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د و از صحنه رود سي نغمه خود خوان كتاي هنرمندي ماست . . . . . .        هرك  زندگي صحنه ي

د بياد سپارن  صحنه پيوسته بجاست . . . . . .       خرم آن نغمه كه مردم ب

    

 دوستان عزيز

با سالم و  تشكر از همه دوستاني كه در هفته هاي اخير از انجمن سوتا و برنامه هاي اين انجمن حمايت كرده اند  خبرنامه جديد انجمن سوتا را 
 بهمراه گزارش فعاليت هاي انجمن سوتا  و اخبار دانشگاه صنعتي شريف به شما تقديم مي نماييم.

 فارغ و سال اخير توانسته است بعنوان يك سازمان بين المللي جوان سهم موثري در ايجاد ارتباط اساتيد 11انجمن سوتا در مدت نسبتا كوتاه 
التحصيالن و دانشجويان با يكديگر و با دانشگاه شريف داشته باشد.  گردهمايي هاي بين المللي انجمن  سوتا كه ششمين آن سال گذشته در شهر 

 تجديد خاطره ها و ايجاد ارتباطات حرفه اي را فراهم آورده است.  شاخه ,گوتنبرگ سوئد برگزار شد بعنوان يك مجمع مهم امكان ديدار دوستان 
 سوئد و دبي با برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي مكان خوبي - ونكوور -هاي محلي انجمن سوتا در مناطق مختلف جهان از جمله : كاليفرنيا-  تورنتو 

را براي گردهمايي شريفي ها فراهم كرده اند.  در سال هاي اخير انجمن سوتا بعنوان يك سازمان اجتماعي و حرفه اي توانسته نقش موثري در 
حمايت و دفاع از حقوق اساتيد و محققين ايراني در جوامع بين المللي ايفا كند.  جشنواره نوآوري (جايزه دكتر مجتهدي) كه سال گذشته به ابتكار 
انجمن سوتا و با حمايت جمعي از اعضاي سوتا در داتشگاه شريف برگزار شد و برنامه تقدير از اساتيد برجسته دانشگاه (جايزه دكتر امين) اقدامات 

موثري در تقويت ارتباط ما با دانشگاه است.  برنامه هاي متنوع ديگري از جمله تقدير از فارغ التحصيالن و دانشجويان برجسته دانشگاه و اجراي 
 كارگاه آموزشي نوآوري و كارآفريني با همكاري جمعي از فارغ التحصيالن دانشگاه  براي سال جاري و سال آينده پيش بيني شده است.

اجراي مطلوب اين برنامه ها نياز به حمايت و همكاري همه شما عزيزان دارد.  مشاركت  و همياري اعضاي سوتا بما كمك مي كند كه در ادامه 
 برنامه هايي كه براي جامعه سوتا و دانشگاه صنعتي شريف اهميت دارند موفق باشيم.  نظرات و پيشنهادات خود را مي توانيد از طريق 

0Tsuta.bod@gmail.com0T  براي ما ارسال نماييد.  حمايت هاي مالي خود از برنامه هاي انجمن سوتا را مي توانيد از طريق وب سايت ما   
0Twww.suta.org0T بانك ملت شعبه دانشگاه صنعتي شريف ارسال نماييد. حمايت و همكاري شما ميتواند 202220159 و يا به حساب شماره 

 شامل موارد زير باشد.  

 -  تمديد عضويت ساالنه در انجمن سوتا و تشويق دوستان براي عضويت در اين انجمن

-  مشاركت و حمايت از برنامه هاي انجمن سوتا در دانشگاه شريف ( جشنواره دكتر مجتهدي براي تقدير از نوآوران شريف- جايزه دكتر امين براي 
 تقدير از اساتيد برجسته دانشگاه شريف-  برنامه هاي تقدير از فارغ التحصيالن و دانشجويان برجسته دانشگاه)

  انجمن سوتا2012-  شركت و همكاري در برگزاري گردهمايي سال 

 -  شركت و همكاري در برنامه هاي شاخه هاي محلي انجمن سوتا و يا اقدام به تشكيل شاخه هاي محلي جديد

 -  ارائه نظرات و پيشنهادات خود در مورد برنامه هاي انجمن سوتا

 -  ارسال اخبار از فعاليت هاي اجتماعي و حرفه اي خود و همكالسي ها براي درج در خبرنامه و وب سايت انجمن سوتا

 با آرزوي موفقيت روز افزون

  0Tf.malihi@gmail.com0Tفرخ مليحي  

mailto:suta.bod@gmail.com
http://www.suta.org/
mailto:f.malihi@gmail.com
mailto:f.malihi@gmail.com
mailto:f.malihi@gmail.com
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  U(سوتا) اخبار انجمن بين المللي دانشگاه صنعتي شريف 

 

 برنامه گردهمايي مشترك با دانشگاه شيراز  

) از برگزاري جلسه مشترك با آقاي دكتر فرهنگ مهر (رياست سابق 1380-84آقاي دكتر هژبري رياست هيات مديره سوتا ( دوره 
 در ماه اوت خبر دادند. در اين جلسه در مورد پيشنهاد San Diegoدانشگاه شيراز) و جمعي از اساتيد سابق دانشگاه شيراز در 

برگزاري گردهمايي مشترك انجمن سوتا و انجمن بين المللي دانشگاه شيراز مذكره و تبادل نظر گرديد. قرار شد كه تصميم نهايي در 
  موكول گردد.2012اين مورد به انتخاب محل و نهايي شدن برنامه انجمن سوتا براي گردهمايي سال 

 

2012انتخاب محل گردهمايي انجمن سوتا در سال   

  با نظر خواهي از اعضاي سابق هيات مديره سوتا  - اعضاي شاخه 2012برنامه ريزي براي گردهمايي بين المللي انجمن سوتا در سال 
هاي محلي سوتا  و تبادل نظر در جلسات اخير بورد انجمن سوتا آغاز شده است.  حضور گروهي از اعضاي فعال سوتا در محل- 

تسهيالت در اخذ ويزا - امكان حضور  عده كثيري از اعضا ي داخل و خارج كشور و امكانات اقامتي و توريستي با هزينه مناسب از 
 آنتاليا (تركيه) -  –ضوابط مهم در اين تصميم گيري هستند.  برخي از محل هاي كانديد شده در حال حاضر شامل:  تورنتو (كانادا) 

 عضو بورد  0Tbkamrani@gmail.com0T كيش (ايران) و لندن (انگلستان) مي باشند.  بهنام كامراني –دبي (امارات متحده عربي) 
 انجمن سوتا مسئول هماهنگي كميته اجرايي اين برنامه است. 

 

 برنامه تقدير از فارغ التحصيالن برجسته دانشگاه شريف

هيات مديره انجمن سوتا در تدارك برنامه جايزه تقدير از فارغ التحصيالن برجسته دانشگاه شريف است.  ضوابط عمده انتخاب در اين 
 برنامه شامل موارد زير است: 

 موفقيت هاي مديريتي و حرفه اي دركسب و كار  

 كارآفريني 

 نوآوري  

 خدمات آموزشي و پژوهشي به دانشگاه صنعتي شريف و جامعه علمي و  صنعتي ايران 

 در اينجا از اعضاي محترم انجمن سوتا دعوت مي كنيم نظرات و پيشنهادات خود را در اينمورد به دكتر بهرام ظهير  عضو بورد سوتا  
0Tzahir@ieee.org0T.اطالع دهند  

  

mailto:bkamrani@gmail.com
mailto:bkamrani@gmail.com
mailto:bkamrani@gmail.com
mailto:zahir@ieee.org
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 حمايت انجمن سوتا  از برنامه تقدير از طرح هاي  منتخب كارشناسي دانشكده مهندسي برق

مراسم تقدير از طرح هاي پژوهشي برتر دانشجويان كارشناسي دانشكده مهندسي برق در تيرماه جاري با مديريت آقاي دكتر مهدي 
 طرح 3فردمنش معاونت پژوهشي دانشكده و آقاي دكتر مهدي وكيليان استاد دانشكده در سالن كهربا برگزار شد.  در اين مراسم از 

برتر اين دانشجويان و تيم پزوهشي مربوطه تقدير و جوايزي به ايشان اهداء گرديد.  در پايان آقاي دكتر فتوحي رياست دانشكده 
 مهندسي برق از مشاركت و حمايت انجمن سوتا در برگزاري اين مراسم تشكر كردند.

  

Project                                                                                                          Students             Faculty Advisor  

1 P

st
P- Design of an imaging system for processing medical images      Hojat Mousavi        Dr. Khalaj 

                                                                                                                        Puya Ehsaani 

2 P

nd
P- Design of a decoding process for COMA systems                         Omid Mashayekhi  Dr. Marvasti 

3 P

rd
P- Design of a self motion system   for modular robots                     Salman Faraji         Dr. Bagheri 
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U فعاليت هاي اخير شاخه محلي انجمن سوتا 

 
U) ديدار جمعي از اعضاي انجمن سوتا در امريكاي شماليDetroit, Michigan( 

  0Tbkamrani@gmail.com0Tگزارش از بهنام كامراني  

دعوت آقاي دكتر حسين نيوي براي صرف شام و سفر آقاي مهندس علي حمزه لويي فرصت مناسبي را در تيرماه براي تجديد ديدار 
اساتيد و دوستان قديمي و جديد در منطقه ي امريكاي شمالي و كانادا فراهم نمود. در اين ديدار گرم و صميمي كه در شهر دترويت در 

ايالت ميشيگان صورت گرفت، ضمن آشنايي جوانترها با اساتيد بسيار با تجربه، بحث هاي مختلفي از جمله مرور خاطرات شيرين 
 قديمي در دانشگاه انجام گرديد. 

 

 رديف ايستاده: دكتر حسين جواهريان، دكتر حسين نيوي، دكتر مجيد احمدي، بهنام كامراني

 رديف نشسته: دكتر حميديه، سينا حمزه لويي، مهندس علي حمزه لويي.

 

U برنامه هاي تابستاني شاخه هاي محلي سوتا در كانادا )Toronto, Vancouver( 

 عضو سابق بورد انجمن سوتا و مسئول شاخه محلي تورنتو از برگزاري يك برنامه پيك  0Tmahshid7@yahoo.com0Tمهشيد آژير 
 ماه سپتامبر خبر داد. جزييات اين برنامه قبال براي اعضاي سوتا در شاخه محلي تورنتو ارسال شده است.  11نيك  براي اعضاي سوتا در 

 عضو بورد انجمن سوتا از برنامه هاي شاخه محلي ونكوور در تابستان  0Tbehzadi.ramin@gmail.com0Tهمچنين رامين بهزادي 
 ونكوور و يك گردهمايي در ماه Garibaldi اوت) در پارك درياچه  14امسال خبر مي دهد. اين برنامه ها شامل راهپيمايي يك روزه (

  برگزار مي شود.SICAP) (اوت است كه با همكاري انجمن فارغ التحصيالن دانشكده فني و انجمن مهندسان ايراني مقيم كانادا

  

mailto:bkamrani@gmail.com
mailto:bkamrani@gmail.com
mailto:bkamrani@gmail.com
mailto:mahshid7@yahoo.com
mailto:mahshid7@yahoo.com
mailto:mahshid7@yahoo.com
mailto:behzadi.ramin@gmail.com
mailto:behzadi.ramin@gmail.com
mailto:behzadi.ramin@gmail.com
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 فعاليت های اخير شاخه محلی سوتا در دبی (امارات متحده عربی )
 

 با همت دكتر فرانك قهرمانپور 2009شاخه محلي انجمن سوتا در دبي- امارات متحده عربي از ژانويه 
0Tfaranak_gharemanpour@yahoo.com 0T  عضو سابق بورد انجمن سوتا تشكيل شده است و در اين مدت با برنامه هاي فرهنگي 

 و اجتماعي از جمله برگزاري گردهمايي ها و برنامه هاي آموزشي فعال بوده است. 
-Avant مدير عامل شركت Keith Johannsبوسيله  مارس امسال بود كه 5از جمله اين فعاليت ها برگزاري كارگاه آموزشي زير در 

Garde Patents Ltdبرگزار شد .  
  

Commercialization of Patented Technologies at the United States Patent & Trademark Office 
(USPTO) which are filed by  International Inventors 

. 

 

 صورت گرفت :2011ديدار نوروزي شاخه امارات دردبي در محوطه با صفائي در كنار استخر عصر وشب چهارم آوريل  

                                     

 

در اين عكس  شركت كنندگان در اين ديدار دوستانه ديده ميشوند:   رديف باال از چپ به راست: حميد ساروخاني، فرهاد ارومچيان، وحيد حاج 
زوار، آرش ذوالقدري، سارا راسي پور، بابك عظيمي، خانم عظيمي، يكي از ميهمانان، حميد نجفي، نادر قادسي، محمود شوريده، فرهاد حميديان.   

 رديف پائين از چپ به راست: اسفنديار رشيدزاده، خانم حاج زوار، خانم قادسي، مژده نيوشا، فرانك قهرمان پور، خانم شوريده، مهشيد معيني.

 

mailto:faranak_gharemanpour@yahoo.com
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1348-51يادي از دكتر محمدرضا امين رياست دانشگاه صنعتي شريف   

 به 1389 مي باشد كه از طرف موسسه انتشارات علمي دانشگاه شريف در سال "شريف از آغاز تا كنون به روايت روساي آن"*اين مقاله برگرفته از كتاب 

 چاپ رسيده است

1380سخنراني دكتر محمدرضا امين در جمع استادان و فارغ التحصيالن دانشگاه شريف در كاليفرنيا-   

به عنوان مسن ترين شركت كننده خود را مجاز مي دانم كه به نمايندگي از طرف كليه شركت كنندگان از آقاي دكتر هژبري و 
همكارانش براي تشكيل اين گرد همايي تاريخي تشكر و قدرداني نمايم. چنانچه اطالع داريد در پاسخ آقاي دكتر هژبري براي شركت 

 سال اشتغال 47در اين گرد همايي زمان خدمت خود در دانشگاه را پرهيجان ترين و مشكل ترين و پرارج ترين دوره كاري طي 
 ناميدم.

از آنجاييكه تعدادي از دوستان خواهان توضيح بيشتري در مورد اين نتيجه گيري هستند، بحث امروز را به عرضه ي داليلي مربوط مي 
كنم، ولي پيش از مرور دوران تصدي رياست دانشگاه شايسته است خالصه اي از تجربيات خود را به استحضار شما برسانم ، براي اينكه 

 اين تجربيات تشكيل افكار من را داد وقتي كه وارد دانشگاه شدم.

پس از پايان تحصيالت در دانشگاه بركلي كاليفرنيا و آموزش فيزيك در دانشگاه اكالهما به تدريس مشغول شدم. در اواخر اولين سال 
حضور در اين دانشگاه و با تشكر و تقدير و رضايت از زحمات آموزشي كه من انجام داده بودم، پيشنهاد استادياري و ادامه كار را طي 

يك قرار داد طويل المدت به من دادند. در اين مرحله از زندگي به دو راهي مشكلي رسيده بودم، از يك طرف اشتياق شديدي به 
 سال دوري را داشتم، ولي متاسفانه شرايط سياسي و اقتصادي كشور چندان مناسب نبود و از 7مراجعت و سازندگي در وطن پس از 

طرف ديگر پيشنهاد دانشگاه اوكالهاما كار جالبي را در محيط شايسته و با دستمزد مناسب تامين مي كرد. باالخره احساسات بر منطق 
  به اتفاق همسر و فرزندم به ايران بازگشتم.1333غلبه كرد و در تابستان سال 

در شهريور آن سال تقاضاي استخدام به دانشگاه تهران دادم و اوايل زمستان با سمت دانشيار در دانشكده فني شروع به كار نمودم. 
برقراري محدوديت در محتواي دروس و روش تدريس، فقدان ابزار الزم در تعليم و تدريس و حاكميت بروكراسي شديد اداري موجب 

 دلسردي من گرديد وآب سردي بر آتش اشتياقم ريخت.

دانشياران جوان در عمل دستياران استادان بودند والزام داشتند جزوه هاي منتخب استادان را تدريس كنند. در كتابخانه دانشكده علوم 
و دانشكده فني مجالت خارجي علمي وفني نادر بود و امكان دسترسي به پيشرفت هاي جهاني و جود نداشت. ورود دانشجويان به 

آزمايشگاه ها در ساعت غير رسمي مستلزم كسب اجازه مخصوص از رياست دانشكده و حضور نگهبان براي باز كردن درب ازمايشگاه 
 بود. به عبارت ديگر به نگهبان بيش از دانشيار اعتماد داشتند.

 برادران همدانيان كه از جمله سرمايه گذاران اصفهان بودند تصميم به ايجاد يك كارخانه سيمان در اين شهر را 1334در پائيز سال 
 مديريت خارجي بانك توسعه پايان يافت و 1340گرفتند و مدير عاملي شركت سيمان اصفهان به من پيشنهاد شد. در نيمه سال 

مرحوم ابوالقاسم خردجو حسابدار خبره و يكي از بانكداران با تجربه به مديريت بانك انتخاب شد و سمت قائم مقام مدير عامل بانك به 
من پيشنهاد شد. در آن هنگام چون كليه مشكالت سيمان اصفهان برطرف شده بود، پيشنهاد بانك را قبول كردم؛ و در پا ئيز همان 

 سال شغل جديد را آغاز كردم. 

 جلسه غير رسمي مسائل تكنولوژي و نيرو 3 يا 2 با مجيد رهنما كه به تازگي وزير علوم شده بود آشنا شدم و طي 47در اوايل سال 
انساني را در چارچوب نقش دانشگاه ها با او مطرح كردم ودر آن زمان فكر اينكه اين گونه گفتگو ها منجر به انتخاب من به سمت 
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 به 1347 بعد از ظهر روزي در اواسط مرداد سال 7رياست دانشگاه صنعتي شريف شود هرگز به ذهن من خطور نمي كرد.ساعت 
مالقات فوري نخست وزير دعوت شدم. نخست وزير مقدمه كوتاهي در مورد تغييرات دانشگاهي كه مورد نظر دولت بود را عرضه كرد و 
افزود كه قرار است پرفسور رضا به رياست دانشگاه تهران منصوب گردد، تصميم گرفتيم كه مسئوليت دانشگاه آريامهر را به شما واگذار 

كنيم. در پاسخ به پيشنهاد نخست وزير گفتم چون از يك طرف از كار فعلي خود فوق العاده راضي هستم و در قسمت اقتصادي خدمات 
 سال از تجربه ناچيز من در 13مفيدي انجام مي دهم و از طرف ديگر اطالعات من در مورد دانشگاه هاي ايران محدود است و بيش از 

دانشگاه تهران مي گذرد و بعالوه ترجيح مي دهم در بخش خصوصي بمانم آمادگي قبول رياست دانشگاه صنعتي شريف را ندارم. 
نخست وزير اين داليل را نپذيرفت و اضافه كرداوالً دانشگاه صنعتي يك موسسه نيمه دولتي است، ثانياً فرصتي است كه توصيه هاي 

 خود را در حل مسائل تكنولوژي و نيروهاي انساني عملي كني. 

آرزوي من اين بود كه دانشگاه صنعتي چنان موسسسه اي باشد كه اگر من دانشجو بودم به فارغ التحصيلي اين دانشگاه 

افتخار كنم و اگر استاد بودم بتوانم آزادانه به تحقيق و تدريس بپردازم و در اتخاذ تصميمات آموزش و پژوهش شركت 

 كنم. 

هنگام اولين جشن فارغ التحصيلي اين دانشگاه ساختمان مركز آموزش بعنوان ساختمان دكتر مجتهدي نامگذاري شد و مجدداً پس از 
انقالب در مراسمي خدمات وي مورد تجليل قرار گرفت و در اينجا شايسته است همه به پا خيزيم و با يك دقيقه سكوت به روان پاك 

 دكتر مجتهدي درود فرستاده و از خدمات وي قدرداني نمائيم. 

طي خدمت در دانشگاه هيچ گاه شك نكردم كه مقامات موثر خواهان رشد سريع به سطح بين المللي مي باشد. در اينجا سوال زير 
مطرح مي شود اگر اين خواسته واقعي نبود و كادر شايسته اي در دانشگاه حضور داشت چرا دوره خدمت خود در دانشگاه را مشكل 

ترين دوره كاري خود مي دانم ؟ پاسخ اين پرسش در يك جمله خالصه مي شود، مقابله و مبارزه پيوسته با دستگاه پر قدرت امنيتي 
 كشور.

تجارب گذشته در سيمان اصفهان و منابع وابسته به بانك توسعه و استقالل در محيط كار مرا براي دخالت وسيع و شديد دستگاه در 
مورد دانشگاه ها آماده نكرده بود. دستگاه امنيتي با آزادي، بحث و كفتگو در محيط دانشگاه و تفويض اختيارات به شوراي دانشگاه و 
شوراهاي دانشكده ها مخالف بود و سعي مي كرد نظريات خود را به طور مستقيم و غير مستقيم در تدوين و تصويب مقررات اعمال 
كند. موارد برخورد با دستگاه هاي امنيتي بسيار است و عرضه آن در اين نشست مستلزم اختصاص زمان بيشتري است كه در اين 
برنامه گنجانده شده است . بنا بر اين بحث را باذكر چندين مثال خاتمه داده و اضافه مي كنم در هيچ يك از موارد دستگاه امنيتي 

 موفق به اجراي هدف نهايي خود نشد.

اين موارد عبارت از پاكسازي كتابخانه دانشگاه از نشريات به اصطالح مضر، مخالفت با مصوبه دانشگاه مبني بر اخراج دانشجو با اينكه 
 بدست آورده اند.تعبير اعتصاب دانشجويان به هنگام اجراي اين تصويب نامه از يك مسئله 10 دوره متوالي معدل كمتر از 2طي 

آموزشي به يك مسئله سياسي، امنيتي و كوشش براي دستگيري دانشجويان اخراجي و اعزام آنان براي انجام خدمت وظيفه بود و 
مخالفت با تصويب شوراي دانشگاه براي اينكه براي هر روز اعتصاب يك روز به مدت تحصيل دانشجويان اضافه گردد، موافقت با ورود 
پليس تهران به دانشگاه بدون اجازه رئيس دانشگاه و ضرب و شتم و ازار استادان و دانشجويان و سپس مخالفت با صدور نامه نخست 

 و 1350وزير ( در راستاي عذر خواهي ) از اين حادثه دردناك و باالخره پاكسازي دانشگاه ها از عناصر به اصطالع نامطلوب. در تابستان 
 دانشجو مي شده بطوري كه اطالع داريد اين طرح در كليه 28 استاد و 17پافشاري در اجراي اين طرح كه براي دانشگاه ما شامل 

 دانشگاه هاي به غير از دانشگاه ما برگزار شد. 
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 نفر افزايش 200 نفر به بيش از 70 سال توانست با جذب افراد اليق ، كادر آموزش را از 4علي رغم مشكالت مذكور ، دانشگاه طي 
دهد، ساختمان هاي ناتمام را به اتمام برساند، دو دانشكده به دانشكده هاي موجود بيفزايد، آزمايشگاه آموزش و پژوهش را مجهز سازد 

و روابط دانشگاه هاي خارجي را تقويت كند، براي اولين بار در ايران با كاربرد كامپيوتر سيستم كنكور را مكانيزه كند و سطح علمي 
دانشگاه را به جايي برساند كه فارغ التحصيالن دانشگاه بتوانند به آساني در دانشگاه هاي معتبر آمريكا و اروپا براي تحصيالت بعد از 

 نفر افزايش يافت و عالوه بر بورس هاي دولتي تعدادي بدون قيد وشرط 2500 نفر به 800ليسانس پذيرفته شوند. تعداد دانشجويان از 
 از طرف بخش خصصوصي براي كمك به دانشجويان ايجاد شد. 

 گروهي در بخش خصوصي تقاضاي پروانه براي ايجاد كارخانه توليد فوالد با بكار بردن تكنولوژي جديد، 1351در اوايل سال 
احيامستقيم آهن از وزارت صنايع و معادن كردند. چون سرمايه گذاري در چنين طرحي خارج از امكانات بخش خصوصي بود دولت 

تصميم گرفت طرح را در بخش دولتي اجرا و ماموريت تهيه و اجراي طرح را همزمان با اداره دانشگاه به من داد. وقت الزم براي تهيه 
طرح به تدريج و با سرعت افزايش يافت. در اوايل زمستان اجراي همزمان اين دو ماموريت عمالً غير ممكن شد. چون دانشگاه دوره 

طفوليت خود را گذرانده بود و به مرحله خود كفايي در زمينه آموزش و پژوهش علمي رسيده بود . دولت وظايف مرا به اجراي طرح 
جديد محدود كرد و به منظور تدوين علوم اجتماعي در دانشگاه اداره آن را به دكتر سيد حسين نصر استاد دانشگاه تهران در فلسفه 

اسالمي واگذار كرد. همكاري دوستان دانشگاهي و استفاده از محصوالت پر ارزش دانشگاه موجب موفقيت هاي حاصله در اجراي طرح 
 فوالد شد.

 حال مهم ترين پاداش من پس از جدايي از دانشگاه چه بود؟

 سال گذشته براي من كه سهم ناچيزي در سازندگي اين دانشگاه 20توفيق چشمگير اكثر همكاران و فارغ التحصيالن طي 

داشتم، پاداش پر ارزشي است كه اميدوارم همچنان ادامه يابد. دانشگاه صنعتي آريامهر ديروز و شريف امروز يكي از نهاد 

هاي اصيل كشور ماست كه بر اساس آزادي و تحقيق و به منظور گسترش دانش بنا شده است. با آرزوي موفقيت اين مهد 

 دانش در ادامه عرضه خدمات به جامعه ايران سخنان خود را خاتمه مي دهم.

 فراخوان دومين دوره  تقدير انجمن سوتا  از اساتيد برجسته دانشگاه شريف (جايزه دكتر امين)

Call for Nomination- Dr. Amin Lifetime Achievement Award  

SUTA is proud to announce the 2012 SUTA’s Dr. Amin Lifetime Achievement Award.The award is 
intended to promote visionary work, high community impact and excellent industrial and 
international academic relations among Sharif University alumni and current or past faculty, while 
recognizing Dr. Amin, for his efforts in bringing the University to the high international standards. 
The objective of this award is to recognize a faculty member at Sharif University of Technology 
with notable lifetime achievements, outstanding service in education and research to the university, 
and community service. 

Hereby, the Board of Directors of SUTA invites all members to submit their nominations via email 
to suta.bod@gmail.com by Farvardin 31st1391 (April 20, 2012). In your nomination message 
please clearly indicate the name and contact information of the nominee, as well as yours; also 
please in a paragraph or two indicate why you consider the person you nominate to be a good 
candidate for this award, mentioning his/her greatest academic and community service 
achievements. 

  

mailto:suta.bod@gmail.com
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 مراسم جشن فارغ التحصيلي دانشگاه صنعتي شريف

 با حضور آقاي دكتر روستا آزاد رياست دانشگاه و معاونين و جمعي از 1390 ارديبشت ماه 23مراسم جشن فارغ التحصيلي دانشگاه روز جمعه 

 نفر 800 نفر در مقطع دكتري و 97 دانشكده شامل: 14 نفر از فارغ التحصيالن از 2300اساتيد در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد. بيش از 

  نفر در مقطع كارشناسي علوم و مهندسي بهمراه خانواده شان در اين مراسم شركت داشتند.1200كارشناسي ارشد و 

 نفر كارشناسي ارشد و 11000 – نفر در مقطع دكتري 800 سال كه از تاسيس دانشگاه صنعتي شريف گذشته در مجموع بيش از 46در طول 

 در صد را آقايان 80 در صد را خانم ها و 20 نفر در مقطع كارشناسي از دانشگاه شريف فارغ التحصيل شده اند. از اين تعداد حدود 24000بيش از 

 فارغ التحصيل بيشترين تعداد و پس از آن دانشكده هاي مهندسي مكانيك و مهندسي 5700تشكيل مي دهند. دانشكده مهندسي برق با بيش از 

 شيمي و نفت قرار دارند. 

دانشگاه صنعتي شريف در طول اين سالها توانسته با استعداد ترين فارغ التحصيالن دبيرستان هاي كشور را جذب و با كمك جمعي از بهترين 

 اساتيد كشورآموزش دهد. فارغ التحصيالن اين دانشگاه همواره در زمره موفق ترين ها در عرصه مشاغل حرفه اي در داخل و خارج كشور بوده اند.
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 معرفي فارغ التحصيالن موفق دانشگاه صنعتي شريف

 دكتر بهرخ خوشنويس

 Center for Rapid Automatedدكتر بهرخ خوشنويس استاد دانشكده مهندسي صنايع و سيستم ها و مدير مركز مهندسي سازه 

Fabrication Technologies (CRAFT)  در دانشگاهUSC مخترع و مبتكر اتوماسيون ساخت  كاليفرنيا است. دكتر خوشنويس بعنوان
 و CAD/CAM در مجامع علمي اين رشته شناخته شده است. فعاليت هاي تحقيقاتي ايشان در زمينه سازه هاي صنعتي و مسكوني

رباتيك و مكاترونيك و اتوماسيون ساخت قطعات سازه هاي صنعتي و مسكوني متمركز بوده است. ايشان دكتراي خودر را در رشته 
 در رشته مهندسي صنايع دانشگاه 1354 دريافت كرده و فارغ التحصيل سال Oklahoma Universityمهندسي صنايع از دانشگاه 

صنعتي شريف مي باشد. دكتر خوشنويس از اعضاي فعال انجمن سوتا و در حال حاضر رييس انجمن اساتيد و پژوهشگران ايراني در 
 كاليفرنيا است.

 

Behrokh Khoshnevis is a professor of Industrial & Systems Engineering and Civil & Environmental 
Engineering, and is the Director of the Center for Rapid Automated Fabrication Technologies (CRAFT) 
and Director of Manufacturing Engineering Graduate Program at USC. He is active in CAD/CAM, robotics 
and mechatronics related research projects that include the development of novel Solid Free Form, or Rapid 
Prototyping, processes (Contour Crafting, SIS and MPM), automated construction of civil structures, 
development of mechatronics systems for biomedical applications (e.g., restorative dentistry, rehabilitation 
engineering, haptics devices for medical applications), and autonomous mobile and modular robots for 
assembly applications on earth and in space. His recent inventions concern new oil and gas recovery 
systems. He routinely conducts lectures and seminars on invention and technology development. He is a 
Fellow member of the Institute of Industrial Engineers, a Fellow member of the Society for Computer 
Simulation, and a Senior member of the Society of Manufacturing Engineering. His inventions have 
received extensive worldwide publicity in acclaimed media such as New York Times, Los Angeles Times, 
Sunday Times, Business Week, Der Spiegel, New Scientist, Discover and Wired Magazines, and national 
and international television and radio networks such as ABC, CBS, NBC, PBS, Discovery channels of US, 
Canada, Germany and BBC World News. The automated construction invention, Contour Crafting, was 
identified as one of six disruptive technologies by a Harvard University study which was reflected in 
Forbes. The technology was also selected in 2006 as one of top 25 best inventions from more than 4000 
candidate inventions by the National Inventors Hall of Fame and the History Channel’s Modern Marvels 
program. 
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 )1389معرفي نوآوران منتخب دانشگاه در اولين جشنواره  دكتر مجتهدي  (خردادماه 

 دكتر محمد باقر شمي الهي و دكتر رضا ثامني* از دانشكده مهندسي برق دانشگاه شريف

  دکرت رضا ثامنی* از دانشکده مهندسی برق دانشگاه شريف

 عنوان طرح تحقيقاتي:

 جنين قلب اطالعات استخراج منظور به مادر بدن روي از شده ثبت آرايه اي سيگنال هاي پردازش

Extraction of Fetal Cardiac Signals from an Array of Maternal Abdominal Recordings 

 2009تاريخ دفاع: سپتامبر عنوان پايان    نامه دكتراي آقاي رضا ثامني 

 دكتراي مشترك بين دانشگاه صنعتي شريف ايران و دانشگاه گرونوبل فرانسه

 استاد مشاور:  فرانسهUJF، استاد دانشگاه Christian Juttenپرفسور  ودكتر محمدباقر شمس الهي استاد دانشكده مهندسي برق اساتيد راهنما:

 . MIT از دانشگاه Gari Cliffordدكتر 

 استاديار دانشكده مهندسي برق دانشگاه شيراز است.* دكتر رضا ثامني اكنون 

 چكيده طرح تحقيقاتي:

ها انواع مختلفي داشته و همة انواع آن در بدو تولد و يا تا سالها پس از نارسايي هاي قلبي جزء شايعترين بيماريهاي مادرزادي مي باشند. اين نارسايي
تولد بروز ظاهري از خود نشان نمي دهند و ممكن است تنها بر رشد كودك تأثير بگذارند. از اين رو مانيتور كردن قلب جنين در تشخيص زود هنگام 
نارسايي هاي قلبي بسيار مؤثر است. در حال حاضر متداولترين روشهاي موجود براي مانيتور كردن قلب جنين سيستمهاي اولتراسوند مي باشند كه 

تنها ضربان قلب جنين و دستة معدودي از نارسايي هاي قلبي جنين را مي توان بوسيلة آنها تشخيص داد. اين در حاليست كه منشأ بسياري از 
نارسايي هاي قلبي، در سيستم عصبي قلب و آريتمي هاي موجود در نحوة انقباض عضلة قلبي مي باشند. به همين علت مانيتور كردن سيگنال 

تواند جايگزين و يا مكملي براي ) كه حاوي نحوة فعاليت الكتريكي قلب است، بسيار مفيد بوده و به لحاظ كلينيكي ميECGالكتروكارديوگرام (
 سيستمهاي اولتراسوند فعلي باشد.
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 مادر، مانيتور كردن دقيق شكل موج ECG جنين، در مقابل ساير تداخلهاي محيطي و بويژه سيگنال ECGاز سوي ديگر بعلت ضعيف بودن سيگنال 
ECGپذير بوده است كه اين روشها نيز منحصر به زمان زايمان مي باشند. جنين تاكنون با روشهاي تهاجمي و از روي جمجمة جنين امكان 

هدف از اين تحقيق بهبود جنبه هاي پردازشي مسألة استخراج سيگنالهاي قلبي جنين از آرايه اي از كانالهاي ثبت شده از روي شكم مادر و همچنين 
تحليل بهتر اين سيگنالها مي باشد. در مقايسه با كارهاي گذشته كه عموماً مبتني بر تكنيكهاي كالسيك پردازش سيگنال مي باشند، نو آوري 

) موجود نسبت به سيگنالهاي قلبي، همچون ساختار شبه پريوديك اين a prioriروشهاي پيشنهادي در استفادة مناسب از اطالعات پيشين (
سيگنالها مي باشد. در اين تحقيق با استفاده از اين اطالعات سعي شده است تا عالوه بر بهبود كيفيت روشهاي موجود، تكنيكهاي پردازشي مختص 

 سيگنالهاي قلبي طراحي گردد.

از آنجا كه سيگنالهاي قلبي جنين در حوزه هاي مختلف، همچون زمان، مكان، فركانس و ويژگيها، با ساير سيگنالها و نويزها تداخل دارند، روشهايي 
 نمي باشند. لذا در روشهاي ارائه شده سعي شده ECGكه تنها بر اطالعات موجود در يكي از اين حوزه ها استوارند، قادر به تفكيك كامل سيگنالهاي 

 است كه از نقاط قوت حوزه هاي مختلف توأماً استفاده شود.

 مطرح در تئوري تخمين، و انواع خاصي از Bayesian، فيلترهاي ECG مرفولوژيكبه لحاظ تئوريك، روشهاي پيشنهادي تركيبي از مدلهاي 
 مي باشند. متدهاي ارائه شده، مبتني بر ساختار مرفولوژيك سيگنالهاي قلبي مي باشند تفكيك كور و شبه كور منابعفيلترهاي مكاني مطرح در تئوري 

 بالدرنگو با توجه به جامع بودن اين روشها مي توان از آنها در پردازش سيگنالهاي قلبي بزرگساالن و همچنين در طراحي سيستمهاي مانيتورينگ 
)، كلية روشهاي پيشنهادي بر روي MCGنيز بهره جست. همچنين با توجه به شباهت مرفولوژيك سيگنالهاي الكتريكي و مغناطيسي قلب (

 MCGسيگنالهاي مغناطيسي جنين و بزرگساالن نيز قابل اعمال مي باشند. بطور خاص، نمونه اي از كاربرد اين روشها در تفكيك سيگنالهاي 
 ارائه خواهد شد كه قادر به تفكيك سيگنالهاي زيرفضاهاي مطلوب بازگشتيجنين هاي دوقلو ارائه مي گردد. در كنار روشهاي فوق، تكنيك پردازشي 

 يك سيگنال از تركيب هاي تَكين سيگنال و نويز مي باشد. اين تكنيك داراي كاربردهاي بسيار متنوعي در مباحث پردازش سيگنال مي باشد.

Abstract: 

The objective of this research was to improve the signal processing aspects of noninvasive fetal cardiography 
and to provide better insights of this problem, by developing new techniques for the modeling and filtering of 
fetal electrocardiograms (ECG), recorded from an array of electrodes placed on the maternal body surface. 
The idea behind the developed methods is to use a priori information about cardiac signals, such as their 
pseudo-periodicity, to improve the performance of the currently existing schemes and to design novel 
filtering techniques customized for cardiac signals. Theoretically, the proposed methods are combinations of 
morphological models of the ECG, ad hoc Bayesian filtering techniques, and special classes of spatial filters 
adapted from the blind and semi-blind source separation context. It is shown that due to the generality of 
these methods, the same procedures are applicable to multichannel adult ECG recordings and can be used in 
real-time cardiac monitoring systems. Moreover, since the developed methods are based on the cardiac 
signal morphology, the same methods are applicable to other cardiac monitoring modalities such as the 
magnetocardiogram (MCG), which are morphologically similar to the ECG. A case study of this method is 
presented for the extraction of twin fetal MCG signals.  Moreover, an advanced deflation technique is 
presented, which is able to separate subspaces of desired signals from degenerate mixtures of signal and 
noise. This idea has found various applications in other signal processing contexts. 
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تقدير از نوآوران دانشگاه صنعتي شريف جشنواره فراخوان دومين 

 Dr. Mojtahedi Innovation Award 

 در نظر دارد به SUTA  Sharif University of Technology Association)( انجمن بين المللي دانشگاه صنعتي شريف
  تقدير از دومين جشنوارهمنظور ارج نهادن به تالش اساتيد و پژوهشگران و حمايت و تشويق خالقيت و نوآوري در دانشگاه  اولين 

 و SUTAاين جشنواره با حمايت مالي و مديريت اين برنامه.   برگزار نمايد. 1391سال در خردادماه را  نوآوران دانشگاه  صنعتي شريف
به يادبود آقاي دكتر مجتهدي بنيانگذار و اولين رييس دانشگاه به با همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف انجام مي شود  و 

 .نام ايشان نام گذاري گرديده است

خالقيت و نوآوري عامل كليدي در رشد سازمان ها و موفقيت در  محيط رقابت كنوني است كه تغييرات پيچيده و سريع مشخصه 
اصلي آن است. امروزه سازمان هايي كه نو آوري و بهبود مستمر در آنها نهادينه شده باشد بعنوان پيشرو شناخته شده و خود را از  بقيه 

 تقدير  و حمايت از اساتيد و پژوهشگران دانشگاه صنعتي شريف ,شناسايي سازمان ها متمايز مي كنند. هدف از برگزاري اين جشنواره 
  است. در  زمينه خالقيت و نوآوري در بخش آموزش و پژوهش

 طرح هاي ارائه شده از دانشكده هاي مختلف در كميته  هاي تخصصي داوران بين المللي اين برنامه بررسي و نهايتا به يك طرح
 زمينه هاي تخصصي  تقدير نامه و حمايت مادي اهداء مي گردد.91 در  خردادماه سال SUTA  جشنواره از هر دانشكده در پژوهشي
 مهندسي ,مهندسي و علوم مواد ، مهندسي مكانيك، مهندسي برق  ,   مديريت و اقتصاد,علوم پايه : رياضي ، شيمي ، فيزيك  شامل :

  شامل:معيارهاي ارزيابي طرح ها  .است مهندسي عمران و مهندسي هوا فضا كامپيوتر،  مهندسي  شيمي و نفت ، مهندسي صنايع،
كاربرد نتايج طرح  و ارزش علمي طرح از نظر ارائه در نشريات معتبر علمي , خالقيت و نوآوري طرح در سطح ملي و بين المللي

  مي باشد. صنعتبخش پژوهشي در 

  را تكميل و به همراه خالصه تحصيالت و  مربوطهاز اساتيد و پژوهشگران عالقمند به شركت در اين برنامه  دعوت مي شود  فرم 
 ارسال  )SUTA)  0Tinnovation@suta.org0Tبه دفتر هيات مديره 1390تجربيات آموزشي و پژوهشي خود تا پايان اسفندماه 

  همچنين از فارغ التحصيالن دانشگاه  صنعتي شريف كه در دانشگاه ها و مراكز تحقيقات فعال هستند دعوت مي شود كه در نمايند.
كميته هاي تخصصي داوران بين المللي با ما همكاري كنند. عالقمندان شركت در اين برنامه مي توانند فرم مربوطه را از  سايت 

SUTA) 0Twww.suta.org0T( دريافت نمايند.  جهت دريافت اطالعات بيشتر با دكتر بهرام ظهير اعظمي عضو بورد سوتا 
0Tzahir@ieee.org0T  .تماس حاصل فرماييد 

  : جشنوارهبرنامه زمانبندي

 1390 مهر ماه –شهريور ه     فراخوان شركت در برنام

 1390پايان اسفندماه     ارسال پرسشنامه و ارسال خالصه طرح

 1391فروردين- ارديبهشت    بررسي طرح ها در كميته تخصصي داوران

 1391ارديبهشت      اعالم طرح هاي برگزيده

 1391خرداد    و تقدير از پژوهشگران   SUTA جشنواره

  

mailto:innovation@suta.org
mailto:innovation@suta.org
http://www.suta.org/
http://www.suta.org/
mailto:zahir@ieee.org
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 كارگاه مديريت نوآوري و كارآفريني در دانشگاه شريف 

Innovation and Entrepreneurship Workshop, December 13-15 Sharif University 

-24 (سوتا) در تاريخ    و انجمن بين المللي دانشگاه صنعتي شريف  اين كارگاه آموزشي با همكاري مركز رشد دانشگاه صنعتي شريف
 و , مديران و كارشناسان ارشد سازمان ها و صنايع, در دانشگاه شريف برگزار مي شود. مخاطبين اين دوره كارآفرينان1390 آذرماه 22

  مي باشند. مديران در بخش هاي طرح و توسعه محصوالت

 مقدمه و اهداف

هدف از اين كارگاه آموزشي اينست كه كارآفرينان را با دانش و مهارت هاي الزم براي راهبري و مديريت فرايند كارآفريني مجهز كند. 
 , بازاريابي, ارزيابي ايده ها,اين دانش و مهارت ها شامل درك كامل از بخش هاي مهم فرايند كارآفريني از جمله: تدوين برنامه تجاري

و امور حقوقي كسب و كار مي باشد. شركت كنندگان در اين كارگاه با استفاده از مطالب نظري و عملي ارائه  امور مالي و تامين سرمايه
 و  يادگيري دانش و مهارتهاي الزم با انجام پروژه هاي عملي در طول , آشنايي با تجارب كارآفرينان موفق ملي و بين المللي,شده

كارگاه خواهند توانست فرايند كارآفريني را در مورد طرح هاي خود به خوبي مديريت كنند و يا سهم موثري در ايجاد و توسعه يك 
 سازمان نوآور و كارآفرين بعهده بگيرند. 

 برنامه و مدرسان كارگاه آموزشي

   بخش مي باشد:4برنامه اين كارگاه آموزشي شامل 

 Creativity & Innovation Processمفاهيم و فرايند هاي خالقيت و نوآوري 

 دكتر بهرخ خوشنويس  استاد دانشكده مهندسي صنايع و سيستم ها و مدير مركز      
  كاليفرنيا   USC در دانشگاه CRAFTمهندسي سازه    

 
 New Product Development Processفرايند  طراحي و توسعه محصوالت جديد  

             مهندس فرخ مليحي  موسس و مدير مسئول گروه مشاور فرگل و مدير سابق بخش توسعه محصوالت شركت

 Colgate- Palmolive نيوجرزي  

 Technology Commercialization Strategyراهبردهاي بازارگذاري محصوالت بر پايه فن آوري 

 ) و  IBSمدير آموزش مدرسه مديريت ايرانيان (   دكتر زاهد شيخ االسالمي        
 مدير سابق انستيتو آموزشهاي پروژه اي در پلي تكنيك ايالتي كاليفرنيا   

 
 Entrepreneurial Business Planning & Financeمراحل تدوين طرح تجاري و سرمايه گذاري در طرح ها 

  امريكا و.Invensense International Incدكتر حميد نجفي  مدير عامل شركت 
 كاليفرنياBroadlink  موسس شركت 
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  مصاحبه با خانم دكتر مريم شجاعي بقيني استاد دانشكده مهندسي برق انستيتو تكنولوژي هندوستان در بمبئي

 ( دبير انجمن سوتا و عضو شاخه محلي تورنتو) 0Tzahir@ieee.org0T اعظمي گزارش از دكتر بهرام ظهير

Interview with Dr. Maryam Shojaei Baghini, the first female Ph.D. graduate in 
Electrical Engineering from Sharif University of Technology 

Dr. Maryam Shojaei is currently an associate Professor in Department of Electrical Engineering, 
IIT-Bombay. IIT is the short form for Indian Institute of Technology. I contacted her on the phone 
and asked if she can be interviewed for SUTA newsletter and to my great joy, she accepted my 
request.  

Dr. Maryam Shojaei Baghini had her entire primary and secondary school education in Kerman. 
She studied in Mollasadra School with major in Maths-Physics. “The school had excellent 
teachers,” she mentioned. Dr. Shojaei named a few of them and said, “I always remember those 
teachers like Mrs. Karvani who always was enthusiastic about teaching Physics, Mrs. Basirian who 
made English language classes lovely, Mrs.  Jabbarzadeh and Mrs. Bakhoda, chemistry teachers 
and Miss Mihankhah who taught us Persian literature with rules similar to mathematics; Mr. 
Nematollahi who always had chalks with different colors to demonstrate geometry theorems and 
his kind language; Mr. Mollah who taught us algebra using interesting fonts of different sizes on the 
blackboard and Mr. Bahremand who always used real examples for theorems in set theory that we 
never forget.” Dr. Shojaei mentioned that she never forgets them and is confident that root of her 
education and many students in her class was planted by those teachers. She stated that definitely 
without such teachers successful higher education and even research capability could not come 
true for her. She also mentioned that she always pray for all of them. 

When I asked her why she chose Math-Physics branch she answered, “From childhood I loved 
math. Moreover, when I was a child I was always fascinated by the way electronic and electrical 
instruments and appliances work. So when I reached to high school I decided to choose 
engineering for my future carrier.”  

Dr. Shojaei was graduated from high school with first rank in the entire Kerman Province among all 
students. Due to family responsibilities, she decided to stay in Kerman. However, since Kerman 
University didn’t have position in electronic engineering in the academic year she graduated, she 
selected the closest city to Kerman as her first choice, i.e., electronic engineering in Sistan va 
Baluchistan University in Zahedan and she got admitted at her first choice. She said, “interestingly 
at that time we had to choose the university and branches right after the last exam of the entrance 
exam for universities. So nobody knew how relatively she/he has done in the exam when choosing 
the branches.” Since Dr. Shojaei wanted to be in Kerman she moved to Kerman University after 
one semester, when EE was also offered there. Particularly having a top CPI was an important 
factor for acceptance of her transfer. 

After graduating in Electronic Engineering from Kerman University while securing first rank in the 
University among her class-mates, the family encouraged her to pursue more. She participated in 
the entrance exam for higher education (across the country). Her first choice this time was 
Electronic Engineering at Sharif University of Technology (SUT) where she got accepted and also 
continued for Ph.D. in the same branch and at the same university.  Maryam did her M.S. project 
with Dr. Pezeshk in Electronics Research Center at SUT. Her project was in the area of VLSI 
design on complete reverse engineering and redesign of a processor, from layout to the 
architecture and from architecture to the layout level. Dr. Shojaei said, “The project was really a big 

mailto:zahir@ieee.org
mailto:zahir@ieee.org
mailto:zahir@ieee.org
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project for an M.S. student but it was a very good learning experience. So Dr. Pezeshk and I 
decided to define several B.S. projects along with the main project. Students welcomed the topics 
and we made a team, four B.S. students and two summer interns. We had an active group and one 
room dedicated to the project. That was a good experience for me, not only technically but also 
from team leading and project management aspects. When I joined Ph.D. program detailed photos 
of the project were kept in Electronics Research Center of SUT.  I got full mark (20 out of 20) for 
my M.S. Project.” 

Dr. Shojaei mentioned, “When I was an M.S. Student in SUT, Electrical Engineering school of SUT 
had started taking Ph.D. Students in different branches like Power Electronics, Control & Systems 
and Communication. The school started taking Ph.D. students in Electronics Branch in 1991 (1370 
on Iranian Calendar). So I applied in the same year and got selected. In those years the school 
had started expanding Ph.D. program, hiring more faculty members and opening more 
laboratories. My Ph.D. advisor was Dr. Sharif-Bakhtiar and my Ph.D. thesis was on the 
development of novel formal techniques for automatic analog circuit synthesis. I remember Dr. 
Sharif-Bakhtiar once mentioned to me that the first batch always paves the road for the next 
batches. That was true and the program was shaped and evolved gradually. The school also 
involved us in teaching activities. 

In answer to the question regarding extra curriculum activities in SUT, she referred to her activity 
as member of editorial board of the “Barghe Sharif” magazine which was published by students of 
School of Electrical Engineering of SUT when she was a Ph.D. student. Dr. Shojaei said, “We had 
an active team of B.S., M.S. and Ph.D. students. I remember how with a lot of interest we were 
spending hours on preparing draft of articles based on variety of references and our research 
outcomes. We worked on various topics ranging from ASICs to Neural Networks. We also had 
formed different groups working on the latest research areas and technologies.” Dr. Shojaei 
mentioned that such activities always improves spirit of technical team work, enhances confidence 
level of students and prepares them for accepting challenging research projects. Impact on the 
students was significant and students liked the magazine.  

After finishing her Ph.D., as the first female graduate from SUT in Electrical Engineering, she had 
an offer to stay back in SUT, continue for some time as a Post-Doctoral Researcher and then join 
the school of Electrical Engineering of SUT. However, she had to go to India due to family 
commitments. So she continued her Post-Doctoral research at IIT-Bombay and joined as a faculty 
member in the same institute afterwards.  Dr. Shojaei said, “There are seven established IITs 
(Indian Institute of Technology) and 8 new IITs in India.  Practically SUT and IIT-Bombay are 
similar. However it's a fact that anybody should have enough enthusiasm and passion anywhere 
and anytime to prove her capabilities.”   

At present Dr. Shojaei is an associate professor in IIT-Bombay. Her research areas are 
Analog/Mixed-Signal and RF VLSI Design, Device-Circuit Co-Design (sometimes called 
Technology-Aware Design) and EDA (Electronics Design Automation). Till todate she has guided 
29 graduated M. Tech. students (M. Tech is same as M.S. but for IITs the degree is known as M. 
Tech. since they are institutes of technologies). She has also co-guided three graduated Ph.D. 
Students. Dr. Shojaei is author or co-author of 73 international journal and conference papers. 
She's also inventor or co-inventor of 11 patent applications. She is a senior member of IEEE and 
Technical Program Committee Member of several international conferences. 

At the end I thank Dr. Shojaei and we hope to have her involvement in future SUTA programs. 
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شريف در جهان نيازمند توجه بيشترما به مسائل اخالق علمي استاعتبار دانشگاه   

سوتا انجمن دبير دكتر بهرام ظهيراعظمي، 

 0Tzahir@ieee.org0T تورنتو، كانادا 

 

ايران هم نام  براي اكثر دانش آموختگان شريف نام اين دانشگاه همواره افتخار آفرين بوده است. حتي در خارج از مرزهاي جغرافيايي 
در بسياري از  دانشگاه صنعتي شريف نامي شناخته شده و مورد احترام و غالبا براي دانش آموختگان خود راه گشا بوده و ميباشد.

هاي جهان ميتوان فارغالتحصيالن شريف را در كسوت استاد يا دانشجوي مقاطع تكميلي ديد و اغلب يكي از كليدهاي  بهترين دانشگاه
  ها براي اين عده نام شريف بوده است. پذيرش در اين دانشگاه

 

 چرا كه معتقدم در اين زمينه به اندازه كافي گفته شده و قلم زده ؛در اين نامه مختصر قصد نگارنده توضيح بيشتر اين مطلب نيست
هاي اين شهرت و افتخار سخن بگويم تا با باز كردن بحث در اين  شده است. بر عكس در اينجا قصد دارم تا در مورد يكي از آسيب

مورد نظر اساتيد و هم دانشگاهيهاي محترم را هم جويا شوم و براي آنان كه احيانا ندانسته دچار اين آسيب ميشوند موضوع را روشن
تر نمايم. 

 

هاي عزيز كه اينك در كشور كانادا استاد دانشگاه ميباشند گاليهاي شنيدم از يكي از دانشجويانش در  اخيرا از يكي از هم دانشگاهي
مقطع دكتري، كه بعد از سپري نمودن دو ترم و در حالي كه پروژه را هم شروع كرده بود، به يكباره و بدون اطالع قبلي دانشگاه را ترك 

حداقل لي كرده و ظاهرا به دانشگاه ديگري نقل مكان نمود. اساتيد هميشه خواهان بهترين شرايط براي دانشجويان خود ميباشند، و
 بوده و اگر قصد تغيير استاد يا دانشگاه خود را دارد خيلي صادقانتظار يك استاد از دانشجوئي كه با او پروژه دارد اين است كه با وي 

زود (و مثال وقتي كه اقدام به نامه نگاري براي گرفتن پذيرش از جاي ديگري مينمايد) استاد خود را از اين قصد آگاه نمايد. اين 
حداقل اخالق دانشگاهي است كه از يك دانشجو، آن هم در مقطع دكترا انتظار ميرود. در مورد خاص حاضر استاد كه نزديك به يك 

با اين تصميم سخت روبرو مي  سال از وقت، اعتبار و سرمايه خود را براي آماده سازي دانشجوي مورد نظر صرف كرده بوده، به يكباره 
 كه آيا بايد اين عمل غير اخالقي را به استاد راهنماي جديد آن دانشجو و همچنين به اساتيدي كه قبال براي او توصيه نامه نوشتهودش

اند گزارش نمايد؟ 

 

اگر اين مورد يك اتفاق منحصر به فرد بود قطعا نيازي به نوشتن اين نامه وجود نمي داشت، ولي در نهايت تاسف با صحبتهايي كه با 
 بعضي تصور ميكنندتعدادي ديگر از اساتيد دانشگاههاي كانادا داشتم متوجه شدم كه اين موضوع  ابعاد گستردهاي داشته تا جايي كه 

كه شايد به داليلي دانش آموختگان ايراني و خصوصا شريفي اساسا به قبح اين موضوع آگاه نيستند و يا جز به اهداف كوتاه مدت خود 
به چيز ديگري نمي انديشند. 

 

mailto:zahir@ieee.org
mailto:zahir@ieee.org
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 در مورد   خود  تصميم  به  پايبندي ييآمريكا و  كانادايي  دانشجويان  براي  كه ميگفت  كانادا مقيم  ايراني  اساتيد  از ديگر يكي
   موضوع اين  به  دانشجويان از  عدهاي عدم توجه غربي، آكادميك فرهنگ در است. افتاده جا موضوع كامال يك محل ادامه تحصيل

  پروسه  يك   تكميلي  مقاطع  در دانشجو  يك  پذيرش كه   توجه كنند بايد دانشجويان  ندارد. طلبي از فرصت غير  به  معنايي
 اين  از بيانجامد.  طول  به  سال  يك   تا و ميتواند ميباشد و وقت بودجه اختصاص شامل  پروسه  است. اين طوالني  و منسجم

   استاد  پژوهشي فعاليتهاي  به   ناپذيري  جبران لطمات  به  منجر تواند  مي  دوره اتمام  از  پيش تحصيل   محل  ترك رو 
 مي  ياد هم اند داده نشان از خود  اخالقي بسيار رفتارهاي  دانشجويان   كه   مواردي تعداد  از   چند هر  عزيز دوست اين   شود.

   بدون ترم يك   از  پس  كه   دانشجويي  مثال  عنوان دارد. به ياد  به   هم   را  آن  خالف موارد  از  خاص مورد   چند  كند، ولي
و   ميكند  فراهم  باالتر را   پرستيژ  با دانشگاهي  وادامهتحصيلدر  آمريكا  به   سفرش مقدمات  و  گردد  مي  بر ايران  به  اطالع

  اطالع  دانشجويان  ساير   و  استاد   به   ايميل با  و   ميرود  دوباره هزينه  كمك   چك دريافت از   پس   درست بعدي ترم  در  
    بود.  نخواهد آنها  با  ديگر  كه  ميدهد

 

مي از قبول پذيرش   پس  شريف   دانشجويان   مكان  نقل  از مهمترين عوامل  هزينه مبلغ  كمك  استاد و   دانشگاه، شهرت آوازه
 چنين  از وجود و   ندارند   تجربه كم  و  جوان استاد   نظر   زير كار  به   عالقه معموال  شريف  دانشجويانخي  بر عبارتي باشد. به 

  ، نام گرامي دوست   اين  نظر  ميكنند. به   استفاده  بهتر جاي  به  رسيدن  براي   پرش  سكوي  يك  عنوان   به   فقط  استادي 
هنجارهاي   به  پايبندي  عدم   معني  به تدريج  بود، به   باال  علمي هاي  توانايي  با   مترادف گذشته در   كه  شريف دانشگاه

مي كار   به   چندان احتياط دو شريف دانشجويان  هاي   درخواست  بررسي  در موقع اساتيد  از بسياري و شود  مي تلقي اخالقي  
 .برند

 

در خاتمه از ساير اعضاي سوتا كه در اين زمينه تجربه شخصي دارند و يا پيشنهاد يا راه حلي مي شناسند دعوت مينمايم تا نظرات 
حل اين مشكل نيازمند همفكرى  خود را به اشتراك بگذارند تا بتوانيم به ياري هم نام شريف را از اين آسيب اخالقي دور نگهداريم.

 وهمكارى هر سه گروه ذينفع يعنى اساتيد داخل، اساتيد خارج و دانشجويان متقاضى ادامه تحصيل در خارج ميباشد.
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 معرفي نهادها و مراكز علمي و كارآفرين وابسته به دانشگاه صنعتي شريف

  0Tn.zamani008@gmail.com0T عضو بورد انجمن سوتا –گزارش از نسترن زماني 

قطعاً يكي از عالئق فارغ التحصيالن، ادامه ارتباط و كمك به دانشگاه به شكل انتقال تجارب علمي و عملي خود و يا حتي كمك مالي 
مي باشد. نهادها و بنيادهاي وابسته به دانشگاه بستري براي اين همكاري مي باشد. در اين مقاله مهمترين نهادهاي وابسته به دانشگاه 

صنعتي شريف نام برده شده و به معرفي دو تا از آنها پرداخته مي شود و در شماره هاي بعدي مابقي  نهادها به فارغ التحصيالن، 
باالخص فارغ التحصيالن ساكن در خارج از كشور معرفي مي گردند تا بدين ترتيب ارتباط متخصصان فارغ التحصيل با دانشگاه و 

همچنين با يكديگر بيشتر گردد.  مهمترين اين مراكز عبارتند از : بنياد شريف، مركز كارآفريني، مركز رشد فناوري هاي پيشرفته، 
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي توسعه صادرات شريف، پژوهشكده دانشجوئي حمايت و توسعه فناوري طلوع، پارك فناوري 

 پرديس، مركز مطالعات تكنولوژي و پژوهشكده شهيد رضائي.     

 الف- بنياد شريف 

بنياد شريف با هدف پشتيباني و حمايت از دانشگاه شريف در زمينه هاي پيشرفت علم و فناوري در دانشگاه شريف و به تبع آن 
 طي يك كنفرانس خبري از سوي آقاي دكتر سهراب پور (رياست وقت 26/10/85پيشرفت و توسعه كشورمان فعاليت خود را در تاريخ 

دانشگاه ) و آقاي مهندس شافعي (رئيس هيئت مديره بنياد شريف و عضو هيئت امناي بنياد شريف) آغاز نمود. دفتر اصلي بنياد در 
  ركن اصلي است: 4تهران واقع بوده ولي مي تواند در ساير نقاط داخل و خارج نيز شعبي داشته باشد. بنياد داراي 

  عضو كه داراي اختيارات براي تصميم گيري در خصوص بنياد و وظايف آن است25 نفر و حداكثر 15- هيئت امنا با حداقل 1 
  نفر كه يك نفر رئيس هيئت مديره و يك نفر نايب رئيس مي باشد 5- هيئت مديره متشكل از 2
 - مدير عامل بنياد كه باالترين مقام اجرائي بنياد در چارجوب اساسنامه و قانون تجارت، مجري تصميمات و مصوبات هيئت مديره 3 
 - بازرس كه از بين اشخاص حقوقي و حقيقي انتصاب مي گردد. 4 

بودجه بنياد از طريق سرمايه گذاري و درآمد شركتها و سازمانهائي كه مالكيت آنها در اختيار بنياد است، جمع آوري هدايا (نقدي و 
غيرنقدي)، حق عضويت، اعانات، قبول وقف، قبول ارث و كمكهاي مادي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي عالقه مند به نشر و 

 گسترش علم تأمين مي گردد. 

 اهداف و فعاليتهاي اقتصادي بنياد شريف 

 - تأسيس شركت و بنگاههاي انتفاعي و مصرف درآمدهاي حاصل در راستاي اهداف بنياد و سرمايه گذاري مجدد 1            
 - سرمايه گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي 2            
 - اخذ نمايندكي مؤسسات و شركتهاي ديگر اعم از داخلي و خارجي 3            
 - قبول وقف، هبه و هر گونه هدايا و كمكها 4            
 - اخذ وام و قرض الحسنه از اشخاص و مؤسسات آموزشي، علمي و پژوهشي وابسته به دانشگاه صنعتي شريف 5            
 - هبه و كمك و اعطاي قرض الحسنه به دانشگاه صنعتي شريف و مؤسسات آموزشي، علمي و پژوهشي وابسته به دانشگاه6            
 - انجام كليه عمليات مجاز كه به طور مستقيم و غيرمستقيم براي تحقق اهداف بنياد مفيد مي باشد 7           

                 فعاليت بنياد شريف ضرورت داشته باشد. 
 - توثيق اموال نزد اشخاص و مؤسسات مالي و بانكها 8            

اين بنياد با توجه به راهبردها و راهكارهاي طرح ريزي شده، سعي در جلب حمايت از كارآفرينان و نيز جذب نخبگان دانشگاه صنعتي 
شريف دارد تا بدين وسيله از بروز بيشتر پديده فرار مغزها كه نتيجه كمبود امكانات و ....... است، تا حدودي جلوگيري كند و از هوش و 

 استعداد آنها در جهت پيشرفت و توسعه استفاده شود. 

  19 تهران، خيابان آزادي، ضلع غربي دانشگاه صنعتي شريف، انتهاي خيابان شهيد ولي اهللا صادقي، شماره نشاني مراجعه :
         0Twww.bonyadsharif.ir0T   تارنما : 0Tbonyad@sharif.ir0T راياپيك :  66022728  فاكس : 66165669تلفن : 

mailto:n.zamani008@gmail.com
mailto:n.zamani008@gmail.com
mailto:n.zamani008@gmail.com
mailto:bonyad@sharif.ir
mailto:bonyad@sharif.ir
http://www.bonyadsharif.ir/
http://www.bonyadsharif.ir/
http://www.bonyadsharif.ir/
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 ب- مركز مطالعات تكنولوژي 

مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف به عنوان يك كانون وابسته به دانشگاه، نمونه اي موفق از نهادهاي كارآفرين است كه 
 در حوزه مطالعات اقتصادي، صنعتي و فناورانه آغاز 1377در نتيجه فعاليتهاي دانشجوئي شكل گرفته. اين مركز فعاليت خود را از سال 

 نموده و هم اكنون با نظارت و هماهنگي معاونت پژوهشي و فناودي دانشگاه به فعاليت ادامه مي دهد.

استفاده از محيط پوياي دانشگاه صنعتي شريف و ارتباط فعاالنه با استادان دانشگاههاي كشور و نيز ارتباط مستمر با سياستگزاران و 
مسئوالن تصميم گيرنده كشور، مديران صنايع و ديگر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي و صنعتي كشور از جمله ويژگي هاي اين 
مركز است. هم پيوندي با نهادهاي علمي و پژوهشي داخلي و بين المللي و تعامل با آنها از جمله ابزارهائي است كه موجبات رشد و 

 تعالي مركز را به دنبال دارد و نقش تخصص گرايي مركز را تقويت مي نمايد. 

 اهداف اين مركز عبارتند از : 

 ايفاي نقش به عنوان حلقه ارتباط دانشگاه و مراكز تحقيقاتي با بدنه صنعت  -
 تالش براي ايجاد ارتبا گسترده با بدنه تصميم گيري كشور ئ كمك به تصميم گيريها در رشته هاي مختلف صنعت  -
 ارتبا با صاحبنظران و متخصصان هر حوزه  -
 استفاده از فرآيند مديريت دانش براي خلق ارزش در جامعه تخصصي كشور    -
 ارائه راهكارهاي الزم به تصميم گيران در حوزه هي مختلف صنعت  -
 نيازسنجي در حوزه پژوهش و آموزش وتالش در جهت پاسخگوئي به اين نيازها با استفاده از متخصصان توانمند  -
 شناسائي و ايجاد كانونهاي تفكر دانشگاهي در سطح كشور و تالش در جهت شبكه سازي آنها  -

 گروه و چندين دفتر تخصصي در اين مركز به فعاليتهاي علمي و پژوهشي 4پس از گذشت دوازده سال از فعاليت اين مركز، هم اكنوون 
 مشغولند كه عبارتند از : 

 مدير گروه : مهندس علي يقطين-  گروه مديريت و اقتصاد  1       
        فعاليتها : برگزاري همايش (صنعت)، ارائه مستند و انتشار كتاب. زير گروه : دفتر مطالعات شهري 

  ، طبقه اول 7       نشاني : تهران، خيابان آزادي، خيابان دكتر حبيب اهللا، خيابان شهيد قاسمي، كوچه تيموري، كوچه شهرام، پالك 
     0Twww.iranicds.ir0T  تارنما : 66008693 و 66019893      تلفكس : 

       0Twww.irfinance.ir0Tمدير گروه : مهندس ابوالحسن شمسي تارنما : -  گروه مديريت مالي و سرمايه گزاري  2      
       خدمات آموزشي : برگزاري كارگاههاي آموزشي و كنفرانسهاي اين المللي و همايشها 

       خدمات پژوهشي : مشاور وشوراي پژوهشي، انتشار چندين كتاب در زمينه مالي 
  66524826- 7  تلفن : 4، طبقه 307           نشاني : تهران، خيابان ستارخان، ابتداي خيابان دكتر حبيب اهللا، ساختمان 

 - گروه مديريت و اقتصاد -  مدير گروه : مهندس جواد ناصربخت 3      
     زير گروه : دفتر مهندسي نوآوري و سالمت گروه مديريت و اقتصاد 

     66067643- 7     نشاني : تهران، تقاطع بزرگراه شيخ فضل اهللا نوري و بلوار تيموري، برج سيستمهاي پيشرفته صنعتي،  تلفكس: 
         مدير گروه : دكتر رضا باقري    - گروه مديريت تجاري و توسعه كسب و كار4

     فعاليتها : ارائه طرحهاي مشاوره اي و پژوهشي در زمينه كسب و كار 
  66524828- 9 تلفن : 3، طبقه 307     نشاني : تهران، خيابان ستارخان، ابتداي خيابان دكتر حبيب اهللا، ساختمان 

 

 

 

http://www.iranicds.ir/
http://www.iranicds.ir/
http://www.iranicds.ir/
http://www.irfinance.ir/
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  تهران  1390نتيجه نظرخواهي از اعضاي انجمن سوتا در گردهمائي نوروز  

  0Tn.zamani008@gmail.com0T عضو بورد انجمن سوتا –      گزارش از نسترن زماني 

 

 فارغ التحصيالن و دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف بهمراه خانواده شان شركت – نفر از اساتيد 90در اين گردهمايي بيش از 
 داشتند. 

  نفر 39تعداد كل پرسشنامه هاي تكميل شده : 

  نفر 30  تمايل به عضويت در سوتا : •
 شركت در برنامه هاي سوتا تاكنون : •

  نفر       21- گرد همائي بين المللي : 1          
  نفر  10- برنامه نوروزي : 2   

  نفر 4- مراسم تقدير از نوآوران دانشگاه شريف : 3   

  نفر  1- ارائه مقاله به خبرنامه : 4   

  ميزان رضايتمندي از برنامه هاي سوتا : •

  نفر   ضعيف :  --3 نفر   رضايت بخش :  18 نفر   خوب : 11بسيار خوب : 

 فعاليتهاي ترجيحي براي سوتا :  •

  نفر 35- گردهمائي دوساالنه بين المللي : 1       

  نفر 19- تقدير از نوآوران و كارآفرينان دانشگاه شريف : 2       

  نفر 25- تقدير از اساتيد برجسته : 3       

  نفر 14- حمايت از طرحهاي پژوهشي دانشگاه: 4       

  نفر 8- حمايت از بهبود امكانات آموزشي و پژوهشي دانشگاه : 5       

  نفر 12- برگزاري سمينارهاي علمي و تخصصي : 6       

  نفر 15- برنامه گردهمائي در دانشگاه: 7       

  نفر 18- برنامه شام : 8       

  نفر 21- برنامه گشت و بازديدهاي تفريحي : 9       

 - برنامه هاي ديگر(پيشنهادات) ......................10       

         شامل : - دوره هاي تخصصي 

                - ارتباطات تجاري/ شغلي  

                - امكان ارائه دستاوردهاي علمي اعضا 

                - ايجاد وتقويت شبكه اجتماعي فارغ التحصيل در كشورهاي مختلف 

mailto:n.zamani008@gmail.com
mailto:n.zamani008@gmail.com
mailto:n.zamani008@gmail.com
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             - ايجاد ارتباطات كاري بين اعضا 

 تمايل به همكاري در برنامه هاي سوتا :  •

  نفر 7 نفر         خير : 16بلي :  

 همكاري شامل : - برنامه موسيقي

 - برنامه هاي اجتماعي

 - ايجاد فرصتهاي شغلي/ تجاري

 - ارائه مقاله اجتماعي- اقتصادي

 - برگزاري مراسمها و گردهمائي ها 

 - حمايت از طرحهاي پژوهشي دانشگاه 

 - زمينه هاي تخصصي مكانيك و مواد 

 - همكاري با شعبه تورنتو 

 ) در سوئد : 2010رضايتمندي از برنامه گردهمائي سوتا ( •

  نفر    ضعيف :  -- 2 نفر   رضايت بخش : 5 نفر   خوب : 11بسيار خوب : 

 پيشنهادات براي بهبود گردهمائي ها  •

 همكاري با بورد در تشكيل كميته گردهمائي       -    

 هدفمندي، برنامه ريزي مناسب و پشتيباني  -

 وجود گروه موسيقي در گردهمائي ها  -

 محل برگزاري گرذهمائي بين المللي از تظر تهيه ويزا راحت و از نظر اقتصادي گران نباشد.  -

 در گردهمائي ها به فارغ التحصيالن جديد و آينده توجه بيشتري شود.  -

 حضور در تجارت بين الملل و پذيرش سرمايه گذاري ايرانيان مقيم خارج در داخل -

 مقاالت ارائه شده در گردهمائي ها عالوه بر علمي بودن مي تواند اجتماعي- اقتصادي و حتي ورزشي باشد.  -

در برنامه هاي گردهمائي خارج از ايران جهت تداركات مسافرتي (اعم از اخذ ويزا و امكانات اقامت) با يك آژانس مسافرتي  -
 هماهنگ شود. 

 برنامه گردهمائي بين المللي ساالنه باشد.  -

 اطالع رساني بهتر از زمان و برنامه گردهمائي  -

 تشكر از زحمات  -

 تداوم داشتن برنامه هاي گردهمائي همراه با داشتن برنامه مديريتي براي جذب فارغ التحصيالن  -

  : 2012محل مناسب براي گردهمائي  •

  نفر    10 نفر- دبي: 16 نفر- تركيه: 9 نفر- كانادا: 14 نفر- آمريكا: 8   كيش: 

  نفر ) 1 نفر  - استراليا : 7 نفر - اروپا : 1 نفر (روسيه : 9     ساير: 
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 اخبار فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف

در اين بخش اخبار و اطالعات جمعي از دانش آموختگان دانشگاه 
صنعتي شريف به اطالع مي رسد. لطفا خبر هاي جديد از خود و 

 0Tsuta.bod@gmail.com0Tهمكالسي ها را براي ما از طريق 
 ارسال نماييد.

 1340فارغ التحصيالن دهه 

 49فارغ التحصيل مهندسي مكانيك سال علي نقي مشايخي 
استاد و بنيانگذار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف است. 

ايشان دكتراي خود را در رشته مديريت با گرايش سيستم ها از 
 81 امريكا دريافت كرده است. دكتر مشايخي از سال MITدانشگاه 

 دبير انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه شريف است.

 رييس 49 فارغ التحصيل مهندسي شيمي سال اسداله مس فروش
هيات مديره شركت مهندسي ورنا مي باشد. ايشان مدرك 

 Lafayettteكارشناسي ارشد خود را در مهندسي سازه از دانشگاه 
 امريكا دريافت كرده است.

  49 فارغ التحصيل رشته مهندسي برق در سال همايون كيان ارٍثي
 امريكاست. وي .Marvel Semiconductor Incمعاون شركت 

مدرك كارشناسي ارشد خود را در علوم كامپيوتر از دانشگاه 
Western Michigan.امريكا دريافت كرده است  

 در حال 49فارغ التحصيل رشته رياضي سال عشرت ارجمندي 
 كاناداست. ايشان دكتراي خود را در Yorkحاضر استاد دانشگاه 

 رشته علوم كامپيوتر از دانشگاه تورنتو دريافت كرده است.

 فارغ التحصيل رشته مهندسي مكانيك  رييس فيروز اردشيريان
هيات مديره شركت ناموران پژوهش و توسعه است. ايشان مدرك 

 UMISTكارشناسي ارشد خود را در رشته كنترل از دانشگاه 
 منچستر انگلستان دريافت كرده است.

 در 49 فارغ التحصيل رشته مهندسي متالورژي سال پرويز رحماني
 امريكاست. ايشان Microsoftحال حاضر مدير نرم افزار شركت 

مدرك كارشناسي ارشد خود را در رشته مديريت صنعتي از دانشگاه 
Waterloo.كانادا دريافت كرده است  

 دانشيار 49 فارغ التحصيل رشته فيزيك سال حسن عزيزي
دانشكده فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي تهران است. وي دكتراي 

 انگلستان Bristolخود را در رشته فيزيك حالت جامد از دانشگاه 
 گرفته است.

 1350فارغ التحصيالن دهه 

 52فارغ التحصيل رشته مهندسي مكانيك سال يوسف بزرگ نيا 
 PEERدر حال حاضر استاد و مدير ارشد مركز تحقيقات زلزله 

دانشگاه بركلي امريكاست. ايشان دكتراي خود را در مهندسي سازه 
  كاليفرنيا دريافت كرده است.Berkeleyاز دانشگاه 

 فارغ التحصيل رشته مهندسي برق سال محمد علي كرمانشاچي
 و معاون فني شركت ايريتك است. وي مدرك كارشناسي ارشد 54

 دريافت كرده Floridaخود را در رشته مهندسي برق از دانشگاه 
 است.

 در حال حاضر 57سال  فارغ التحصيل رشته شيميفريبا آريا 
 در كاليفرنياست. ايشان Kimia Corpموسس و مدير شركت 

 امريكا دريافت Illinoisدكتراي خود را در رشته شيمي از دانشگاه 
 كرده است.

 موسس 54فارغ التحصيل رشته مهندسي برق سال  محمدي خفر
 امريكاست. ايشان Intel و مدير سابق شركت Intlvestشركت 

 Stanfordدكتراي خود را در رشته مهندسي برق از دانشگاه 
 كاليفرنيا دريافت كرده است.

 استاد 54 فارغ التحصيل رشته مهندسي صنايع سال فرهاد كيانفر
دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه شريف است. وي دكتراي خود را 

 كاليفرنيا دريافت كرده USCدر رشته مهندسي صنايع از دانشگاه 
 است.

 در حال حاضر 55 فارغ التحصيل رشته رياضي سال همايون معين
در مركز نشر دانشگاه تهران فعال است. ايشان مدرك كارشناسي 

 امريكا Wisconsinارشد خود را در رشته رياضي از دانشگاه 
 دريافت كرده است.

 55 فارغ التحصيل رشته مهندسي مكانيك سال شهريار مكارچي
 Southernدر حال حاضر استاد دانشكده معماري دانشگاه ايالتي 

Polytechnique جورجيااست. ايشان مدرك دكتراي خودرا در 
 Georgia Institute of Technologyمعماري از دانشگاه 

 گرفته است.

 موسس 58 فارغ التحصيل رشته مهندسي برق سال جمشيد بردبار
و مديرعامل شركت الكترونيك افزار آزما  است و در زمينه ساخت و 

 طراحي سيستم هاي الكترونيك آزمايشگاهي فعاليت دارد.

mailto:suta.bod@gmail.com
mailto:suta.bod@gmail.com
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 1360فارغ التحصيالن دهه 

 رشته مهندسي برق و 68فارغ التحصيل سال بهرام ظهير اعظمي 
 در  Quad Infotech و محقق شركت Avecinaموسس شركت 

تورنتو است. ايشان دكتراي خودرا در رشته مهندسي برق از دانشگاه 
 تورنتو دريافت كرده است. وي عضو بورد انجمن سوتا است.

 و 68فارغ التحصيل رشته مهندسي مكانيك در سال نسترن زماني 
عضو بورد انجمن سوتا است. ايشان در حال حاضر در سازمان انرژي 

 اتمي فعال مي باشد.

 در 69 فارغ التحصيل رشته مهندسي شيمي سال فريبا سليمي
 پاريس است و در زمينه مديريت ADEPحال حاضر مدير شركت 

HSE فعاليت دارد. ايشان دكتراي خودرا از دانشگاه پاريس دريافت 
 كرده است.

 در حال 69فارغ التحصيل رشته مهندسي برق سال ماني شهرير 
حاضر مديرعامل شركت نگاه و شركت جيره كتاب مي باشد و در 

 زمينه مهندسي نرم افزار و طراحي وب سايت فعال است.

 1370فارغ التحصيالن دهه 

 و در حال 78فارغ التحصيل رشته رياضي سال مريم ميرزاخاني 
 كاليفرنيا است. Stanfordحاضر استاد دانشكده رياضي دانشگاه 

 Harvardايشان دكتراي خود را در رشته رياضي از دانشگاه 
دريافت كرده است. ايشان مقام اول المپياد بين المللي رياضي را در 

  كسب نمودند.74 و 73سال هاي 

 72 فارغ التحصيل رشته مهندسي برق سال بابك حسين خلج
دانشيار دانشكده مهندسي برق دانشگاه شريف است. وي دكتراي 

  دريافت كرده است. Stanfordخودرا در شته مخابرات از دانشگاه 

 72 فارغ التحصيل رشته مهندسي برق سال علي حاجي ميري
 California Institute ofاستاد رشته مهندسي برق در دانشگاه

Technology است. ايشان دكتراي خود را در مهندسي برق از 
  دريافت كرده است. Stanfordدانشگاه 

 استاديار 76 فارغ الحصيل مهندسي برق سال مسعود بابايي زاده
گروه مخابرات دانشكده مهندسي برق دانشگاه شريف است. وي 
 دكتراي خود را در رشته مخابرات از دانشگاه شريف گرفته است.

 استاد دانشكده 76 فارغ التحصيل رشته فيزيك سال شانتي ديمياد
 درامريكاست. ايشان دكتراي خود را Utahفيزيك و نجوم دانشگاه 

 Washington University-St. Louisدر رشته فيزيك از 
 گرفته است.

 1380فارغ التحصيالن دهه 

 و 80فارغ التصيل رشته مهندسي عمران در سال پريسا شكوهي 
 Advancedدر حال حاضر مدير پروژه در شركت

Infrastructure Design امريكاست. ايشان دكتراي خود را در 
  نيوجرزي دريافت كرده Rutgersرشته مهندسي عمران از دانشگاه

 است.

 و عضو 86فارغ التحصيل رشته مهندسي عمران سال نگين صدر 
بورد انجمن سوتا است. ايشان مدرك كارشناسي ارشد خود را از 

دانشگاه تورنتو دريافت كرده و در حال حاضر در اي رشته در تورنتو 
 كانادا فعاليت دارد.

 و 80 فارغ التحصيل رشته مهندسي برق سال سينا فردوسي
 كاليفرنياست. ايشان مدرك Ternatecisمهندس ارشد در شركت 

كارشناسي ارشد خود را در رشته مهندسي برق از دانشگاه ايالتي 
San Jose   .كاليفرنيا دريافت كرده است  

 و عضو بورد 86فارغ التحصيل رشته شيمي سال سيما سلطانيان 
انجمن سوتا است. ايشان در حال حاضر مشغول تكميل مدرك 

كارشناسي ارشد خود در رشته شيمي كاربردي است و در آزمايشگاه 
 تضمين كيفيت صنايع حمل و نقل كشور شاغل مي باشد.

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 )SUTAخبرنامه انجمن دانشگاه صنعتي شريف (

 SUTAتهيه و تنظيم: كميته روابط عمومي و انتشارات 
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