت 
ي سوتا به ايـن عزيـزان تبريـك گفتـه و              از طرف هيأت مديره   

ــار دارم  ــدمت پربـ ــال خـ ــن.آرزوي دو سـ ــق و ... ا  و مـ توفيـ
  .التوكالن عليه

 يك شام گرم و دوستانه در شبي سرد و باراني به اتمام             برنامه با 
و يكي از دوستان قديم لطف كرده و مـرا بـه هتلـي كـه                رسيد  

نزديك فرودگاه گرفته بودم رسـاند تـا پـرواز صـبح روز بعـد را                
پـس از يـك روز طـوالني و پراتفـاق           . گرفته و به خانه برگردم    

 شب خيس و ظلماني ونكـوور را        ،همانطور كه از شيشه اتومبيل    
ردم يـاد ايـن     ك  نظاره كرده و برنامه آن روز را در ذهن مرور مي          

  .كنم غزل حافظ افتادم كه به ميزبانان نازنين تقديمش مي
  شهريست پر ظريفان وزهر طرف نگاري

كنيد كاري ياران صالي عشق است گر مي         
  

  ليل كماليج
  1388پائيز 

 پيام رئيس انجمن
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ــين  ــن ب ــريف    انجم ــنعتي ش ــگاه ص ــي دانش   SUTA)( الملل
 پژوهشگران  در نظر دارد به منظور ارج نهادن به تالش اساتيد و          

ــوآوري در دانشــگاه  ــين  او،و حمايــت و تشــويق خالقيــت و ن ل
ــوآوران دانشــگاه  صــنعتي شــريف جشــنواره ــدير از ن در را    تق
جشنواره با حمايت مـالي  اين  .  برگزار نمايد  1389سال  خردادماه  

و با همكـاري معاونـت پژوهشـي دانشـگاه           SUTAو مديريت   
آقاي دكتـر مجتهـدي     به يادبود   شود و     صنعتي شريف انجام مي   

گـذاري    نـام  ،يس دانشـگاه بـه نـام ايشـان        ئلين ر گذار و او   بنيان
  .گرديده است

هـا و موفقيـت       خالقيت و نوآوري عامل كليدي در رشد سازمان       
در محيط رقابت كنـوني اسـت كـه تغييـرات پيچيـده و سـريع                

هـايي كـه نـوآوري و         امروزه سـازمان  . مشخصه اصلي آن است   
عنوان پيشرو شـناخته      ا نهادينه شده باشد، به    بهبود مستمر در آنه   

هـدف از   . كننـد   هـا متمـايز مـي       شده و خود را از بقيـه سـازمان        
 تقـدير و حمايـت از اسـاتيد و          ،شناساييبرگزاري اين جشنواره،    

پژوهشگران دانشگاه صنعتي شريف در زمينه خالقيت و نوآوري         
  .  استدر بخش آموزش و پژوهش

هـاي   هـاي مختلـف در كميتـه       نشـكده هاي ارائه شده از دا     طرح
 بـه يـك     المللي اين برنامه بررسي و نهايتاً      تخصصي داوران بين  

در  SUTA از هر دانشـكده در همـايش سـاالنه            پژوهشي طرح
 .ددگـر    تقديرنامه و حمايت مـادي اهـداء مـي         89خردادماه سال   

 ،رياضي، شيمي، فيزيـك   : علوم پايه  :شامل هاي تخصصي  زمينه
، مهندسـي مكانيـك،    مهندسي و علوم مـواد  ،دمديريت و اقتصا

 مهندسـي كـامپيوتر، مهندسـي  شـيمي و نفـت،             ،مهندسي برق 
 .اسـت  مهندسي عمران و مهندسي هـوا فضـا        مهندسي صنايع، 

خالقيـت و نـوآوري طـرح در         : شـامل  ها معيارهاي ارزيابي طرح  
ارزش علمـي طـرح از نظـر ارائـه در            ،المللـي  ي و بـين   سطح ملّ 

بخـش  كاربرد نتايج طـرح پژوهشـي در         و علمينشريات معتبر   
  . باشد  ميصنعت

از اساتيد و پژوهشگران عالقمند به شركت در اين برنامه دعوت           
 را تكميل و به همراه خالصه تحصـيالت و   مربوطهشود فرم    مي

بـه   1388تجربيات آموزشي و پژوهشي خود تا پايان اسـفندماه          
ــ  ــر هي ــديره أدفت  )SUTA ) innovation@suta.orgت م

التحصـيالن دانشـگاه صـنعتي          همچنين از فـارغ     .ارسال نمايند 
ها و مراكز تحقيقات فعال هستند، دعـوت          شريف كه در دانشگاه   

المللـي بـا مـا        هاي تخصصـي داوران بـين       شود كه در كميته     مي
تواننـد فـرم      عالقمندان شركت در اين برنامه مي     . همكاري كنند 

ــايت   ــه را از س ــت ) SUTA )www.suta.orgمربوط درياف
جهت دريافـت اطالعـات بيشـتر در مـورد ايـن برنامـه               . نمايند
توانيد با آقاي مهندس مليحي، دبير جشنواره تمـاس بگيريـد      مي

)f.malihi@gmail.com  .(   
  

  :بندي برنامه زمان
  1388 مهر ماه    - شهريور          فراخوان شركت در برنامه

  1388مـاه    پايان اسـفند      نامه و ارسال خالصه طرح     ارسال پرسش 
  1389 ارديبهشـت    -فروردين    ها در كميته تخصصي داوران     بررسي طرح 
  1389ارديبهشت                    هاي برگزيده اعالم طرح

ـنواره ــگران  SUTA جشـ ــدير از پژوهش ــرداد             و تق   1389خ
  

  فرم شركت در برنامه تقدير از نوآوران 
  دانشگاه صنعتي شريف

 Dr. Mojtahedi Innovation Award  
عالقمند به شركت در اين برنامه  و پژوهشگران از اساتيد
 را به همراه خالصه تحصيالت و زير پرسشنامهشود  دعوت مي

تكميل و تا  (Resume) ات آموزشي و پژوهشي خودتجربي
 SUTA ت مديرهأ به دفتر هي1388پايان اسفندماه 

)org.innovation@suta(ارسال نمايند  .  

  ) فارسي و انگليسي(عنوان طرح  •

   و همكاران طرح ارائه دهندهنام  •

  دانشكده •

  Email  تلفن تماس  و،نشاني •

  سوابق تحصيلي و مدارج علمي •

   پژوهشي-فعاليت هاي علمي •

  المللي ي و بينليست مقاالت علمي در نشريات تخصصي ملّ •

  نوآوريهاي ابتكار و  خالصه طرح و زمينه •

دانشگاه صنعتي شريف برنامه تقدير از نوآوران
Dr. Mojtahedi Innovation Award 
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  :مصاحبه آنندگان
  ی و خانم مهندس فرزين رادآانی دآتر بهرام ظهير اعظمیآقا

بار هـم    است، حتماً يكالتحصيل شده غ هركس از دانشگاه شريف فار 
با لهجـه   او  داشتني    ي دوست   چهره. كه شده با او برخورد داشته است      

ام نزديك به دو دهـه        التحصيلي  اش براي من كه از زمان فارغ        گيلكي
طـور مهربـان و پـر         همـان .  فرق زيادي نكرده اسـت     ،گذرد  است مي 

تـوان    در كشور مـا امـروز كمتـر مـي         . انرژي مشغول انجام كار است    
كساني را يافت كه كارشان را با عشق عجـين كـرده باشـند و او در                 

  : كند گونه آغاز مي الم را اينك .زمره اين نوادر است
بـــه نـــام خـــدا، مـــن 

پيمـــا  اهللا ارض احســـان
هستم، ديپلم رياضي، از    

 1345مرداد ماه سـال     
وارد دانشگاه شدم ولي    
حكم من از بهمـن مـاه       

 زده شــده 1345ســال 
 اســت و ايــن باعـــث  
افتخار من بـود كـه در       
 .دانشگاه خـدمت كـنم    

ــال  ــه 1345در سـ  بـ
در  عنـــوان كارمنـــد و

 1380التحصيالن شدم و تا سال         رئيس اداره فارغ   1362سال  
 بـه  85در سال . به عنوان كارمند رسمي در اداره آموزش بودم     

در خواست خودم بازنشسته شدم و االن سه سال هست كه در            
اين باعـث     مشغول به كار هستم و     التحصيالن  دفتر انجمن فارغ  
-از آنجا كه مرحوم دكتر مجتهـدي از فاميـل         . افتخار من است  
بـرادر بـزرگ مـن در     همشـهري مـن بودنـد و     هاي دور من و   
جغرافيـا بودنـد، از ايـن طريـق          معلم تـاريخ و    دبيرستان البرز 

البته هدف من در محيط      .باعث شد كه من وارد دانشگاه بشوم      
كــه بــه تحصــيل خــود ادامــه بــدهم ولــي دانشــگاه ايــن بــود 

قدر جذب كار شدم كه تحصـيل را        نآمتأسفانه   خوشبختانه يا 
  .رها كردم

انـد و    سال آمـده 43ي رؤساي دانشگاه كه طي  به سؤالهاي ما درباره  
  :دهد گونه پاسخ مي اند اين رفته

  مرحوم دكتر مجتهدي :ترينسوزدل
   هم آقاي دكتر مجتهدي ولي بازد بودناكثراً خوب  :ترينبا تجربه
اگـر اشـتباه    ( به نظر مـن      :ترينترين يا با سياست   زيرك
  دكتر امين) نكنم

مرحـوم ميراحمـديان     ايشان خيلي دقيق بودنـد، زمـاني مـن و         
ي كـه   يهـا  دكتر امين امضـا    .كرديمكارت دانشجويي صادر مي   

در  .ديگـر فـرق داشـته باشـد       كردند امكان نداشت با هـم     مي
  .كردند  بسيار از او تعريف ميدرس دادن هم همه

  دكتر مجتهدي :ترينبلند پرواز
  دكتر مجتهدي و دكتر امين :ترين موّفق

داند و وقتـي      ها مرحوم دكتر چمران مي      بهترين همكارش را طي اين سال     
  . شود گويد شديداً احساساتي مي از او سخن مي

  .ايشان در همه چيز خوب بودند
، بـا معلومـات بـودن را از         اداره كـردن   جويي كردن،   شيك پوشيدن، صرفه  

  .داند صفات برجسته ايشان مي
  اتفاقاً امروز تولـد فرزندشـان بـود كـه مـن تمـاس گـرفتم و                

  .تولدشان را تبريك گفتم
  دكتر مجتهدي :پرآارترين

   دكتر نصر :ترين عالم
همـين   اتـاقش در . مجتهدي مواظب همه چيز و همـه كـس بـود        

من هيچ يـادم    .  دانشگاه است، بود   ساختماني كه االن اتاق رئيس    
رود، يك آقاي مهندسي بود كه دير به دانشگاه آمده بـود و             نمي

 گفـت چـرا ديـر آمـدي؟ و      را گرفت و   اودكتر مجتهدي جلوي    
سـالن ورزش    كـه هـر روز صـبح شـنبه در           تـر ايـن   خيلي جالب 
ها را بـه    گرفتند و صندلي  ي مي ض نفر امتحان ريا   600دانشگاه از   
 .خودشان هم آنجا بودند سيم كرده بودند وتق سه گروه

  
  
  
  
  
  
  

  پيما مصاحبه با آقای ارض
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احساسش در مورد كنار رفتن دكتر مجتهدي از دانشگاه اين است كه      
 . سياست دولت وقت بوده است

 ،آقاي دكتر مجتهـدي دوسـت داشـتند دانشـگاه نمونـه باشـد             
التحصيالن دانشـگاه مثـل       اولين سري فارغ  . خوشبختانه هم شد  

آيـد واقعـاً    االن هم اسم شريف مـي      وبمب در خارج صدا كرد      
استادان واقعاً  هم از نظر     – هم از نظر علمي      .شناخته شده است  

  .نمونه است ولي باز بايد زحمت كشيد
 

 سـال و انـدی از       40به نظر شـما دانشـجويان در ايـن          

 اند؟  يا سطح توقع تغيير کردهینظر سطح علم
  

 را ميشــه حــرف اولهاز نظــر معلومــات دانشــجويان شــريف 
 به اينجا   20زدند چه از زماني كه آقاي دكتر جاللي با نمره             مي

 ها،  شريفي .شوند  چه دانشجوياني كه االن وارد مي      وارد شدند و  
هـاي    بچـه  هم از نظر ورود و هم خروج خوب هستند مخصوصاً         

هـاي شـريف    هاي اخير حتماً يك هواپيما از بچـه    اين سال . برق
از نظـر توقـع     . رونـد ديگر مي هاي  براي ادامه تحصيل به كشور    

شايد هـم دلـيلش       نيستند و  هاي گذشته هاي االن مثل بچه   بچه
هـا    اين باشد در گذشته امكانـات كمتـري داشـتيم، االن بچـه            

   .توقعشان زياد است
 

 گردد؟  ی بر میاين انتظار به چه چيز
  

ايـن بـا     ها خيلي مهـم اسـت و      آدم براي من برخورد با استاد و     
كنم آن احترامي   احساس مي  قابل مقايسه نيست و   گذشته اصالً   

مـا ايـن     كه در گذشته وجود داشت االن كمتـر شـده اسـت و            
  .بينيماتفاق را در جامعه هم مي

 

هـا    آيا از آارتـان، همكارانتـان و مـديريت در ايـن سـال             
 ايد؟ بودهیراض

  

گـويم، مـن از خـداي خـود         صد درصد و واقعاً حقيقـت را مـي        
 آنچه وظيفـه مـن بـود        ت به اين دانشگاه   متشكر هستم كه نسب   

  . انجام دادم
 گير هسـتم و  شايد به نظر برخي از دانشجويان من خيلي سخت        

  نظـم و   .اماين را هم از مرحوم دكتـر مجتهـدي بـه ارث بـرده             
 به خاطرم هست شخصي     .زندباط براي من حرف اول را مي      ضان

 اسـت و  خو كه نماينده مجلس بود آمد اينجا و مدركش را مـي          
كسي كه از من انتظار     . من گفتم آقا برويد تسويه حساب كنيد      

بيشتري داشت تا سريع كارش را انجام دهم، ولـي پـيش مـن              
  .همه يكسان هستند

 

التحصــيالن و ميـــزان ارتبـــاط  از محــيط انجمـــن فـــارغ 

  هستيد؟یالتحصيالن با دفتر راض فارغ
  

تشـان را   التحصـيالن بسـيار وق     هر چند بعضي از فارغ     .كامل نه 
گذارند كه در انجمن باشند ولي روي هم رفتـه آنچـه كـه                مي

  .رود انجمن انتظار دارد پيش نمي
 

التحصـيالن در    بين انجمن فـارغ    یآيا در گذشته ارتباط   

التحصيالن در خارج از آشور بـوده         ايران و انجمن فارغ   

  است؟یاست؟ و آيا وجود اين دو انجمن منطق
  

 ارتباط با خـارج     –دانم  ملزوم هم مي   ودو را من الزم      اين بله و 
هم به نفع    بايد بيشتر باشد چون هم به نفع خود شخص است و          

اين ارتباط بايد برقـرار باشـد تـا سـطح دانشـگاه و               دانشگاه و 
 در حال فعلي اين ارتبـاط مناسـب اسـت           –كشور را باال ببرند     
  .كم هست ولي كافي نيست و
 اتاق قديمي به ساختمان     التحصيالن از يك    امروزه انجمن فارغ  

التحصـيالن و در   جديدي منتقل شده است كه به همـت فـارغ         
 . سه طبقه ساخته شده است
 .كنيم در اين مورد از ايشان سؤال مي

  
 
 
 
 
  
 
  

 

 باعـــث شـــد ســـاختمان جديـــد انجمـــن  یچـــه چيـــز

 هزينـه   یالتحصـيالن سـاخته شـود و چـه آسـان           فارغ

 ساخت را پرداخت آردند؟ 
  

سال پـيش تصـميم گرفتـه شـد ايـن سـاختمان              6 يا   5حدود  
 يك سري تمايل داشتند ايـن  ،دو ايده مختلف بود   . ساخته شود 

يـك سـري تمايـل داشـتند در          ساختمان در داخل دانشـگاه و     
به نظر من داخل دانشـگاه بهتـر        .باشدبيرون از محيط دانشگاه     

ب هستند كـه بـه      غشتر را يالتحصيالن قديمي ب   چون فارغ  است،
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 البته با   ،گاه بيايند تا در بيرون محيط دانشگاه باشند       داخل دانش 
 .ها كمك كردنـد   از دوستان، خيلي  . مشكالتي هم روبرو هستيم   

ــا آنجــا كــه مــن اطــالع دارم تمــام هزينــه را چنــد نفــر از    ت
 البتـه كامـل كامـل       .استادان پرداخت كردند   التحصيالن و  فارغ

 فعـالً يـك     .بقيه چيزها قرار است به مرور آماده بشود        نيست و 
طبقـه اول بـراي      طبقه پايين براي كالسها و     طبقه دفتر انجمن و   

  .تئاتر است كه البته هنوز افتتاح نشده استآمفي
 

چرا داوطلبان آنكور اغلب انتخاب اول خـود را شـريف           
 دهند؟یقرار م

   

بينند كـه موفـق     التحصيالن شريف را مي   بستگانشان وقتي فارغ  
هـاي    ريف بيايند و گرنـه دانشـگاه      شوند به ش  هستند راغب مي  

 ،ديگر هم هسـت و چـون ايـن دانشـگاه شـناخته شـده اسـت                
بيننـد  التحصيالن اينجا را مـي    شما هم وقتي فارغ    هاي من و   بچه

  .شوند شريف را انتخاب كنندراغب مي
 

ــارغ    ــما فـ ــر شـ ــه نظـ ــدت   بـ ــول مـ ــيالن از طـ التحصـ

  هستند؟یشان راض تحصيل
   

 عده معدودي راضي نباشند كـه        شايد .به نظر من راضي هستند    
  .ها باشدكنم به دليل سخت بودن درسفكر مي

 

 ما توانسته در داخـل      یآنيد تحصيالت تكميل  یآيا فكر م  

 آشور مخصوصًا شريف جذابيت کافی را ايجاد بکند؟
  

 شـايد در گذشـته بيشـتر        .تر شده ها كم به عقيده من اين سال    
هـاي خـارج    به كشـور التحصيالنبوده است ولي االن اكثر فارغ   

تنها سفارش من از قول دكتر مجتهدي اين است كه           روند و مي
ت تمـام شـد برگـرد ايـران         ااينجا وطن توست و وقتي درس     «

 ».چون به شما در ايران نياز دارند
 

 برخورديـد آـه بـه    ی دانشـگاه بـه جـاي     یگذاردر سياست 

  وجود داشته باشد؟ینظر شما تصميمات آالن اشتباه
  

 .آيدنظرم چيزي نميمن به 
از زبـان   . شناسـد   التحصيالن را به اسـم مـي        دانم بسياري از فارغ     مي

 :گويد خودش مي
التحصـيالن  در سابق من معروف بودم كه تمام مشخصات فارغ        

ام كمتـر     دانستم ولي االن شايد به خاطر عـدد شناسـنامه         را مي 
اي از آقاي دكتـر سـيد اصـفهاني دارم كـه              خاطره. شده است 

شـان را هـم گفـتم و        ي پس از سالها ديدمشان اسـم خـانم        وقت
ــد  ــب كردن ــان تعج ــجويان و  .ايش ــياري از دانش ــروزه بس  ام

شـوم    كنند متوجه مي    التحصيالن جديد كه اينجا رجوع مي       فارغ
گـويم    التحصيالن گذشته هستند و وقتي به آنها مـي          فرزند فارغ 
  .كنند تعجب مي

 :گويد مي واقفي د شريفزند از شهيد مجي خاطراتش را كه ورق مي

دانستم هم از نظر درسـي هـم از نظـر           او را من يك انسان واال مي      
از  .شايد يك نمونه مانند دكتـر چمـران بـود          برخورد اجتماعي و  

ين گلستاني را به خوبي بيـاد       دلا  دانشجويان خوب آقاي سيدجمال   
نـام     موقع ثبت  . سال سن داشت   14دارم كه دانشجوي برق بود و       

شان كم بود آقاي مهدويان دوست نداشـت       گاه چون سن  در دانش 
  . اي برايش تهيه كردند او را به خوابگاه بفرستد و خانه

   :داند دانشگاه را خانه خود مي
شـوم بـه دليـل      ها مي شوم جذب تاالر  ها مي من وقتي وارد تاالر   

همچنـين   .خاطراتي كـه از امتحانـات و كنكـور در آنجـا دارم            
  .ن دكتر مجتهدي بودختماه قبالً ساسينا كن ابنختماسا

پرسـيم    ان در خارج از محيط دانشـگاه مـي        شهاي  وقتي از دل مشغولي   
 :گويد مي

 من بيست سال هست به همت آقاي جبـاري روزهـاي يكشـنبه و             
   .كنمشنبه بعد از ظهر ورزش مي سه

  : گويد زند، مي به زندگي خصوصيش هم نقبي مي

واج كردم آقاي مهدويان كـه       با همسرم ازد   51وقتي من در سال     
 دانشـگاه   يبه خانم من گفتنـد شـما هـوو         ،  به عروسي من آمدند   

ثمـره زنـدگي    . پيما با دانشگاه عقد بسته است        چون ارض  ،هستيد
التحصـيل     پسـرم فـارغ    .يك دختر   يك پسر و   ،من دو فرزند است   

من افتخـار    پزشك است و  دخترم دندان  شريف در رشته صنايع و    
  .باشند  تنها سرمايه من در زندگي مي، آناندانمكنم به فرزنمي

 است و كالم آخر را بـا آنـان    التحصيالن با خود راضي از برخورد فارغ  
  : گويد مي

خواهم كـه   التحصيالن كه در خارج كشور هستند مي        من از فارغ  
من در   .خصوص دانشگاه قطع نكنند     رابطه خودشان را با ايران به     

التحصيل بودم و به همه      فارغ 27000 سال در خدمت     43مدت  
 .ين باعث افتخار من استبدون استثناء عالقه دارم و ا
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   يقي ايرانموس 
  بخش نخست-موسيقي سمفونيك ايراني 

  

موســـيقي ســـنتي ايرانـــي نـــوعي 
 با اصول و موازين خـاص       گوئي بديهه

 ،سـراينده . است كه بايد رعايت شـوند     
نقش اساسي را در موسـيقي سـنتي        

گيـرد چـه حـالتي        او تصميم مـي   : دارد
 دســتگاهجهــت ابــراز مناســب بــوده و 

مرتبط و گاهي شعري كـه بايـد بـا آواز       
موسـيقي در حـال نشسـته و در         . كنـد  خوانده شـود را انتخـاب مـي       

گـروه نوازنـدگان و     . گـردد   هايي با تزيين سـنتي نواختـه مـي          محل
رايط زمـاني و    ها اجرا شوند را با توجه به ش         سراينده اينكه كدام گوشه   
ــد  مكــاني، مشــخص مــي  ــايي،  . كنن در موســيقي كالســيك اروپ

در . كننـد   ايفـا مـي    نوازندگان نقش كمتري در تعيين نوع بيان اثر       
آموزان و استادان موسيقي ايران عالوه بر        ابتداي قرن بيستم، هنر   

هـا، بـا موسـيقي        ها و هنرسـتان     تعليم موسيقي سنتي در دانشگاه    
 از زمان بنياد گرفتن شعبه موسيقي در مدرسه         .اروپايي آشنا شدند  

 و ارتباط نوازندگان ايراني با موسيقي اروپايي، شـماري          دارالفنون
از ايـران بـه تحصـيل       از آهنگسازان ايرانـي كـه عمومـاً در خـارج            

موسيقي پرداخته بودند به ساخت كارهـايي بـا الهـام از موسـيقي              
امـروزه  . هاي موسيقي غربي پرداختنـد      ي و محلي ايران در فرم     ملّ

 سـمفونيك قطعات اركسـتري در ايـن سـبك معمـوالً موسـيقي             
از پيشگامان ايـن سـبك موسـيقي بايـد          . شود  ايراني خوانده مي  

 پرويـز ،  بـان   ثمـين باغچـه    ،علينقي وزيـري  ، كلنل   مرتضي حنانه از
حسـين   و   امانوئـل مليـك اصـالنيان     ،  روبيك گريگوريـان  ،  حمودم

  . نام بردناصحي
مهمترين دليل براي رواج موسيقي غربـي و تأثيرگـذاري آن بـر             
موسيقي ايران، موسيقي نظامي بوده كـه از مجـراي سـازمانهاي            

در سـال   . وابسته به دولت و قشـون نظـامي بـه كشـور راه يافـت              
ي نظـامي از فرانسـه رهسـپار    شمسي دو كارشناس موسيق 1235

 13. ايران شدند و دسته موزيك سلطنتي را در ايـران دايـر كردنـد             
نظام فرانسه بـا عنـوان       سال بعد آلفرد لومر، معاون اول گارد پياده       

يس موزيك به استخدام دولت ايران درآمد و به تجديد سـازمان            ئر

بـه پيشـنهاد وي، شـعبه موزيـك         . دسته موزيك سلطنتي پرداخت   
اندازي شد و خود او تدريس سـازهاي بـادي،           ظام در دارالفنون راه   ن

. سلفژ، پيانو، هارموني و اركستراسيون نظـامي را بـه عهـده گرفـت             
چندي بعد، لومر يك ويولونيست فرانسوي را براي تدريس ويولن          
به ايران فراخواند و چندين سال بعد، دوال نخستين اركستر بيست           

تشكيل داد و نواختن ويـولن را در        و شش نفري سازهاي زهي را       
هـايي   لومر قطعاتي را بر اسـاس برداشـت       . آن زمان معمول كرد   

آزاد ازدستگاهاي چهارگاه، همايون و ماهور براي آواز و پيانو تنظـيم            
هـاي بسـياري را بـراي        ها و تصنيف   بعدها والس . و منتشر ساخت  

ر اقـدام   پيانو و اركسترهاي كوچك نوشت و تقريباً براي نخستين بـا          
  . به چاپ و نگارش علمي موسيقي ايراني نمود

التحصـيل كنسـرواتوار بلگـراد رياسـت      معزز، شاگرد لومر و فارغ     ساالر
دار شـد و سـپس بـه فرمانـدگي سـوار قـزاق         دربار را عهـده    اركستر

سـيس  أاو آموزشگاهي به نام كالس موزيـك را ت        . منصوب گرديد 
كه اولين مدرسه موسيقي    از دل همين آموزشگاه بود       كرد و بعدها  

  .ي موزيك در ايران پا گرفت غربي به نام مدرسه
ي موزيـك را      شمسي نام مدرسـه    1307علينقي وزيري در سال     

وي سعي داشـت تـا بـه        . ي موسيقي دولتي تغيير داد     به مدرسه 
جاي تدريس سنّتي موسيقي با شيوه سـينه بـه سـينه، موسـيقي              

رده و در دسـترس همگـان       ايراني را با يك متد علمي، عمومي ك       
مبـاني  ( و) دسـتور تـار   (هايي چون    قرار دهد و اقدام به چاپ كتاب      

اهللا خـالقي،    وزيري و شـاگردش روح    . نمود) نظري موسيقي ايراني  
هـاي قـوانين     سعي كردند موسيقي آن زمان ايـران را بـر پايـه           

زيبــايي شــناختي و مبــاني نظــري موســيقي غربــي بنــا كننــد و  
وزيـري قطعـات    . كشـف كننـد    موسـيقي را   هاي ايـن دو    شباهت

هـايي بـراي آواز و       بسياري از جمله سمفوني نفت، بندباز، تصنيف      
ي دوصدايي و چندصدايي ساخته بود كه در بسـياري           پيانو به شيوه  

  . ها تأكيد بسياري بر تعديل كردن موسيقي ايراني رفته بود از آن
ا پس از آن و     ه روش وزيري با تغييراتي در صورت و محتوا تا سال         

ي كنوني مورد استفاده بسـياري ازآهنگسـازان ايرانـي           حتي دوره 
ي آغـاز    قرار گرفته است و بسياري از منتقدان، آثار وزيري را نقطه          

اهللا خــالقي،  روح. داننــد ي مــيجريــان موســوم بــه موســيقي ملّــ
افشان، جواد معروفي و حتي آهنگسـازان نسـل          عبدالكريم دست 

زمــاني و كــامبيز  حســين يوســف زيان،بعــد چــون فريــدون شــهبا
  .روان آثار فراواني را به اين شيوه خلق كردند روشن

 پژمان منجمي
 برق1368ورودي
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 حسام اسفنديارپور
  برق1379ورودي 

  ادبي         
  

اي كه در دار ادب غيـر تـو ديـاري           
 !نيست

گرچه بزرگان بسـياري چـون مرحـوم        
بهار در حوزه تخصصـي ادب فارسـي        

اند در وصـف      هماره سرتعظيم فرود آورده   
ــومي    ــوزه عم ــي در ح ــل، ول ــيخ اج ش

أسفانه شناخت از سعدي بسيار مهجور مانـده، محـدود بـه يكـي دو               مت
شعر پندآموز از بوستان و يا روايتي از گلستان آن هم در كتـب درسـي،           

كه دِيني كه سعدي بر گردن زبان و ادب امروز مـا دارد بسـيار                 در حالي 
گردد به عنفـوان      آشنايي و عشق من به سعدي برمي      . فراتر از اينهاست  

اني كه شادروان پدربزرگم چند كتابي مانده از تـاراج زمـان            نوجواني، زم 
ـ           از گنجينه شعر و ادب پارسي      ات اش را به من بخشيد از جمله يك كلي

بـه ديـدارش    آخر هفتـه كـه   و هر)  با خط كتابت1290چاپ (سعدي 
ام يا نـه؟   پرسيد كه آيا چيزي از كتابهايش را خوانده    رفتيم از من مي     مي

زايدالوصـفي كـه همـاره بـين مـن و او بـود، سـعي                با توجه به عالقه     
كردم كه بخوانم، خصوصاً از سعدي و او كه گويي هـزاران بيـت از                 مي

. خوانـدمش بـرايش   كـرد در آنچـه مـي       بر داشت گه گاه همراهيم مـي      
اوايلش كمي سخت بود درك معني، ولي شيريني شكر سـعدي چنـان             

تـو  .  شـعر بعـد  كـرد و مشـتاق خوانـدن بيـت و     بود كه تو را مست مي 
هرگونه كه بخواهـد عرضـه    انگاري كه شعر در كفش مومي است كه

 -يش نماز بگذرد سرو روان و گويدم        پ«انگيز؛  كند، با ظرافتي اعجاز     مي
گويد  مي و همان گونه كه خوش» كني قبله اهل دل منم سهو نماز مي

ته شـاعري چـون   كس نگف - شاعران بسيار گويند شعرهاي با نمك«
 »س ع د ي

سخن در باب سعدي بسيار اسـت و از مجـال ايـن قلـم بيـرون؛ ولـي         
شـاعران   خواهيم از يكي از شيفتگان شيخ اجل كـه خـود از            بار مي  اين

ايـن شـاعر   . سرايان ماهر معاصر است غزلـي بخـوانيم        زبردست و ترانه  
رهي بدون ترديد يكي    «. معيري توانا كسي نيست جز محمدحسن رهي     

سـخن او تحـت تـأثير       . سـراي معاصـر اسـت      از چند چهره ممتاز غزل    
سـعد و    شاعراني چون سعدي، حافظ، مولـوي، صـائب و گـاه مسـعود            

ايـن  . اما دلبستگي و توجه بيشتر او به زبان سعدي اسـت          . است نظامي
عشق و شيفتگي به سعدي، سخنش را از رنـگ و بـوي شـيوه اسـتاد                 

طـراوت  اي كه همان سـادگي و روانـي و            برخوردار كرده است به گونه    
  . »توان دريافت بيشتر غزلهاي او مي غزلهاي سعدي را از

  

  :اينك دو غزل از او
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پشيماني  
دياي ربـــو   دل زود بـــاورم را بـــه كرشـــمه

 چو نياز ما فـزون شـد تـو بنـاز خـود فـزودي               
ــا   ــدي از م ــي رمي ــرفتيم ول ــي گ ــم الفت ــه ه   ب

 من و دل همان كه بوديم و تو آن نه اي كه بودي             
ــازمودم  ــرا ني ــدامت كــه ت ــن از آن كشــم ن   م
  تو چـرا ز مـن گريـزي كـه وفـايم آزمـودي             
ــم  ــب خموش ــي از ل ــم ول ــود خروش   ز درون ب

ــك   ــه ش ــنيدي ن ــايتي ش ــه حك ــنودي  ن ايتي ش
  چمن از تو خرم اي اشـك روان كـه جويبـاري           
  خجل از تو چشمه اي چشم رهي كه زنده رودي         

  غرق تمناي توام 
حاصـل كـنم   دردان چـرا فريـاد بـي      در پيش بي  

اي دارم ز دل بـا يـار صـاحبدل كـنم               گر شكوه 
 در پرده سوزم همچو گل در سينه جوشم همچو مل          

  من شمع رسوا نيستم تـا گريـه در محفـل كـنم            
ــ ــه  اول ك ــه  نم انديش ــزينم پيش ــا برگ اي اي ت

  آخر به يك پيمانه مـي انديشـه را باطـل كـنم            
ــه آرام را    آن ــام را آن مايــ ــتانم جــ رو ســ

اي از خويشـتن غافـل كـنم           تا خويشتن را لحظه   
  از گل شـنيدم بـوي او مسـتانه رفـتم سـوي او             
  تا چون غبار كوي او در كوي جان منـزل كـنم           

ــون آ ــيم چ ــنگري افالك ــاكيم  روش ــاب از پ فت
  خاكي نيم تا خويش را سرگرم آب و گل كـنم          

تــو ام   غــرق تمنــاي تــو ام مــوجي ز دريــاي
  من نخل سركش نيستم تا خانـه در سـاحل كـنم           
  دانم كـه آن سـرو سـهي از دل نـدارد آگهـي             

حاصـل كـنم       چند از غم دل چون رهي فرياد بي       



 
 

9صفحه  

 1388آذر
  2009 نوامبر

  65شماره 

  
     اي دلبــر مــا مبــاش بــي دل بــر مــا

   يك دلبر ما به كه دو صد دل بـر مـا       
     نه دل بر مـا نـه دلبـر انـدر بـر مـا              

   يـا دل بـر مـا فرسـت يـا دلبـر مــا        
    
    

      بدستچون نيست ز هر چه هست جز باد
   چون هست ز هر چه نيست نقصان و شكست          

     انگار كه هر چه هست در عالم نيسـت        
   پندار كه هر چه نيست در عالم هسـت          
    
    

ــاه خــم گيســو را  ــانه زد آن م      دي ش
ــو را    ــر ب ــر چهــره نهــاد زلــف عنب    ب

ــو را    ــه رخ نيك ــدين حيل ــيد ب      پوش
   حــرم نشناســد او راتــا هــر كــه نــه م  
    
  )ابوسعيد ابوالخير(  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـوده و هسـتند كـه متفاوتنـد         ) مردماني(در تاريخ بشريت، يكتا مرداني      
  . . . انگار، از نوعي ديگر است اثرشان؛ راهگشايند و مديون اينهاست دنيا

 همچو سعدي در شعر فارسـي،  استاد فرشچيان مردي از اين زمره است،  
شجريان در موسيقي ايراني، مولوي در عرفـان، داوينچـي و انيشـين در              

  . تر بود اگر نبودند چه بسا جهان كمرنگ. مهندسي و فيزيك
. زيد مرغ عشق، ققنوس است كه در آتش مي       «ا در باب مرغ عشق؛      ام و

خـورد و    پوشد و در بوستانهاي عافيت شكّر مي       نه آنكه رنگين كمان مي    
مگر سوخته دلي و سوخته جاني را جز از بازار آتـش          . كند شكّرشكني مي 

  : فرمايد مي گونه كه حافظ ، همان)سيد مرتضي آويني(»  يافت؟توان  مي
  اهل كام و ناز را دركوي رندي راه نيست

  رهروي بايد جهانسوزي نه خامي بي غمي                                 
  
  

  
  
  
  
  

  عيريم رهــي
    

  

  . . .الهي عشق
  چه شب هايي كه پرپر شد چه روزاني كه شب كردم
  نه عبرت را فراخواندم نه غفلت را ادب كردم

ر آيينه لرزيدمكه د  شبي آمد    برات من
  شب قدرم همان شب شد كه در زلف تو تب كردم
  شب تنهايي دل بود، چرخيدم، غزل گفتم
  شب افتادن جان بود رقصيدم، طرب كردم
  تمام من همين دل بود دل را خون دل دادم
  تمام من همين جان بود جان را جان به لب كردم

بود و آميني    دعايي بود و تحسيني، درودي
  اگر دستي بر آوردم، اگر چيزي طلب كردم
  تو بودي هر چه اوتادم اگر از پير دل كندم
  تو بودي هر چه اسبابم اگر ترك سبب كردم
  نظر برداشتن از خويش بود و خويش او بودن
  اگر چيزي به چشم از علم انساب و نسب كردم
  الهي عشق در من چلچراغي تازه روشن كن

ا رفتم، ببخشا گر غضب كردم  ببخشا گر خط
  

 رضا قزوه علي
دهلي نو -1388مرداد ماه 

ــات  هر ــروغ حيـ ــود فـ ــر شـ ــه كمتـ چـ
رنــــــج را جانگــــــدازتر بينــــــي  
ســـوي مغـــرب چـــو رو كنـــد خورشـــيد

ــايه ــي  ســـ ــر بينـــ ــا را درازتـــ هـــ
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  اخبار دانشگاه
 

  از روزنامه شريف
  به انتخاب مهندس فرخ مليحي

ــزاري دوره -1 ــش  برگ ــراي دان ــي ب ــاي فرع ــان  ه جوي
 معـاون آموزشـي دانشـگاه در گفتگـو بـا            –كارشناسي  

هاي فرعي    روزنامه شريف خبر داد طرحي با عنوان دوره       
جويـان دوره     يا  ماينور در دانشگاه ارائه شده كه دانش        

اي فرعـي انتخـاب       ناسي در كنار رشته خود رشته     كارش
ــد ــي  . كنن ــدهاي فرع ــقف واح ــت و  25س ــد اس  واح
تواننـد متقاضـي       مـي  14جويان با حـداقل معـدل         دانش
ايـن طـرح بـراي اولـين بـار در       . هاي فرعي باشند    رشته

  . شود ايران توسط دانشگاه شريف اجرا مي

تأسيس رشته بيوانفورماتيـك در دانشـگاه صـنعتي           -2
هـاي    هـا و معمـاري       مـدير آزمايشـگاه شـبكه      –ريف  ش

پردازش دانشكده مهندسي كـامپيوتر دانشـگاه صـنعتي         
شريف از تأسيس رشته بيوانفورماتيك در اين دانشـگاه         

  . خبر داد
آزاد بـا     به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر حميد سربازي      

اعــالم ايــن خبــر افــزود دانشــكده مهندســي كــامپيوتر 
رو در ارائـه و       اره نقـش پـيش    دانشگاه شريف كـه همـو     

هاي درسـي رشـته كـامپيوتر را در كشـور             توليد برنامه 
داشته با ايجاد گرايش بيوانفورماتيك در مقطع تحصيلي     
كارشناسي ارشد و سپس مقطع كارشناسي به اين مهـم          
ــه در    ــل برنام ــس از تكمي ــدواريم پ ــه امي ــه ك پرداخت

انيم دانشكده و تأييد آن و شوراي آموزشي دانشگاه بتـو         
ينـده    به عنوان اولين دانشگاه كشور از سـال تحصـيلي آ          

  .جو در اين رشته اقدام كنيم نسبت به پذيرش دانش

 – صدور مجوز احـداث سـاختمان جديـد مكانيـك          -3
پس از طي مراحل قانوني براي احداث ساختمان جديـد          
دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي شريف، مجوز ساخت       

 جديد دانشـكده مكانيـك      اين ساختمان . آن صادر شد  
ــن دانشــگاه و در   ــاه اي ــديم كارگ شــريف در محــل ق

 هزار متر مربع احـداث خواهـد        12مساحتي نزديك به    
شود پروژه عمراني احداث سـاختمان        بيني مي    پيش .شد

 ميليـارد تومـان     7جديد اين دانشكده چيزي در حدود       
  .در بر داشته باشدهزينه 

ه دانشـگاه شـريف      نفر اول كنكور ب    100 نفر از    94 -4
 رياست محترم دانشگاه صنعتي شـريف  اظهـار          -آمدند

 94 نفر اول كنكور سراسـري       100داشتند كه امسال از     
نفر، دانشگاه شـريف را بـراي ادامـه تحصـيل انتخـاب             

پـور از ميـان ايـن         به گفته آقاي دكتر سهراب    . اند  كرده
 نفـر رشـته    15 نفـر رشـته مهندسـي بـرق،         73 نفر   94

 نفـر رشـته كـامپيوتر و يـك نفـر            5نيك،  مهندسي مكا 
رشته مهندسي عمران را براي ادامـه تحصـيل انتخـاب           

  . اند كرده
 95 نفر اول كنكـور سراسـري نيـز          200وي ادامه داد از     

 نفر رشته مهندسي مكانيـك،     60نفر رشته مهندسي برق،     
 نفر رشته مهندسي عمران، يك      8 نفر رشته كامپيوتر،     11

فضا و يـك نفـر رشـته مهندسـي          نفر رشته مهندسي هوا     
مواد را براي ادامه تحصيل در دانشـگاه صـنعتي شـريف            

گفتنــي اســت مراســم اســتقبال و اردوي .  انــد برگزيــده
 روز 88-89جويان ورودي جديـد سـال تحصـيلي        دانش
 شهريور با حضور رئيس دانشـگاه، معـاونين،         31شنبه    سه

ه ها و مراكـز علمـي و اسـتادان دانشـگا            رؤساي دانشكده 
  . شدبدني دانشگاه برگزار   تربيتشريف در سالن

  
   

   
  
  
  
  
  
  
  

از تمامي اعضا و دوستداران انجمن دانشگاه 
نعتي شريف تقاضا داريم كه چنانچه مايل ص

باشند، خاطرات خود را از دوران حضورشان در 
دانشگاه صنعتي شريف براي ما ارسال كنند تا در 

 .خبرنامه منتشر كنيم
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اميري  انتوسط مهندس قاسميرا كه مطلب زير خانم مهندس فرزين رادكاني 
 ان فرامرز حجازي نگاشته شده استم دانشگاهي تازه درگذشته در مورد هم

  .اند براي ما فرستاده
  ياد فرامرز گرامي باد

  
  

   مرزهافرامرز ،  فراتر از
  

  

  ت هاي مريم ياد تو و بوي گل
  ت هاي اسيدي ياد تو و باران

  ياد تو و صراحت خاموشت
  

  گفت فرامرز فراتر از همه مرزها سخن مي
  كرد اي از خودش بود كه به ما هديه مي هر شعرش تكه

زمزمه شعرهايش يادآورد پاكي و صداقت شاعري اسـت كـه در            
  اوج زيست
  در اوج ماند

  :انه شدو در اوج جاود
  
 گويا نمك دواي دل ريش ما نبود«

  نبود درمان هر آن چه بود دگر پيش ما
  شمشيرها شكست و دل ما شكست خورد

  » ...ماندن براي هيچ كه در كيش ما نبود

 1354سيد فرامرز حجازي در بيست و دومين روز از تيرماه سال           
دوران كـودكي و    . در شهر فردوس استان خراسان به دنيـا آمـد         

از روزهاي دبيرستان شعر گفتن     . واني را در زادگاهش گذراند    نوج
اش آغاز كرد و با خواندن اشعار شاعران معاصر           را با قريحه ذاتي   

و شركت در شب شعرها به عنـوان يـك نوجـوان خـوش آتيـه                
آمـوز موفـق در رشـته         چنين به عنـوان دانـش       هم. مطرح گرديد 

  .رياضي فيزيك، دبيرستان را به اتمام رسانيد
 از شهرستان فردوس در منطقـه سـه         10 با رتبه    1372در سال   

 كل كشور در رشته كـامپيوتر دانشـگاه         100كشوري و رتبه زير     
صنعتي شريف پذيرفتـه شـد و دوران پـرتالطم زنـدگيش آغـاز              

در همان ابتداي ورود بـه دانشـگاه، كـانون شـعر و ادب              . گشت

 حضـور   شريف را كه در دوران فترت به سر مي بـرد دوبـاره بـا              
مســتمر و اعتقــاد راســخش بــازآفريني كــرد و تــا پايــان دوران 
ليسانس به عنوان دبير كانون شعر و ادب شـريف توانسـت نـام              
دانشگاه صنعتي شريف را از بعدي ديگر به جامعه علمي كشـور            

 برنامه شـب شـعر مسـتقل در دانشـگاه،           20برگزاري  . بشناساند
لـث و برگـزاري بـيش از       ثا  فرخزاد و اخوان    برگزاري يادمان فروغ  

 جلسه هفتگي مستمر نقد و بررسي اشعار شاعران دانشـجو           200
  .هاي ايشان در كانون شعر و ادب شريف بود از فعاليت

شعرهايش بخشي از شرح    . فرامرز شاعري مستقل و دردآشنا بود     
گونـه    نوشـت و همـان      صريح و صـادق مـي     . روزگار خودش بود  

. مـدار نبـود     امـا سياسـت   گفـت     شعر سياسي مي  . كرد  زندگي مي 
 فرامـرز را بـا شـعر    78 تـا  72هـاي     هاي شريف مابين سال     بچه
 رسيد  12 شروع شد و به      2اش كه از      هاي اسيدي   دار باران   دنباله
اش در    شناسـند و آن لهجـه پرهيجـان و شـيرين فردوسـي              مي

 . شان هنگام خواندن
  

  3قسمتي از باران اسيدي 
   شود ام چگونه مي ن ماندهم
  !!ارتباط برقرار كرد »عصر ولي« و »انقالب« نبي

  رسند مي» انقالب «مردم وقتي به
   - ز شدت دود ا-

  ريزند، اشك مي
هنوز هم طرفدار دارد »عصر ولي «اام.  

وغــا كــرده غ» انقــالب «در ايــن چنــد ســاله هــر وقــت ترافيــك
  است،
  ... اند خارج شده خط ها از خيلي

   ر كنندگي »انقالب  «از ترس اين كه مبادا در
  !!نرسند »آزادي «و به

  ، ريزند رسند اشك مي مي »نقالبا «مردم وقتي به
هنوز هم طرفدار دارد »عصر ليو «اام.  
 !! را دوست دارند »عصر ولي « هم»ها رپ «يحتّ
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بــه اذعــان دوســت و دشــمن، صــداقت و درســتي او حتــي در  
رز حجازي پا   آن هنگام كه فرام   . زدني بود   منازعات سياسي مثال  

هاي انجمن اسالمي دانشگاه نهـاد، توانسـت اكثريـت            در رقابت 
هاي رأي بكشـاند و آراي   خاموش دانشجويان را به پاي صندوق     

ــده    ــرد اول برگزي ــوان ف ــه عن ــه توانســت ب كســب شــده او ك
دانشجويان در شوراي مركزي انجمن اسالمي دانشگاه انتخـاب         

  .  مانند بود جمن شريف بي در تاريخ انتخابات قبل و بعد ان،گردد
هـاي اقتصـادي و       پس از اتمام دوره ليسانس، در رشته سيسـتم        

مدرس تهران پذيرفته و موفق به كسب         اجتماعي دانشگاه تربيت  
  . ارشد شد درجه كارشناسي
 در گردهمايي جهاني سوتا در هايدلبرگ       1383در تابستان سال    

بــه هــايي  شــركت كــرد و بــراي همراهــان و دوســتان خــاطره
  . يادماندني و زيبا بر جاي گذارد

هـاي كـار و زنـدگي از          روح ناآرام و مـتالطمش در تمـام سـال         
كشـيد و    رسالت قلم را همواره بـر دوش مـي        . حركت باز نايستاد  

ها بـرايش     هر بار كه سخن از جالي وطن بود اگر چه بسيار راه           
  . تابيد مهيا بود، دل كندن از اين ديار را برنمي

بعـد از  . تـر اسـت     هاي پاك هميشـه كوتـاه       مر انسان اما گويي ع  
شش ماه تحمل درد و رنج به سبب بيماري حاد روده در هفـتم               

چهارسالگي زمين خاكي را وانهاد       سي و   سن   در   1388مردادماه  
  . و به عرش پيوست

   روحش قرين آرامش

  

  افتتاح ساختمان دانشكده مهندسي كامپيوتر
  

  

  خبر از مهندس فرخ مليحي
 7 ســاختمان ،ز نزديــك بــه دو ســال ســاخت و ســازپــس ا
ي دانشــكده مهندســي كــامپيوتر دانشــگاه صــنعتي   طبقــه

  .برداري قرار گرفت شريف مورد بهره
 بــه عنــوان 1366دانشــكده مهندســي كــامپيوتر در ســال 

. اولين دانشكده مهندسي كامپيوتر در ايران تشكيل شد
ــكده       ــي از دانشـ ــروه بخشـ ــن گـ ــاريخ، ايـ ــن تـ ــيش از ايـ پـ

دانشـكده مهندسـي كـامپيوتر،      . آمـد   شمار مي   رياضيات به 
در حال حاضر ارائه كننده دروس گونـاگون در سـطوح           

هـــاي  ارشـــد و دكتـــرا در زمينـــه كارشناســـي، كارشناســـي
. افزار، رباتيك و فناوري اطالعات اسـت        افزار، سخت   نرم

 تـن   21در حال حاضر اعضاي كار علمي ايـن دانشـكده           
ابي سمت رياست دانشكده را هستند و دكتر شاهين حس

الزم بـه ذكـر اسـت كـه دانشـجويان ايـن             . به عهده دارنـد   
هــــاي   تــــا كنــــون، در رقابــــت1378دانشــــكده از ســــال 

المللـــي روبوكـــاپ بـــا موفقيـــت شـــركت جســـته و بـــه  بـــين
  .اند هاي بسيار باال دست يافته رتبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فرامــرز حجــازي نفــر وســط و مهــدي–برگ گردهمــايي ســوتا در هايــدل
 .شوند ه مياميري در سمت چپ عكس ديد انقاسمي
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  ي ونكوور  چهارمين گردهمايي شاخه
  رهو انتخابات هيأت مدي

  

  

  گزارش از مجيد پيشوايي
ــنبه   ــر روز يكش ــد از ظه ــر 25بع ــارمين 2009 اكتب ، چه

 –ي انجمن دانشگاه صـنعتي شـريف          گردهمايي دوساالنه 
) UBC(ي ونكــوور، در دانشــگاه بــريتيش كلمبيــا  شــاخه

  .برگزار شد
آموختگـان دانشـگاه شـريف در          تن از دانش   60نزديك به   

ف انتخـاب اعضـاي   اين گردهمايي كه در عين حال با هـد      
شـد    جديد هيأت مديره بـراي دو سـال آتـي، برگـزار مـي             

حضـور دكتـر جليـل كمـالي رئـيس          . شركت كرده بودنـد   
ي ونكـوور،     انجمن كه بنا به دعـوت هيـأت مـديره شـاخه           

صبح همان روز از كاليفرنيا به ونكوور سـفر كـرده بودنـد،             
گرماي بيشتري به جمـع حاضـر در گردهمـايي بخشـيده            

  .بود
غاز مراسم، آقاي مهندس احراري رئيس انجمن شاخه        در آ 

ايشان در ادامـه بـه      . ونكوور، مقدم حضار را گرامي داشتند     
اختصار به معرفي اعضاي هيأت مديره قبلي پرداختند و از          

هــا و زحمــات آنــان در دو ســال گذشــته قــدرداني  تــالش
  .كردند

سخنران بعدي گردهمائي، آقـاي دكتـر ابـراهيم واحـدي            
ايشان  گزارش جـامع     . كلمبيا بودند   نشگاه بريتيش استاد دا 

براي ) Smart Grid(» شبكه هوشمند«و دقيقي در مورد 
حاضرين تهيه كرده بودنـد كـه بسـيار مـورد توجـه قـرار               

  . گرفت و با سؤاالت متعدد حضار دنبال شد
آقاي دكتر جليل كمالي رئـيس انجمـن، سـخنران بعـدي            

 خاطرات خود از شـهر      بودند كه سخنان خود را با يادآوري      
ونكوور در نخستين سال اقامتشان در خارج از كشور آغـاز           

اي از  ايشـان در ادامـه شـمه   . كردند كه بسيار شنيدني بود 
گيري انجمن دانشجويان ايراني در دانشگاه        چگونگي شكل 

هاي اين انجمن در مدت       و شرح فعاليت  ) PSA(استنفورد  
ساندند و اهميـت     سال پيدايش آن را به اطالع حضار ر        16

كار جمعي و نشاطي كه انجام كارهاي داوطلبانه در افـراد           
از ديگر مطالـب طـرح      . كند را خاطرنشان كردند     ايجاد مي 

شده در سخنراني ايشان، گزارشي بود از چگونگي آغاز بـه           
كار انجمن دانشگاه صـنعتي شـريف كـه بـا همـت دكتـر               

ز گـزاري شـد و نيـز شـرحي ا            پايـه  1999هژبري در سـال     
ي تقدير از نوآوران كه اخيراً به همت انجمن           ي ويژه   جايزه

قابـل ذكـر    . شكل گرفته اسـت   » دكتر مجتهدي «و به نام    
 و در ايران بـه  1389است كه اين جايزه قرار است در سال     

ي پژوهشي و نـوآوري توسـط         بهترين طرحي كه در زمينه    
پژوهشگران و استادان وابسته به دانشگاه صـنعتي شـريف          

  .ه شده است اهدا شودارائ
  
  
  
  
  
  
  
  

پس از سخنان دكتر كمالي كه با اسـتقبال بسـيار حضـار             
دار انجمـن     همراه بود، خـانم دكتـر ترانـه صـولتي، خزانـه           

هـاي انجمـن      ي ونكوور، گزارش مختصري از فعاليت       شاخه
 سال گذشته و نيز گزارش مالي انجمن را بـه آگـاهي       2در  

 ارائه    سخنان ايشان،  پايان بخش . كنندگان رساندند   شركت
 در ارتباط با اهميت پـرداختن بـه         گزارش آماري و جامعي   

هاي جمعي و انجام كار داوطلبانـه و اثـرات مثبـت              فعاليت
  . بودآن در سالمتي جسمي و رواني افراد

 بـه انتخـاب     آخرين بخش مراسـم گردهمـائي، اختصـاص       
 تـن از حاضـرين در       13.  داشت اعضاي جديد هيأت مديره   

امزدي خود را براي عضويت اعالم كردند كه ايـن          جلسه، ن 
امر نشان از تـأثيرات آنـي گـزارش مبسـوط خـانم دكتـر               

كنندگان در مورد لزوم پرداختن بـه كـار           صولتي بر شركت  
  !جمعي و داوطلبانه داشت
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البدل انتخاب     عضو علي  3 عضو اصلي و     7با رأي حاضرين،    
بـراي  دسـت آمـده       اسامي ايشان و تعـداد آراي بـه       . شدند

  :يكايك نامزدهاي عضويت به قرار زير است
  49   مژگان عليون -1
  47   شهرام تفضلي -2
  45   اشكان ميرباقري-3
  43     امير البدوي-4
  39   مرتضي رضائي-5
  37  نسب  نينا رجبي-6
  36   محمد مهدي اصالني-7
  36     ايرج اكبري-8
  36    ين بهزادم آر-9

  31   سارا محمودي-10
 عده از اعضاي قـديم هيـأت        آني    همهقابل ذكر است كه     

مديره كه اين بار نيز نامزد عضـويت شـده بودنـد، توسـط              
حاضرين برگزيده شدند كه اين امر نشانگر اعتمـاد و بـاور            

  .ونكوور به هيأت مديره پيشين بود اعضاي شاخه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

پس از انجام مراسم انتخابات، گردهمائي از صورت رسـمي      
 تـا سـاعتي پـس از اختتـام          كننـدگان   خارج شد و شركت   

هـاي    انتخابات در محل حضور داشتند و به گرفتن عكـس         
جمعي يادگاري و نيز آشنا شـدن هرچـه بيشـتر بـا               دسته

 بــراي ديــدن .يكــديگر و گفتگوهــاي دوســتانه پرداختنــد
هـاي بيشـتر از گردهمـايي ونكـوور بـه لينـك زيـر                 عكس

  :مراجعه كنيد
  

  

  

 رئيس پيشين يحرار ايمتن زير از سوي آقاي مهندس عل
كوور به دست ما رسيده است  انجمن شاخه وني هيأت مديره

  :دشو يدانشگاهيان عزيز منتشر م طالع هم ايكه برا
  دانشگاهيان عزيز،  با درود فراوان به هم

  ان ـزبـخوشحالم كه از شهر ونكوور، مي
  ت ـ، به مناسب2008ال ـائي سـگردهم

   SUTAن ـن دوره انجمـميان سوـپاي
  .مـن بگويـوور با شما سخـه ونكـشاخ

ي    اكتبر امسـال چهـارمين گردهمـائي دوسـاالنه         25در تاريخ   
بـه همـين مناسـبت، بـا اسـتفاده از ايـن             . ونكوور برگزار شـد   

خواهم از طرف خودم و اعضاء محترم انجمن قبلي           موقعيت مي 
. به هيأت مديره جديد شاخه ونكوور صميمانه تبريـك بگـويم          

د هستيم كه ايـن دوسـتان در دو سـال آينـده،           همه ما آرزومن  
هـاي     بـه موفقيـت    SUTAكماكان در جهت پيشبرد اهـداف       

  .زيادتري نائل گردند
مين دوره انجمــن شــاخه ونكــوور، مــا از خوشــبختانه در ســو

كه با استفاده     طوري  هاي سني مختلفي برخوردار بوديم به       گروه
رين تــ تــرين و همچنــين قــديمي  تركيبــي از جــوانباز تجــار

التحصيالن دانشگاه در ميان اعضاء هيأت مديره توانسـتيم           فارغ
يك دوره موفق را كه شامل برگزاري گردهمائي جهـاني سـال            

البتـه در همـين جـا يـادآور         .  نيز بود به پايـان برسـانيم       2008
شويم كه در برگزاري اين گردهمائي بايد از آقاي مهنـدس             مي

كه با مديريت ايشـان و      فريبرز اردوبادي نيز سپاسگزاري كنيم      
طـور    دانشگاهيان عزيـز كـه بـه        هماهنگي با گروه زيادي از هم     

 ونكوور با   2008داوطلبانه به جمع ما پيوسته بودند، گردهمائي        
  .موفقيت برگزار شد

از دوستان عزيزي كـه تمايـل داشـتند مـن كماكـان در دوره               
 دليـل  بـه چهارم نيز عضويت داشته باشم بسيار ممنـونم ولـي           

مشغله زياد كاري متأسفانه نتوانستم در اين دوره جديد ادامـه           
 كماكان براي هـر نـوع همكـاري در كنـار            ، در عين حال   .دهم

  .دوستان هيأت مديره جديد خواهم بود
در پايان از حضور آقاي دكتر جليل كمـالي كـه در جمـع مـا در                 

 بـار    اكتبر شركت كردند نيز سپاسگزارم و يـك        25گردهمائي روز   
  .هاي بيشتر براي هيأت مديره جديد را دارم ديگر آرزوي موفقيت

  با سپاس
  علي احراري

  

مجيد پيشوايي، خسرو مقصود، جليل كمالي، مژگان : از راست به چپ
 عليون، ترانه صولتي، علي احراري، سارا محمودي

http://www.sutavancouver.com/gallery.html 
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  گزارش از مجيد پيشوايي
ي جديـد شـاخه ونكـوور در          ي هيـأت مـديره      نخستين جلسه 

 در رسـتوران رنـه در       2009 نـوامبر    8بعدازظهر روز يكشـنبه     
  .ونكوور غربي برگزار شد

ي پيشـين انجمـن نيـز         رهدر اين جلسه، از اعضاي هيأت مدي      
عمل آمده بود تا اعضاي جديـد بتواننـد بـا شـنيدن               دعوت به 

هـا در     ه آن نظرات ايشـان از تجربيـات دو سـال گذشـت            نقطه
در آغاز جلسه، يكايك    . مند شوند   ارتباط با اهداف انجمن بهره    

حاضرين به اختصار به معرفي خود و ذكر سوابق تحصـيلي و            
در ادامه، بنا به تصويب اعضـاء مقـرر         . شان پرداختند   اي  حرفه

هـاي  آتـي       شد تا براي پيشبرد هرچـه بهتـر امـور و فعاليـت            
  .ن تعيين شودهاي اجرايي گوناگو انجمن، كميته

  :هاي اجرايي زير معين شدند با نظر اكثريت حاضرين، كميته
  سايت انجمن  كميته وب-1

  .سايت جديد شاخه ونكوور ارتقاء كيفي وب
   كميته عضويت در انجمن-2

  هاي مناسب براي سازماندهي هرچه ايجاد زيرمجموعه

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

 از  ويـژه   بيشتر اعضاي موجود و نيز جذب اعضاي جديـد بـه          
هــاي  ميــان دانشــجويان شــاغل بــه تحصــيل در دانشــگاه

  .فريزر كلمبيا و سايمون بريتيش
   كميته مراسم و رويدادها-3

هاي اجتمـاعي     ها، مراسم سنتي و گردهمايي      برگزاري جشن 
هاي گوناگون در     براي اعضاء انجمن و نيز تدارك سخنراني      

  . . .اي و  ارتباط با مسايل مالي، حرفه
  نامه كميته خبر-4

ايجاد تسـهيالت و امكانـات بيشـتر بـراي انتشـار خبرنامـه           
المللي دانشگاه صنعتي شريف كه در حال حاضر          انجمن بين 

  .مسئوليت تهيه آن بر عهده شاخه ونكوور است
در ادامه، اعضاي جديد از ميان خود، آقاي دكتـر شـهرام            

 خـانم مهنـدس     ، مـديره  تفضلي را به عنوان رئيس هيأت     
رئـيس هيـأت مـديره و          به عنـوان نايـب     مژگان عليون را  
دار انجمـن تعيـين       نسب را به عنوان خزانه      خانم نينا رجبي  

  .كردند
  

  

  

  

  

  

  
نسب، مهدي اصالني، مژگان عليون، خسرو  علي احراري، اشكان ميرباقري، نينا رجبي: از راست به چپ

  امير البدوي، مرتضي رضايي، مجيد پيشواييمقصود، ايرج اكبري، شهرام تفضلي، سارا محمودي،

  ونكووری  جديد انجمن شاخهی  هيأت مديرهی  از نخستين جلسهیزارشگ
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   منبع خبرگزاري مهر–اخبار دانشگاه 
  انتخاب از مهندس فرخ مليحي

  
  

  

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسالم برترين دانشمنداني كـه          
كننـد را بـر اسـاس پايگـاه      يدانشگاه صنعتي شريف همكـاري مـ   با

  .معرفي كرد Scopus استنادي
 گو با مهر، دانشگاه صنعتي شـريف را يكـي از  و جعفر مهراد در گفت

هاي پژوهشي بسـياري از اسـتادان آن        هايي دانست كه مقاله    دانشگاه
 پايگـاه اسـتنادي  «:  گفتي و.شود چاپ مي در مجالت معتبر علمي

Scopus را ارزيـابي   ها و دانشـمندان  هكه عملكرد پژوهشي دانشگا
 مستندات علمي ايـن دانشـگاه را برابـر بـا معيارهـاي علـم                ،كند مي

  ». مدرك گزارش كرده است166و   هزار7سنجي 
هاي پژوهشي دانشمندان    توزيع موضوعي فعاليت  «: وي اظهار داشت  

 درصد، علوم كامپيوتر 7/32مهندسي : دانشگاه به اين شرح است اين
 درصـد،  4/10درصد، علـم مـواد    3/11 زيك و نجوم درصد، في5/12

درصد،  6/4 درصد، مهندسي شيمي 1/7 درصد، شيمي 2/7رياضيات 
 درصد باقيمانده نيـز     9 درصد و    4انرژي، بيوشيمي و ژنتيك كمتر از       

 ».موضوعات علمي اختصاص دارد به ساير
مجـالت  «: سرپرست پايگـاه اسـتنادي علـوم جهـان اسـالم گفـت            

ت علمـي دانشـگاه   أ مقاالت اعضاي هيـ ،در جهان پژوهشي معتبري
 Scientia Iranica ي كنند، اما مجله صنعتي شريف را چاپ مي

نيـز   ISC  دركه از انتشارات دانشگاه صنعتي شريف اسـت و اخيـراً  
ثري در نشر مقاالت پژوهشـي  ؤ سهم م،ثير پيدا كرده استأت ضريب

 ».به عهده دارد
وهشـي دانشـمندان دانشـگاه      تحليـل مقـاالت پژ    : وي اظهار داشـت   

دهد كه اين دانشمندان به كارهاي گروهـي   نشان مي صنعتي شريف
دانشگاههاي ديگر در توليد  سسات پژوهشي وؤمند هستند و م عالقه

 ت علمـي ايـن دانشـگاه   أعلم و انجام تحقيقات علمي با اعضاي هي
 .كنند همكاري مي
 پژوهشگاه(ضيات انستيتو مطالعات فيزيك نظري و ريا«: مهراد افزود

سســاتي اســت كــه ؤس مأ مــورد در ر430بــا ) هــاي بنيــادي دانــش
. آورد عمـل مـي    صـنعتي شـريف بـه      بيشترين همكاري را با دانشگاه    

 288  مورد، دانشـگاه آزاد اسـالمي بـا   292سپس دانشگاه تهران با 
 مورد و دانشگاه علم و صنعت       176مورد، دانشگاه صنعتي اميركبير با      

 ».ورد از نظر همكاري در جايگاه بعدي قرار دارندم 159ايران با 

از دانشـگاه   Scopus  مـدركي كـه در  7166از كـل  «: وي گفـت 
 مقاالت منتشره   ي  نه همه (ثرترين مدرك   ؤعنوان م  صنعتي شريف به  

سـازي شـده اسـت،     مايهن) ت علمي اين دانشگاه أاز سوي اعضاي هي   
 ي، دو هـزار و     مورد مربوط است به مقاالت پژوهش      500چهار هزار و    

هـا و    هـا، نامـه    ها و بقيه را نقد و بررسي       مورد مقاالت كنفرانس   458
 ».دهد ها تشكيل مي يادداشت

در توزيـع  «: سرپرست پايگـاه اسـتنادي علـوم جهـان اسـالم افـزود          
هاي پژوهشي دانشگاه صنعتي شـريف ديـديم كـه     فعاليت موضوعي

 اين دانشـگاه    هاي تحقيقاتي  س برنامه أ درصد در ر   7/32مهندسي با   
دانشـگاه   تعداد مقاالت اين حوزه كه توسط دانشمندان اين. قرار دارد

 مقالـه و    1398 مقاله، سپس علوم كـامپيوتر       3671منتشر شده است    
 ». مقاله1254نجوم  آنگاه فيزيك و

  برترين دانشمندان
آزاد بـا ذكـر وابسـتگي بـه دانشـگاه            حميد سربازي دكتر  «: وي گفت 

گي سازماني اين دانشمند به انسـتيتو مطالعـات     وابست (صنعتي شريف 
مـدرك بـا تخصـص علـوم         156با  ) فيزيك نظري و رياضيات است    

از  آثار علمي اين دانشمند. كامپيوتر رتبه اول را از آن خود كرده است
 پژوهشـگر   98 بار مورد استناد قرار گرفتـه و         189 به بعد    1996سال  

. انـد  ي آزاد همكـاري كـرده  پژوهشي با دكتر سرباز ديگر در نشر آثار
 . است8اين دانشمند  h شاخص

 كه وابسـتگي سـازماني ايـن        ،ناصر ساداتي دكتر  «: مهراد اضافه كرد  
كلمبيـا   مهندسي بـرق و كـامپيوتر دانشـگاه بـريتيش     دانشمند بخش

نيز در وابستگي سازماني     نام افراد دانشگاه صنعتي شريف    از   و   »است
 مين دانشمندي است كه دو،كند ميدر نشر مقاالت پژوهشي استفاده 

 بار توسـط خـود يـا    55 اومدرك منتشر كرده و كارهاي علمي  105
دكتـر   h شـاخص . استناد قرار گرفتـه اسـت   گران مورد ساير پژوهش

 ». است4ساداتي 
ي   رتبـه «: وري گفـت  آ  رساني علوم و فـن     اي اطالع  رئيس مركز منطقه  

96شيمي تعلـق دارد كـه       رضا سعيدي استاد گروه      م به دكتر محمد   سو 
تعـداد  . سـازي شـده اسـت      نمايه Scopus در مدرك از اين دانشمند   

وي آثـار  . دهد نشان مي  استناد را655دفعات استناد به آثار اين محقق 
 ». پژوهشگر ديگر منتشر كرده است75علمي خود را با همكاري 

 هاي شيمي، بيوشيمي، ژنتيك و بيولوژي مولكولي از زمينه       «: وي افزود 
 ». است19وي  h  اين شخصيت علمي است و شاخصفعاليت
محمدرضا حائري را با وابسـتگي بـه انسـتيتو تحقيقـات     دكتر   ،مهراد

در دانشگاه متروپوليتن لندن با قيد وابسـتگي بـه دانشـگاه             بهداشتي

برترين دانشمندان دانشگاه 
   شدندی شريف معرفیصنعت
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معرفي كرد و بـه مهـر    Scopus برتر صنعتي شريف ديگر دانشمند
. قـرار دارد   علم در جايگـاه چهـارم  اين دانشمند از نظر توليد«: گفت
. انـد   بار مورد استناد قـرار گرفتـه       177 مدرك توليد كرده كه      89وي  

 پژوهشگر ديگر در نشر مـدارك علمـي   64 است و 9وي  h شاخص
هـاي علمـي     هـاي فعاليـت    زمينـه . دان با اين دانشمند همكاري داشته    

 ».حائري عبارت از مهندسي، رياضيات و علوم كامپيوتر است
 پنجمين دانشمند وابسته به دانشگاه صنعتي شريف دكتر«: وي افزود

پورجوادي است كه بـا گـروه شـيمي ايـن دانشـگاه همكـاري                علي
نمايـه شـده    Scopus علمـي در   مـدرك 78از پورجوادي . كند مي

اسـت و    بـار مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه     306آثار اين دانشمند . است
  ». است13وي  h شاخص

   چيست؟hشاخص 
 h شـاخص : سرپرست پايگاه اسـتنادي علـوم جهـان اسـالم گفـت     

ـ         مـي  شاخصي است كه   ثير علمـي يـك     أكوشـد پركـاري علمـي و ت
 ي است بر مجموعـه  اين شاخص مبتني. گيري كند دانشمند را اندازه

 پراستنادترين مقاالت دانشمند و تعداد استنادهايي كه اين مقاالت در
   ».كند انتشارات ساير پژوهشگران دريافت مي

علمـي و منطقـي     ،  h بندي بر اسـاس شـاخص      اين رتبه «: وي افزود 
كننـد مبنـاي    انبوه مقاالتي كه دانشـمندان منتشـر مـي    اكنون. است

بـه   h هـايي ماننـد   شـاخص  درستي براي ارزيابي علمي نيست بلكه
  ».كند عنوان ابزار ارزيابي دانشمند عمل مي

  
  
  

  
  

  
  

  

  

هاي جديـد موفـق بـه         رائه روش محققان دانشگاه صنعتي شريف با ا     
افزاري بيشتري نسبت     هاي نرم   طراحي ربات سِگوي شدند كه قابليت     

   .هاي خارجي دارد به مشابه
: با بيـان ايـن مطلـب گفـت        دكتر سعيد باقري شوركي، مجري طرح       
افزاري هوشـمند بـر       هاي نرم   مشخصه اين ربات اضافه كردن قابليت     
افـزاري را تقليـل    ناصر سـخت روي آن است تا بتوان در حد امكان ع    

   .دون اين كه كارايي آن كاهش يابدداد، ب

هـا را   تواند قيمت ايـن گونـه ربـات         طراحي انجام شده مي   : وي افزود 
هاي خارجي آن كاهش دهد، ضمن اين كـه امكـان             نسبت به مشابه  
  .آورد هاي مختلف فراهم مي ر محيطاستفاده آن را د

هـاي    ربـات : ف اظهار داشـت   ت علمي دانشگاه صنعتي شري    أعضو هي 
گوي، وسيله نقليـه دوچـرخ اسـت كـه عـالوه بـر عـدم مصـرف                  سِ

كنـد كـه ايـن        هاي فسيلي، فضاي بسيار كمي را اشغال مـي          سوخت
   .آيــد ي در امــر انتقــال بــه حســاب مــيموضــوع جنبــه بســيار مهمــ

ها نحـوه برقـراري       نكته مهم در ساخت اين ربات     : وي در ادامه گفت   
ك محور است كه اين نيازمنـد داشـتن تعـدادي           تعادل آن بر روي ي    

سنج دقيق بـراي تعيـين زاويـه ربـات و             گر ژيروسكوپ و شتاب     حس
وجود كنترلري سريع و دقيق است، كه ما در جهت بهبود آن در حال              

   .هاي تحقيقاتي هستيم انجام فعاليت
سـازي    در دهه اخير در مـورد بهينـه       : ضافه كرد دكتر باقري شوركي ا   

هاي بسياري انجـام شـده اسـت، كـه      اي شهري فعاليت رفت و آمده  
هـاي برقـي،      هـاي سِـگوي در كنـار سـاخت اتومبيـل            ساخت ربـات  

وي بـه   .آيـد  هاي به شـمار مـي     هيبريدي و خورشيدي از اين فعاليت     
ها و    قابليت حركت اين ربات   : كاربردهاي اين ربات اشاره كرد و گفت      

ماننـد فضـاهاي     هـاي كوچـك     ها در محيط    قدرت مانوردهي زياد آن   
هـا،    ها و فضـاهاي بـزرگ ماننـد پـارك           اداري، بيمارستاني، و كارگاه   

ها جابجايي كاال و انسـان زيـاد          كارخانجات و ساير اماكني كه در آن      
صدا بودن و عدم آسـيب بـه محـيط            است و همچنين پاك بودن، بي     

اين پژوهشگر برجسته كشور     .ها است   گونه ربات   زيست از مزاياي اين   
هـاي    تواند مورد اسـتفاده گشـت       اي مي   چنين وسيله : شان كرد خاطرن

امنيتي و مرزي هم باشد و يا در صورت كنترل خودكـار بـه وظـايف                
يـابي در ميـادين مـين         باني و يا جابجايي و پشتيباني و حتي راه          ديده

: هاي سگوي اظهار داشت  وي با اشاره به سابقه طراحي ربات       .بپردازد
ـ (اولين وسيله نقليه      كـه   نـام دارد   Segwayاز ايـن جـنس      ) اترب

 اختراع شـد و از  2002 در سال  در آمريكاDean Kamenتوسط 
هم چنين چند   . رسد  آن زمان تاكنون به صورت تجاري به فروش مي        

موتـورز در زمينـه ايـن        شركت خارجي ديگر ماننـد تويوتـا و جنـرال         
ح بـاقري شـوركي تصـري      .ها فعاليت دارند    طراحي و ساخت اين ربات    

  با توان علمي پژوهشگران دانشـگاه شـريف و در صـورت            قطعاً: كرد
والن ذيربط، امكان ساخت ايـن      ئهاي الزم از سوي مس      انجام حمايت 

  .ها در داخل كشور دور از دسترس نخواهد بود گونه ربات
  

   ) Segway (يگوِهاي سِ ربات طراحي  
 در دانشگاه شريف
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آموختگان پرديس   التحصيلي دانش  لين دوره مراسم جشن فارغ    او

ــين ــر   ب ــنعتي ش ــگاه ص ــي دانش ــيش الملل  31در روز يف در ك
يس دانشگاه  ئر يس منطقه آزاد كيش،   ئبا حضور ر  ارديبهشت ماه   

 ،صنعتي شريف، امام جمعه كـيش، اسـاتيد و معاونـان دانشـگاه            
ــش ــان  دان ــانوادهآموختگ ــرديس هــاي ايشــان  و خ در محــل پ

   .المللي دانشگاه صنعتي شريف كيش برگزار شد بين
نعتي شـريف طـي     پـور، رئـيس دانشـگاه صـ         دكتر سعيد سهراب  

 95التحصـيل شـدن       سخناني در اين مراسم با اشـاره بـه فـارغ          
در صدديم تعداد دانشـجويان    : آموخته در اين پرديس گفت      دانش

 هزار نفر افزايش دهيم و بـا تشـويق و           3 تا   2اين پرديس را به     
خواهيم دانشـجوي خـارجي نيـز در          حمايت مسئوالن كشور مي   

د خارجي بـراي پـرديس از       اين پرديس جذب كنيم و جذب استا      
  .آيد شمار مي هاي ما به ديگر برنامه

كـه جايگـاه دانشـگاه شـريف در كشـور بسـيار               وي با بيان اين   
مسئوالن، دانشگاه صنعتي شريف را     : مطلوب است، تصريح كرد   
التحصيالن نيز افتخار     دانند و شما فارغ     به عنوان افتخار نظام مي    

  . رويد شمار مي ما به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

خـوبي    هاي معتبر دنيا نيز شريف را به          همچنين رؤساي دانشگاه  
صـيالن  التح   به دليل درخشش برخـي از فـارغ        شناسند و اين    مي

  .كنند جا تحصيل مي  ماست كه در آن
كه بهترين دانشجويان چه از طريق كنكور و چه           وي با بيان اين   

ريح شوند، تصـ    از طريق المپياد جذب دانشگاه صنعتي شريف مي       
هـا در زمينـه       المللـي دانشـگاه     بنـدي بـين     امسـال در رتبـه    : كرد

تكنولوژي كه توسط مؤسسه تايمز انجام شـد دانشـگاه صـنعتي            
وي با اشاره بـه بازديـد       .  را كسب كند   165شريف توانست رتبه    

در اين زمينـه در حـال   : صورت گرفته از دانشگاه سنگاپور، گفت    
هـاي سـنگاپور     دانشـگاه هاي علمي مشـترك بـا         اندازي دوره   راه

  .هستيم
پور در خاتمه سـخنانش ضـمن تقـدير از رئـيس              دكتر سهراب 

منطقه آزاد كيش، نشان مخصـوص دانشـگاه را بـه وي اعطـا           
تاكنون اين نشان تنها به سه نفر اعطا شده است          : كرد و گفت  

شـمار    اكنون از اعضاي امناي دانشـگاه بـه         ها هم   كه دو نفر آن   
  .روند مي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المللی دانشگاه شریف در کيش التحصيلی پردیس بين  فارغلين جشناّو
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  خبر از مهندس فرخ مليحي
  1388تير ماه 

در ) 84ورودي  (التحصيالن امسال دانشكده مهندسـي بـرق           فارغ
هـا    خـانم .  جشن خاصي براي تجديد ديدار برگزار كردنـد        ،تير ماه 
. دهنـد   التحصيالن امسـال را تشـكيل مـي          درصد فارغ  20 بيش از 

اال در سطح ملّي    دانشكده مهندسي برق دانشكده شريف از اعتبار ب       
اي از بااسـتعدادترين      المللي برخوردار است و همه سـاله عـده          و بين 

 نفـر   100 نفـر از     70امسال بيش از    . كند  جوانان كشور را جذب مي    
  . اول كنكور اين دانشكده را براي تحصيل برگزيدند

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  

 - استاد در سطوح كارشناسـي     45اين دانشكده در حال حاضر با       
: هـاي   پـذيرد كـه در بخـش        ارشد و دكترا دانشجو مي     كارشناسي

 مهندسـي پزشـكي و كنتـرل        - قدرت – مخابرات   –الكترونيك  
 .كنند تحصيل مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   سالن كهربا دانشكده برق- 1388 مرداد 14
 مرداد سال جـاري دانشـجويان ورودي سـال          14روز چهارشنبه   

ايـان   دانشكده مهندسي برق در يك مراسـم خودمـاني پ          1384
ايـن   .تحصيل خود را در دانشگاه صنعتي شريف جشـن گرفتنـد          

التحصـيالن و گـروه رسـانا و بـا           مراسم با حمايت انجمن فـارغ     
هـاي گذشـته     التحصـيالن سـال    حضور چند تن از اساتيد و فارغ      

 نفر ورودي دانشـكده بـرق در سـال          155از مجموع   . برگزار شد 
تعـداد  .  هسـتند  نفـر آقايـان   130هـا و      نفر خـانم   25 در كل    84

ــه تحصــيل در رشــته    ــراي ادام ــن دانشــجويان ب ــري از اي كثي
ريـزي   تخصصي و يا مديريت در داخـل و خـارج كشـور برنامـه             

  .اند كرده
  
  
  
  
  
  
  

   
  

در اين مراسم آقاي مهندس مليحي با دعوت از حاضرين بـراي            
ارتباط مستمر با دانشـگاه      التحصيالن و  عضويت در انجمن فارغ   

التحصـيالن و   هـاي انجمـن فـارغ      ف و فعاليـت   گزارشي از اهـدا   
ــين ــن ب ــي  انجم ــئواالت  SUTAالملل ــه س ــد و ب ــه كردن  ارائ

هايي از خـاطرات     مراسم با نمايش فيلم   . دانشجويان پاسخ دادند  
آقايـان  . دانشجويان و چند برنامه و مسابقه تفريحي برگزار شـد         

 امامي و بلند نظر با نواي تار و صداي گرم خود به شادي مراسم             
  .افزودند

  

   
  

 1388ن دانشكده مهندسي برق التحصيلي دانشجوياجشن فارغ
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   رضويپروفسور بهرادگفتگو با 
 UCLAاستاد دانشگاه 

  
  

  خانم شيرين اقتصادي: مصاحبه كننده

  تان صحبت كنيد؟ لطفاً كمي راجع به سوابق تحصيلي و كاري
 ماه اول دانشگاه تعطيل شد      6بعد از   .  وارد شريف شدم   1979من سال   
 1985سـال   . گشـتم  سال كـه دانشـگاه دوبـاره بـاز شـد بر            2و بعد از    

ليسانس گرفتم و به آمريكا آمـدم          فوق 1988التحصيل شدم، سال      فارغ
بعد از آن   . التحصيل شدم    از استنفورد با مدرك دكترا فارغ      1991و سال   

 HP مـاه در  6 پسس .جا كار كردم  سال آن4رفتم و  Bell Labsبه 
Labs  در به بعد بودم و از آنUCLA مشغول تدريس هستم.  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  تان در شريف چه كمكي به موفقيت شغلي شما كرده؟ تحصيالت
هـاي    تحصيالت در شريف به من بسيار كمـك كـرده و بنيـان پيشـرفت              

اي كه شريف براي ما درست كرده خيلي خـوب            پايه.  است بعدي من بوده  
وقتي مـا وارد كـار يـا    . تئورياز نظر  و كامل است، چه از نظر عملي و چه          

چه در شريف آموختيم هر       بينيم كه آن    شويم مي   يل مي مراحل باالتر تحص  
شود و استادان     در شريف دروس خوبي تدريس مي     . روز مورد استفاده است   

ها هم كامل تدريس نشـوند، دانشـجويان           حتي اگر درس   .نيز خبره هستند  
  .گيرند قدر پيگير هستند كه تا عمق دروس را ياد مي آن

  

تـان در غـرب       تحصـيالت  نسبت بـه     اتان در شريف ر     تحصيالت
  كنيد؟ طور ارزيابي مي چه

جا در سـطح بسـيار        هاي اين   اه به دانشگ  ه با يسادانشگاه شريف در مق   
جـا تـدريس    بااليي قرار دارد و اين به دليل دروسي اسـت كـه در آن    

خواننـد    جا درس مي    ن چون دانشجويان قابلي در آ     ، همچنين .شود  مي
ـ  برنـد و    سطح درسي دانشگاه را بـاال مـي        دليـل اسـت كـه        يـن   ه ا  ب

اني يآيند بسيار بهتر از دانشجو      جا مي   دانشجوياني كه از شريف به اين     
ايـن نـام برتـر را شـريف مـديون           . اند  آموخته  جا دانش   هستند كه اين  

اســتاد خــوب بــدون . اســتادان خــوب و دانشــجويان خــوبش اســت
البتـه اگـر اسـتاد خـوب        . آورد وبـالعكس    دانشجوي خوب دوام نمـي    

آوردنـد و از      م و دانشجوي خوب داشـتيم، اسـتادها دوام نمـي          نداشتي
بنـابراين  . گرفتنـد  ها را استادان خوب مي رفتند و جاي آن    دانشگاه مي 

خاطر دانشجويان برتـر       درصد سطح تحصيلي شريف به     60-70شايد  
  .اند جاد كردهولي همه با هم اين محيط را اي. تاس

  

التحصـيل    فـارغ  ماچگونه شريف امروز را با آن زماني كه شـ         
  كنيد؟ شديد مقايسه مي

ها كمي قديمي شده بودند، امـا         خوانديم، درس   زماني كه ما درس مي    
ـ  بينيم كه چقدر درس    امروز مي  م روز وفـق داده  وها با تكنولوژي و عل

  .اند و خيلي شبيه دروس اينجا هستند شده
  

  ن در شريف برايمان صحبت كنيد؟ادر مورد خاطراتت
 تچـه هميشـه در يـادم اسـ     ولي آن . ت بسياري دارم  از شريف خاطرا  

وقتـي بـه مطـالبي كـه اسـتادي درس داده            . خاطرات استادان است  
مـثالً از دانشـكده     . يدآ  تاد در ذهنم مي    خاطره آن اس   ،كنم  برخورد مي 

آورم و از   مهـري و شـادمان را بـه يـاد مـي        ،رياضي استاد شهشهاني  
. هـانبگلو و باغداسـاريان    بختيار، علـوي، ج     دانشكده برق استاد شريف   

گـذارد، چـون    دهد خاطره خوبي به جا مي استادي كه خوب درس مي 
فهمد و هم از استاد راضي خواهد بود و مطالب            دانشجو هم خوب مي   
  .ماند هميشه به يادش مي

من آن زمان كه دانشجو بودم اين را حس نكرده بودم كه استاد خـوب               
ولـي حـاال   . ن را گسترش دهدآن است كه ظرفيت دانشجو را بداند و آ   

اسـتاد  . كردنـد  بينم كه استادان ما ايـن كـار را مـي        كنم مي   كه فكر مي  
او ! زنيـد   دهيد و غُـر هـم مـي         نجام مي اگفت شما كار را       شهشهاني مي 

  .دانست دانشجويان را تا چه اندازه تحت فشار قرار دهد مي
مـن آن   .  را با دكتر علوي گرفتم     2به ياد دارم كه كالس الكترونيك       

به استاد علوي گفتم من ايـن كارهـا را بلـدم و             .  واحد داشتم  24ترم  
 و ديگـر    ماي انجـام دهـ      به من اجازه دهيد پـروژه     . ام  قبالً انجام داده  

ايشان هم پذيرفتند به شرط     . گاه بيايم شالزم نباشد هر هفته به آزماي     
 م و تـا   يديك پروژه ليسانس را انتخاب كـر      . وب باشد كه پروژه خ    اين

مـن پـروژه را   . حدي ساده كرديم تا به پروژه آزمايشگاه نزديك باشد    
گفتنـد خـوب الزم نيسـت ديگـر بـه      . انجام دادم و ايشان راضي بود    

من گفـتم مـن     ! بينم  آزمايشگاه بيايي براي امتحان آخر ترم تو را مي        
ايشـان  . اين پروژه را انجام دادم چرا ديگر امتحـان آخـر تـرم بـدهم             

مه اين درس را بلدي پس امتحـان آخـر تـرم بايـد       گفتند تو گفتي ه   
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هـا را     خالصه من مجبورم شدم تمام آن آزمايشگاه      . برايت ساده باشد  
منظور من اين است كه اسـتاد علـوي         . براي امتحان آخر ترم بخوانم    

تواند مرا بيشتر تحـت فشـار قـرار دهـد تـا بيشـتر        دانست كه مي   مي
  .گذاريم  ميها را بعدها ما سپاس اين درس. بياموزم

  
  
  
  
  
  

  

  

  

. ي الكترونيك داريـد  هاي زيادي در زمينه   شما مقاالت و كتاب   
  كدام را بيشتر دوست داريد؟

 Integrated Analog Signalsها بـه نـام     يكي از آن،ها در زمينه كتاب
ها را مختصر     چون قبالً كتاب  . اين كتاب را در زمان مناسبي نوشتم       .بود
جزئيـات بيشـتري در     بايد  بود كه متوجه شدم     نوشتم ولي انتقاداتي      مي

 كتـاب   تـا  اين كتاب كه رسيدم موقعيتي شـده بـود           هب. كتاب بنويسيم 
  . استفاده در دانشگاه و صنعت تأليف كنمبرايموفقي 

  

... ها تعطيل بود توضيح بدهيـد       در مورد دو سالي كه دانشگاه     
  در اين فاصله به چه كاري مشغول بوديد؟

ابتدا . گرديم  دانستيم كي برمي     بسته شد و ما نمي     ها   دانشگاه 80سال  
. آينده نامعلوم بـود .  ماه ديگر6گرديم، يا   كرديم مهرماه برمي    فكر مي 

شروع به مطالعه راجع به الكترونيك كردم و اين  . كردم  بايد كاري مي  
خواستم بهترين استفاده از وقتم       اما مي . بدون داشتن استاد آسان نبود    

سپس در شركتي كه تعميرات راديو و تلويزيون انجام         . را داشته باشم  
در . سـاختم   داد كار گرفتم و در خانه نيز گاهي مدارهاي برقي مي            مي

.  به تهران آمدم و در جهاد دانشگاهي مشغول به كـار شـدم             81سال  
  . باز شدها مجدداًً پس از يك سال كار كردن دانشگاه

 خيلي چيزها ياد گـرفتم      نتيجه خوب اين بود كه بعد از دو و نيم سال          
بلعيـدم    هاي دانشكده برق را برداشتم مطالـب را مـي           و وقتي كالس  

شايد در اين فاصله زماني بود كه       . دانستم چقدر مهم هستند     چون مي 
پرسم كـه     گاهي از خودم مي   . دريافتم چقدر اين رشته را دوست دارم      

اي بـه     قـه آيا اصـالً عال   . كردم  كار مي   اگر دانشگاه بسته نشده بود چه     
عجلـه  تا زماني كه در مدرسه هستيم       . كردم يا نه    الكترونيك پيدا مي  

بينـيم لزومـي     وقتي بيرون آمديم مييم،داريم تمام شود و بيرون بياي     
  .نداشته اين همه عجله كنيم

  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ايد؟ هاي سوتا شركت كرده يك از برنامه تا به حال در هيچ
بـيچ   لس نبوده و بيشـتر در نيوپـورت  آنج ها در لس نه، متأسفانه برنامه  

ر خوب هسـتند، ولـي سـوتا        ايسهاي ساليانه ب    برنامه. شوند  برگزار مي 
مثـل  . تواند انجام دهد كه بيشـتر بـا هـم باشـيم             كارهاي زيادي مي  

 در عين حال  ها آسان است      نريزي آ   نيك كه برنامه    نوردي و پيك   كوه
  .فرصتي است تا تجديد ديدار كنيم

  

چه پيشـنهادي   . ها هستند    شريف از بهترين   نايگفتيد دانشجو 
خواهنــد مهــاجرت كننــد و  داريــد بــراي دانشــجوياني كــه مــي
  شود؟ تعدادشان هم هر روز بيشتر مي

 ولي به جز آن، مـن دوسـت         .قبل از هر چيز بايد نمراتشان خوب باشد       
 هم داشته باشـد و اگـر ايـن           دارم ببينم دانشجو تجربه خارج از كالس      

. سازي هم باشـد، خيلـي ارزشـمند اسـت     زي بيشتر از مدلها چي   تجربه
آيند بـا محـيط آزمايشـگاه و وسـايل            جا مي   خيلي از دانشجوها كه اين    

به اضافه، عمـق مطلـب را هـم بايـد            .آزمايشگاه آشنايي زيادي ندارند   
شوند اين اسـت      اشتباهي كه بعضي از دانشجويان مرتكب مي      . بياموزند

 جـايي   ،گيرنـد چـون نمـرات آن        دي نمي كه ترم دوم سال چهارم را ج      
  .اما اشتباه است و بعدها متوجه اين ضعف خواهند شد. تأثيري ندارد

  

خواهنـد كـار آكادميـك بكننـد چـه            براي دانشجوياني كه مـي    
  پيشنهادي داريد؟
ها بشوند، بايد بداننـد كـاري        خواهند وارد آكادمي    دانشجوياني كه مي  

سـاب  حروي ايـن    . داشته باشـد  كنند بايد از نظر علمي عمق         كه مي 
اگر بخواهنـد   . توانيم وقتمان را روي مطالب متفاوت پخش كنيم         نمي
هـا كـم شـده و ارزش علمـي            ي زيادي انجام دهند عمـق آن      اكاره

 سـال بعـد     10كار آكادميك بايد طوري باشد كه تـا         . نخواهند داشت 
  .هم هنوز مرتبط با علم روز باشد
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دانشـگاه  سايت انجمـن      ارتقاء كيفي وب  
 اهداف  ، يكي از  SUTAصنعتي شريف   

 قـرار   و از  هيأت مديره جديد بوده است    
ــدن    ــاده ش ــايي آم ــل نه ــالع، مراح اط

. نزديـك اسـت   سايت جديد انجمن      وب
در ارتباط با تغييرات جديد، مطلب زيـر        

و انجمـن  سايت  از آقاي مهندس احمد انواري كه مدير فعلي وب     
رز يبـ  در كنار مهندس فردسايت جدي   اندركاران تهيه وب    از دست 
قابل ذكر است كه آقـاي  .  هستند به دستمان رسيده است  پلويي

 در رشـته كـامپيوتر دانشـگاه      1994مهندس انواري ورودي سال     
 بـه عنـوان     AOLشريف هستند كه در حال حاضر در شـركت          

  .هاي تحليلي شاغل هستند مدير گزارش

مفهـوم نسـبتاً   (Content Management) مديريت محتـوا  
 پاسخ به مشكالتي كـه مؤسسـات        اين مكانيسم در  . نويني است 

. در نگهداري اطالعـات اينترنتـي خـود داشـتند، شـكل گرفـت             
تر نمـودن     هاي مديريت محتوا به جهت آسان       استفاده از سيستم  

ــواي وب ــه  ســايت توليــد و نگهــداري محت ــين ارائ هــا و همچن
وع به امري الزم و ضـروري بـدل         هاي متن   ها و خدمت    سرويس

 . استشده
در خصوص شده توجه به نيازهاي جديد مطرح در حال حاضر با 

 روز ، تصميم به بهSUTAرساني بهتر سايت  ها و خدمات سرويس
روز و پركاربرد  فوق با يك سيستم به مديريت محتواي رساني سيستم

هاي صورت  جديد گرفته شده و براي اين منظور و پس از بررسي
 .شود استفاده ميJoomla گرفته، از سيستم مديريت محتواي 

  :ي سايت در نسخه جديد موارد جديد و ارتقاء يافته
 سايت به نسخه جديدتر به لحاظ سـرعت          ارتقاء هسته اصلي   

بـرداري از توابـع و امكانـات جديـدتر زبـان              بارگذاري، امكـان بهـره    
، باال رفـتن سـطح نكـات ايمنـي و اسـتفاده از              PHPنويسي    برنامه
 در سايت جديـد از      ،ذكر است    الزم به . . . هاي گرافيكي بهتر و       قالب

 .شود استفاده مي) Joomla) 1.5.14آخرين نسخة 
  :  در سايت مانندها و امكانات موجود  ارتقاء سرويس

   ارتقاء سرويس گالري تصـاوير بـا امكانـات بسـيار بيشـتر از             -1     
 .نسخه قبلي

ــه  -2      ــه بــ ــه طبقــ ــب در ســ ــديريت مطالــ ــورت  مــ صــ
 ).باشد بلي در دو طبقه ميسايت ق(مطلب /مجموعه/بخش

اضافه شدن امكان خروجي مطالب مندرج در سايت با فرمت       -3     
PDF . 

صوت، فايل فلش،   (هاي مختلف     امكان درج محتوا در فرمت     -4     
 .در داخل مطالب سايت.)  . .ويدئو و 

ارتقاء سرويس لينك هاي مرتبط، با مديريت بيشتر بر نحوه           -5     
 .ر سايتارائه آنها د

ارتقاء سرويس تماس با ما، بـا امكـان تعريـف فـرم تمـاس                -6     
 .الكترونيكي

هاي ارائه آمار در خصوص بازديد، جديـدترين          ارتقاء سرويس  -7     
 . . .مطالب، جديدترين مطالب تاالرها و 

ارتقاء سيستم مديريت كـاربران بـا امكـان تعريـف فيلـدهاي              -8     
  قـراري ارتبـاط بـين كـاربران و همچنـين           متنوع جديد و امكان بر    

  : بــه عنــوان مثــال( متنــوع از انــواع كــاربران هــاي تهيــه گــزارش
 . . .)اند و  التحصيل بوده  فارغ1381التحصيالن برق كه در سال  فارغ

ارتقاء سيستم خبرنامه با امكـان عضـويت و ارسـال آن بـه               -9     
 . اعضا

هاي ارائه شده بـا       رشيو فايل ارتقاء سرويس دانلود و امكان آ      -10   
 .هاي جديد قابليت

ارتقاء سرويس تاالرهاي گفتگو با امكانات جديـد و رعايـت            -11   
 . . .و ) فيلتر نمودن كلمات خاص(موارد امنيتي و اخالقي 

 :  مانندهاي ديگر اضافه شدن امكانات و سرويس 
 .سرويس اساليدشو براي اخبار و مطالب مهم و جديد -1     
 .ثبت نام و عضويت در خبرنامه الكترونيكي -2     
از ديگر   RSSها و دريافت      براي ديگر سايت   RSSخروجي   -3     

 .ها سايت
 .تابلو اعالنات -4     
هاي دوستي و امكان تبادل مطالب و نظرها بـين          ايجاد گروه  -5     

 .كاربران
 .ساز هاي مورد نياز با سرويس فرم تعريف انواع فرم -6     
توسـط كـاربران بـر روي       .  . .ارائه توضيحات، يادداشـت و       -7     

 .مطالب ارائه شده در سايت
  

سايت جديد انجمن وب
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  سوتا 2010داستان انتخاب شهر ميزبان گردهمايي 
  

  بهنام كامراني: ي نوشته
طراحي (كارشناش ارشد مكانيك     •

ــدات ــنعتي ) جام از دانشــگاه ص
 و كارشناس   1375شريف ورودي   

ز دانشگاه  ارشد مهندسي خودرو ا   
  2002صنعتي چالمرز ورودي 

 از  MSC.Softwareبرنامه نـويس و مشـاور در شـركت           •
   تاكنون2004سال 

ي بـراي  بـاغ  قـره با تشـكر فـراوان از شـيوا فرهمنـدراد وعلـي            
  .ويرايش متن

 و ساده بود، هرچه سوتا، 2010يي  گردهما زبانيم شهر انتخاب
 بورگگــاتن شــهري داوطلبــ مينخــواه اگــر. نبــود نــهيهز كــم

)Gothenburg (و ســـوتا 2008 ســـاليي گردهمـــاي بـــرا 
 كـار  حاصل انتخاب نيا م،يريبگ نظر در را آن از قبلي  ها بحث

 بـا  است؛ ماه 10 مدت هب سوتا فعالي  اعضا از نفر ها ده تالش و
 و روزمـره  كـار  پـروژه  نيـ اي  انيـ پا مـاه  سـه  در كه ديكأت نيا
 تيـ فعال خيتـار  در كـنم  يم گمان كه بود انيجر دري  ا وستهيپ

 طـور  هب (1200ي  انيپا ماه سه در فقط .ه است بود رينظ يب سوتا
 تـك  تـك ي  پـا  كـه  شـد  نوشـته  نامه) روز در نامه 13 متوسط
ــات ــون آن كلم ــا خ ــهير دله ــود خت ــازه. ب ــا در ت ــار، ني  آم

 بـا  شـهرها ي   شنهادكنندهيپ افراد ازي  بعض كهيي  ها نگاري  نامه
ي هـا  نامـه  ا يـ  و داشتند، ها سالن و ها هتل نيمسئول و مقامات
 ازي  آمار بتوان اگر اي. است نشده گنجانده افراد، نيبي  خصوص
 مطمئنـاً  كرد، ارائه گروهي  نترنتيا جلسات و مكالمات و ها تلفن
 كنم يم فكر. بود خواهدي  بزرگ اريبس عدد خودشي  برا هم آن
 نيـ ا در را كـار  حجـم  نيـ ا تصـور  گروه افراد از كدام چيه كه

 لحـاظ  نيا از همه و كرد ينم زبانيم شهر انتخاب يبرا مرحله
 از پـس  طيشـرا  ،يينهاي  ريگ يأر روز انيپا در. شدند ريغافلگ

 يمـ ي  تداع انساني  براي  طوالن ريگ نفس ماراتني   مسابقه كي
 مسـئوالن  انيـ پا خـط  از گذشتن از پس كه تفاوت نيا با شد؛

 ك يـ  از تـر  يطـوالن  ديگـر ي  ريمسـ  كه كردند يم اعالم مسابقه
  !است  روشيپ در ماراتن

  :كرد ميتقسي كار دوره دو به را پروژه نيا بتوان ديشاي كل طور هب
 هفت مدت به 2009 آگوست 15 تا 2009 هيژانو 15 از اول دوره 

 انتخاب را سوئد كشور سوتايي  گردهما تهيكم آن در كه ماه
 .كرد شنهاديپ سوتا رهيمد تأيه به و
 سـه  مدت هب 2009 نوامبر 15 تا 2009 آگوست 15 از دوم دوره 

در پـي   ) سوئد در مستقر( ييگردهماي  محلي   تهيكم كه ماه
 زبـان يم عنـوان  به را گاتنبورگ شهريك كار فشرده و روزمره       

  .نمود انتخابيي گردهما
 ليتشـك  بـا  كـار  م،يكنـ  فيتعر ابتدا از را داستان ميبخواه اگر
 انيـ اپ از پـس ي  انـدك . شـد  شـروع  2010يي  گردهماي   تهيكم

 در سـوتا  ديـ جد رهيمد تأيه ليتشك و رهيمد تأيه انتخابات
يي گردهمـا  تهيكم ليتشك شنهاديپ ،2008 سالي  انيپا هاي  ماه
 تـه يكم نيا و شد فرستاده مند عالقهي  اعضا از چندي  تني  برا
 رهيمـد  تأيـ ه واقـع  در. ديـ گرد ليتشك 2009 سالي  ابتدا در
 بيتصـو  رايـي  جرااي هـا  تهيكم ليتشكي   نامه نييآ سوتاي  قبل

 تأيه كار دستور دريي  اجراي  ها تهيكم از استفاده و بود كرده
 كمـك  تهيكم نياي  اصل فهيوظ. داشت وجود زين ديجد رهيمد
ي كل طور هب و زبانيم كشور انتخابي   نهيزم در رهيمد تأيه به

 نيـ اي  اعضـا . بـود  2010 سـال يي  گردهمـا  بـه  مربوطي  كارها
 گروه ريمد (قهرمانپور فرانككتر  د خانم از بودند عبارت تهيكم
 انيعباسـ  روزهيـ ف خـانم  ،)كايمرآ(ي  هژبر دكتري  آقا ،)رانيا -
  ). سوئد - اروپا(ي كامران بهنام نجانبيا و ،)كانادا(

 كــه شــدي ســعي جلســات ليتشــك بــا ابتــدا تــه،يكم نيــا در
 نظر حال نيع در و شونديي  شناساي  زبانيم داوطلبي  كشورها

يي گردهمـا  نكهيا وي  قبلي  ها ييگردهما مورد در سوتاي  اعضا
ي كشـورها  جمله از. شود دهيپرس باشد،ي  كشور چه در 2010
 ك ي هر. بودند هيترك و) يدوب (متحده امارات سوئد، نظر، مورد

 از مثـال ي  بـرا . بودند دارا را خود بيمعا و ايمزا كشورها نيا از
 و نرايـ ا بهي  كينزد زا،يو مشكلنداشتن   هيترك وي  دوبي  ايمزا
 قابـل ي   جاذبـه  كمبـود  آنهـا  بيمعا ازي  ك ي و بودي  نسبي  ارزان

 از افتني يآگاهي برا مرحله، نيا در. بود اعضا جلبي برا توجه
 ارسـال  آنـان ي  بـرا  و شـد  هيـ تهي  نظرسنجي  ها فرم اعضا نظر
 ،ينظرسـنج  فـرم  نيـ ا در شـده  ديـ ق االتؤس جمله از. ديگرد
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ي ها انتخاب انيم ازيي  گردهماي  زبانيمي  برا عالقه مورد كشور
  .بود موجود

ي بـرا  عالقه كه داد نشاني  روشن به ها ينظرسنج نياي   جهينت
 از% 70 حـدود  و اسـت  گـر يدي   كشورها از شتريب سوئد كشور
يي آنجـا  از. دهنـد  يمـ  حيتـرج  را سوئد كشور دهندگان پاسخ
 توجه با و بودي  برگزار داوطلب هم 2008 سال در سوئد كشور

 معطـوف  سـوئد  كشـور  به هم تهيكم نظر ،ينظرسنج جينتا به
 سـوئد  كشـور  دريي  گردهماي  برگزار امكان كه شد قرار و شد

 كشور نيا سوئد،ي  زبانيم امكان دييتأ صورت در و شودي  بررس
ــه ــ  و باشــد مطــرح اول انتخــاب عنــوان ب ــترك وي دوب  در هي
  .رنديگ قراري بعدي ها گاهيجا
 سـوئد،  كشـور  دريي  گردهماي  برگزار امكاني  بررس منظور به

 »مِم« شهر در سوئد كشور ساكني  محلي  اعضاي  براي  ا جلسه
ي اعضا و شد گرفته نظر در استكهلم جنوبي لومتريك 200 در

 كـه  نيا توجه قابل نكته. شدند دعوتيي  گردهما نيا بهي  محل
 سـوتا ي   خبرنامـه  دري  محلـ يي  گردهما نيا خبر كهيي  آنجا از

ـ يا خواننـدگان  ازي  اديـ ز نسـبتاً  تعداد بود، شده چاپ هم ي ران
ـ  البتـه  كه داشتند را برنامه نيا در شركت درخواست  ليـ دل هب

 بـه  كوتاه، فرصت در نامه دعوت ارسال امكان عدم و وقتي  تنگ
 جانب ازي  چندان كمك سفانهأمت كه شد داده حيتوض افراد نيا

 از شـركت  بـه  مندان عالقه ارياخت در تواند ينم برگزاركنندگان
  .رديگقرار رانيا

 و اعضـا  از نفـر  40 حـدود  شـركت  با »ممِ« جلسه حال، هر به
 در تسـ وآگ 16 و15 كشـنبه  ي و شـنبه ي  روزها در مندان عالقه

يي اعضـا  نام مهمانان نيب در. ديگرد برگزاري  القي يي  كلبه كي
 نطـور يهم و شـد  يمـ  دهيـ د هـم  هلنـد  و آلماني  كشورها از
ـ ي  هژبـر  دكتـر ي  آقـا  جلسه، تياهم ليدل هب  همسـر  راههمـ  هب

 ابتــدا جلســه نيــا در. نمودنــد شــركت آن در هــم شــانيگرام
 .شـد  گزارش لحظه آن تايي  گردهما تهيكم كار ازي  ا خچهيتار

 آزاد بحـث  بـه  سـوئد  كشـور  دري  برگزار امكان موضوع سپس
 در و شـد  الؤسـ  افراديي  نها نظر جلسه، انيپا در. شد گذاشته

ي بـرا ي  مثبتـ  نظـر  كـه  كننـدگان  شـركت  ازي  جمعـ  نيب نيا
 ممكـن  را موضـوع  نيـ ا داشتند، سوئد دريي  گردهماي  برگزار

 ســوئد دري برگــزار كــار انجــامي بــرا عمــالً و داده صيتشــخ
  .دنديگردي همكار داوطلب

ي نترنتـ ياي   جلسـه  چنـد  در داوطلبـان  نيـ ا ،بعـد ي  روزها در
 ليتشـك  رايي  گردهمـا ي  محلـ  تـه يكم عمـالً  و نمودند شركت
 محــل و شــهر انتخــاب تــهيمك نيــاي اصــلي  فــهيوظ .دادنــد
ي برگـزار ي  اصل نامزد عنوان هب شهر دو ابتدا در. بوديي  گردهما
 : بودند مطرح
 يوتِبــُري ي  محلـ  زبـان  بـه  كه Gothenburg (رگوگاتنب

Göteborg شود يم تلفظ (كه است سوئد بزرگ شهر نيمدو 
ي صنعت مركز عنوان هب خود ييايجغراف تيموقع ليدل هب ميقد از
 نيـ ا در زيـ ن چالمرز دانشگاه و شده شناخته منطقهي  نبازرگا و

 ك يـ  و سوئد تختيپا عنوان به كه استكهلم و دارد قرار شهر
 نيـ اي  معرفـ  بـا  رقابـت . است مطرحيي  اروپاي  بايز اريبس شهر

 و مثبـت  نكـات  مـورد  دري اديـ زي  هـا  بحث و شد آغاز شهرها
 زدنـام  بحث نيب نيا در. گرفت در شهرها نيا از هركدامي  منف

 دوستان از يتعداد طرف از هم كوچكي  شهرهاي  بعض كردن
 اما نمود، ينم جذاب چندان اول نگاه در هرچند كه شد مطرح

ـ  به توجه با  نيـ ا نظـر  تـر،  كوچـك ي  شـهرها  دري  نسـب ي  ارزان
 مـورد  سـت يبا يمـ  زين كوچكي  شهرها كه بود نيا بر دوستان

 نـام  ابتـدا  در كـوچكتر ي  شـهرها  انيـ م در. رنديگ قراري  بررس
ـ  د،يـ گرد مطـرح  وستروس و پساالوا گ،ينشوپنيلي  شهرها اام 
ـ  پسـاال وا و نگينشـوپ يل كارها، شرفتيپ از پس  ارائـه  ليـ دل هب

 كنـار  عمـالً  نامناسـب  طيشرا اي ي برگزار مناسب سالن نشدن
ـ  نيا از تر يجد بيرق عنوان هب وستروس و شدند گذاشته  نيب

  . ماندي باق
 عمـالً  وسـتروس  و استكهلم رگ،وگاتنب شهر سه وصف، نيا با

ـ  بـزرگ  شـهر  دو در. شـدند  گريكد ي باي  جد رقابت وارد  ،ياول
 آنهـا  از و شـده  گرفتـه  نظـر  در مختلـف  هتل و سالن نيچند

 در بتـوان  كـه  نيـ ا تـا  بـود  شـده  آورده عمل به متيق استعالم
  .كرد سهيمقا هم با را آنهاي بعدي قدمها
 تمـام  بـه  كـه  دشـ  نيـ ا بر گروه نظر مباحثات،ي  ا پاره از پس

 بـه . نكرد حذف ابتدا از راي  شهر و شود انداخته نظر ها انتخاب
ي هـا  مكـان  شـهرها  از كـدام  هـر  در كارهـا  شرفتيپ با و مرور
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 ليـ دال از. شد گذاشته كنار ها شنهادكنندهيپ طرف از نامناسب
 هتـل،  ا يـ  سـالن  نامناسـب  تيـ موقع هـا،  سالن نيا حذف مهم

 در سالن نبودني  خال ا ي و نفر 400 از كمتر تيظرف باال، متيق
  .بود نظر موردي ها خيتار

 ابتـدا . ديرس شهرها و ها سالن ازي  كيزيف ديبازد به نوبت سپس
 از نفـره  8ي  جمعـ   و گرفـت  قـرار  ديبازد مورد وستروس شهر

 وسـتروس  شـهر  در نظـر  مـورد  هتـل  در را شب ك ي دوستان
. آوردند ملع هب ديبازد شهر سالن از روز آني  فردا و سربردند هب

 1.5ي  حدودي   فاصله در وستروس شهر كهيي  آنجا از ادامه، در
 فرصـت  كـه  شـد  گرفتـه  ميتصم دارد، قرار استكهلمي   ساعته

ي شـنهاد يپ سالن و هتل و شده شمرده متيغن به راهي  كينزد
 بـا  زيـ ن كـار  نيـ ا كـه  رديگ قرار ديبازد مورد زين استكهلم شهر
  . شد انجام تيموفق
 نفـر  6 آنجا در كه ديرس گاتنبورگ شهر به بتنو بعد روز چند

ي هـا  مكـان  ازي  بعض ،يشنهاديپ سالن و هتل بر عالوه اعضا از
 شـام  افتيضـ  و اول شب شام مراسمي  اجرا جهتي  شنهاديپ

ي ستيتور امكانات ازي بخش طور نيهم و سوتاي سالگ 10 جشن
  .دادند قرار ديبازد مورد زين  راشهر
 ظعـف  نقاطي داراي  شنهاديپ اكتپ سه از ك ي هري  كل طور به
 حـرارت  با ها پاكت كنندگان ارائه و بود  خود مخصوص قوت و
 نيريسا نظر جلب دري  سع و كردند يم دفاع خودي  ها پاكت از
ي ها پاكتي  اصل اتيخصوص بتوان ديشا. داشتند خود پاكت به
  :كرد خالصه شرح نيا به راي شنهاديپ

ــت - ــاتنبورگ پاك ــكأت :گ ــر دي ــود ب ــن وج ــواني روي  ج
 اعضا شتريب تمركز و چالمرزدانشگاه   در فيشر النيالتحص فارغ
ـ  سـوتا؛ ي   نـده يآ وي  برگزار در آنها نقش و شهر نيا در ي ارزان

 تر از كم متيق اختالف و استكهلم به نسبت% 40 حدوداً برنامه
 و تـر  مـنظم ي   برنامـه ي   ارائـه  وسـتروس؛  برنامـه  با% 10 حدود

ـ ي  رو ادهيـ پي   فاصـله  بر ديكأت تر؛ مشخص  مختلـف  نقـاط  نيب
 و ديـ بازد برنامـه  قيطر از استكهلمي  ها ييبايز پوشش برنامه؛
  .دهد يم قرار سوتا ارياخت در گاتنبورگي شهردار كهي امكانات

 سـالن  در شـام  افتيضـ  انجـام  بـر  ديكأت :استكهلم پاكت -
 بـر  ديـ كأت ؛يمـال  نيمأتـ  امكان صورت در نوبل مراسم معروف

 جــذب  در اســتكهلم شــهر يي بــايز و شــهرت،  ت،يجــذاب
، و سـكونت ايرانيـان بيشـتري در ايـن           شتريب كنندگان شركت
  .شهر

 و شـهر  مجهـز  و دار بيش سالن بر ديكأت :وستروس پاكت -
    .شده تمامي  برنامه تر نييپا متيق

ي نترنتـ ياي   مناظره ،يينهاي  ريگ يأر از قبلي  انيپاي  روزها در
 هر كه بيترت نيا به رفت؛گ صورت نوبت چند در ها پاكت نيب

 حيتوضـ  و كـرد  يمـ  اشـاره  هـا  پاكت ريسا ضعف نقاط به پاكت
 ك يـ  حـدود  كننـده  انتخـاب  جمع مرحله، نيا در. خواست يم

 تأمـل  و دقـت  بـا  را شـنهادها يپ كـه  كـرد  دايـ پ فرصـت  هفته
  .كند سهيمقا هم با وي بررسي شتريب

 ليـ ميا قيطر از وي  نترنتيا صورت بهي  ريگ يأري   برنامه تاًينها
اعضاي كميته محلي كه در بازديدها شـركت كـرده          . شد انجام
شـيوا  : گيري شركت داشتند، عبـارت بودنـد از   و در رأي بودند

ــباغ    ــرو ص ــاري، خس ــوان حج ــد راد، كي ــد  فرهمن زاده، مجي
، شـهال سـلطانيه و      )ساكن اسـتكهلم  (ذوالفقاري، مريم رياضي    

ــوق   ــوچهر وث ــندويكن (من ــاكن س ــري  )س ــد اب ــاكن(، اس  س
بـاغي و بهنـام كـامراني         ، داوود نواييان، علي قـره     )لينشوپينگ

 هـا  قاره در بودند، سفر در كه افراد ازي  بعض ).ساكن گاتنبرگ (
 حضـور ي  مختلفي  شهرها و) اياسترال وي  جنوبي  كايامر اروپا،(

 دري  ارسـال  آراء ،سـاعت  اخـتالف ي   مسـئله  علـت  هب و داشتند
  رأي گيـري اول دور دردر نهايـت،   .ديرسـ  يم مختلف ساعات

  :آمد دست هب ريز آراء

  .يأر 2 وستروس ؛يأر 3 استكهلم ؛يأر 6 گاتنبورگ
  . شد حذف رقابت گردونه از وستروس شهر بيترت نيبد و
 و گــاتنبورگ نيبــ وســتروس آراء ميتقســ بــا وي بعــد دور در

 شـهر  و شـد ي  قطعـ  گـاتنبورگ ي  أر 7 وجـود  عمـالً  استكهلم
 ارسـال  كيـ تبر اميپ و كرد اعالم تهاف ي انيپا را رقابت استكهلم

  .نمود
 بـه  انتظـار  سـال  نيچند از پس گاتنبورگ شهر بيترت نيبد

 .شد انتخاب سوتا 2010يي گردهما زبانيم عنوان
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  گردهمايي اعضاء و دوستداران سوتا در تهران
  

  تهيه شده توسط خانم مهندس فرزين رادكاني
 1388 آبان مـاه     24يكشنبه   و دوستداران سوتا روز      ءگردهمايي اعضا 

حيـان    سالن جابربن  - در دانشگاه صنعتي شريف      20 تا   16از ساعت   
 نفـر   70در اين گردهمايي حدود     . واقع در دانشكده شيمي برگزار شد     

تعـداد  . التحصيالن و اساتيد دانشـگاه شـريف حضـور داشـتند           از فارغ 
ن تـوا  كنندگان كمتر از حـد انتظـار بـود كـه دليـل آن را مـي          شركت

 متفـاوت از سـوي انجمـن        ي  نزديكي اين برنامه بـا چنـدين برنامـه        
خـانم  (وجود سه تن از اعضاي بـورد سـوتا          . التحصيالن دانست  فارغ

مهندس فروزنده طبيبـي، خـانم مهنـدس فـرزين رادكـاني و آقـاي               
أت  هيـ  و فعـال و دو تن ديگر از اعضاي سـابق ) مليحي مهندس فرخ 

) نك قهرمانپور و آقاي دكتر بقاعي     خانم دكتر فرا  (من سوتا   مديره انج 
  .هم غناي بيشتري به اين گردهمايي بخشيد

ابتدا آقاي مهندس فرخ مليحي     
ت مـديره   أبه نماينـدگي از هيـ     

ــاهي از    ــه معرفــي كوت ســوتا ب
ــت و از   ــد پرداخ ــاي جدي اعض

هاي در دسـت اجـرا بـه         پروژه
. ارائـه نمـود    گزارشي حاضرين

ــزارش   ــن گ ــان در اي  دو ،ايش
ا يعني جـايزه دكتـر      برنامه سوت 

مجتهدي و جـايزه يـك عمـر        
ــد و از  تــالش را معرفــي كردن

  يت علمي دانشگاه و اعضا    أهي
سـپس خـانم    . هـا همكـاري كننـد      سوتا خواستند كه در ايـن برنامـه       

هـاي    مهندس طبيبي گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در ديگـر شـاخه           
همچنين . دادسوتا در مدت انتخاب هيأت مديره جديد سوتا به حاضرين           

فرانك قهرمانپور عضو سـابق بـورد سـوتا و مسـئول شـاخه              خانم دكتر   
هـا در     گزارشـي از فعاليـت    نيز   2010امارات و مسئول كميته گردهمايي      

 2010شاخه امارات و نتايج نظرسنجي انجـام شـده دربـاره گردهمـايي              
آقاي مهندس مرتضي مرتضوي از اعضاي سوتا كه ساكن سيدني . دادند
  . فعاليتهاي اعضاي سوتا در آنجا صحبت كردندي  درباره،يا هستنداسترال

مهنــدس فريبــرز پلــويي از اعضــاي ســوتا كــه مســئوليت طراحــي  
 گزارشي از وضعيت    ،سايت جديد سوتا به ايشان واگذار شده است        وب

حاضـرين پيشـنهادهايي    . سايت ارائه كرد   هاي جديد وب   كار و قابليت  
  . مورد توجه قرار خواهد گرفتدرباره سايت داشتند كه حتماً

فرانـك قهرمـانپور    خـانم دكتـر     در بخش آخر اعضاي بورد به همراه        
پانلي تشكيل دادند و گفت و شنودهاي مفيدي در ارتباط بـا مسـائل              

بخش اعظم بحث   . مختلف بين حاضرين و اعضاي بورد صورت گرفت       
  و همچنـين    زمـان برگـزاري    ، از جمله محل   2010پيرامون گردهمايي   

خذ ويزاي سوئد گذشت كه پيشنهادهاي دوستان بـه مسـئولين سـوتا             ا
در پايان حاضرين در بيرون از سالن به گفتگوهاي         . منعكس خواهد شد  

  .دوستانه و گرفتن عكس يادگاري با هم پرداختند
 سوتا از حضور فعال و كمك مسئوالن ،چون هميشههمدر اين گردهمايي  

هاي خانم    بدينوسيله از كمك  . ستالتحصيالن بهره ج    و اعضاي دفتر فارغ   
  .شود مهندس موسوي و كادر محترم دفتر انجمن تشكر مي

  . توسط مهندس زهرايي گرفته شده استهاي اين گردهمايي عكس
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