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ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ ﺳﺮاﺳﺮی  ٢٠٠۴درﺁﻝﻤﺎن

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ،ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﻤﻦ در ﻣﺎﻩ اوت ﺳﺎل ﺁﯾﻨﺪﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .هﻢاﮐﻨﻮن هﻴﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﯾﺎری اﻋﻀﺎی ﻣﻘﻴﻢ ﺁﻟﻤﺎن در ﺣﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در
ﺁﻟﻤﺎن هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻧﺎم ﺷﻬﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﻴﻖ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.

رﺽﺎ اﻡﻴﻦ،
دﮐﺘﺮﻡﺤﻤﺪ
ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﺝﺴﺘﻪ ورﺋﻴﺲ
ﭘﻴﺸﻴﻦ داﻥﺸﮕﺎﻩ ،درﮔﺬﺷﺖ

ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ رادیﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ
ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻥﺠﻤﻦ دﮐﺘﺮ ﻓﺮیﺪون هﮋﺑﺮی
در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎی ایﺮاﻥﯽ IEEE
ﮐﺎرزار ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت  IEEEﺑﺎزﺗﺎب ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی در رﺳﺎﻧﻪ هﺎی ﮔﺮوهﯽ ﺟﻬﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ رادﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص داد .رادﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ
رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون هﮋﺑﺮی ،ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ،در
ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﮕﺎهﯽ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ٣ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ) ٢۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( ﭘﺨﺶ ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺨﺶ
هﺎﯾﯽ از ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی را ﺑﺮای اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی در
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻟﻴﻞ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت  IEEEﮔﻔﺖ:

"دﻟﻴﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد  IEEEﻣﯽﺁورد ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻴﻢ ﮐﻪ
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺁن ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﮐﻪ ﮔﺮوﻩ ﺧﺎﺻﯽ در داﺧﻞ  IEEEﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺁنهﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ را در ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺧﻮدﺷﺎن".
دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی در اداﻣﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت  IEEEاﻓﺰود:

"اوﻟﻴﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﻦهﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ایﻣﻴﻞ هﺎی اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را در اﯾﺮان ﺑﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎری ﺑﻮد واﻗﻌﺎً ﻏﻴﺮﺣﺮﻓﻪای .اﯾﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن از اﯾﻦ ایﻣﻴﻞهﺎ ﺑﺮای
ﮐﺎرهﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺁنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  IEEEوﺻﻞ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﺧﻮدﺷﺎن و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪدﺳﺖ ﺁورﻧﺪ .اﯾﻦ هﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون ﺁنﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ
ﺁنهﺎ اﻃﻼع ﺑﺪهﻨﺪ".

ﮔﺰارش ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ ﻡﻨﻄﻘﻪ ای  SUTAدراﺳﻠﻴﻨﮕﻦ ﺁﻝﻤﺎن
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ از  ١٢ﺗﺎ  ١۴ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺷﻬﺮ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از
 ۴٠ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،هﻠﻨﺪ و ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰی از اﯾﺮان و ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم و ﺻﻤﻴﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﻃﯽ  ۴دهﻪ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺳﭙﻴﺪﻣﻮﯾﺎن ﻧﺴﻞ اول اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮ ﺷﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪﻩ و در اروﭘﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر و ﯾﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ هﺴﺘﻨﺪ.
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻋﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻈﺮی و ﻣﻬﻨﺪس
ﺣﻤﺰﻩ ﻟﻮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮﻣﯽ وﯾﮋﻩای ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ .روز ﺷﻨﺒﻪ  ١٢ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎ در ﻣﺤﻞ ﺁﮐﺎدﻣﯽ ﻓﻨﯽ
اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ ،ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﻋﻠﻤﯽ -ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪا دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون هﮋﺑﺮی ،رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ  ،SUTAﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮار داد و ﺑﺎ ﺗﻤﺠﻴﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪهﺎی اﻧﺠﻤﻦ هﻤﻪ اﻋﻀﺎ را ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل ﺁﯾﻨﺪﻩ در ﺁﻟﻤﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .وی ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻴﺎﻣﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ،از زﺣﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺗﺤﮑﻴﻢ
و ﮔﺴﺘﺮش راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ در اروﭘﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد .ﺁﻧﮕﺎﻩ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ
داﻧﺸﮕﺎﻩ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار ،دﮐﺘﺮ ﭘﻴﻤﺎن و دﮐﺘﺮ واﺣﺪی ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻟﺐ و
ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮدﻩ روﺑﻪرو ﺷﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس هﺎدزاد در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ،رﺋﻮس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ را در ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺳﺎل ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﮑﺮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ از زﺣﻤﺎت دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار،
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﮐﻼهﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دﺳﺘﻪ ﮔﻠﯽ از ﺳﻮی ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار از
زﺣﻤﺎت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺑﻴﮑﺮان اﯾﺸﺎن در ﺗﺪارک و ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
در ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ  ،٢٠٠۴ﺷﻬﺮهﺎی هﺎﻣﺒﻮرگ،
دوﺳﻠﺪورف ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ و اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﺑﮏ
ﻧﺼﺮی در ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎزﻩ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ و ﻧﻴﺎزهﺎی
ﺁﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ.
در اﯾﻦﺟﺎ از ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ و ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎﺋﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﻧﺴﺨﻪ از ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺑﺮای ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ اﻡﻴﻦ در ﻥﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ اﻥﺠﻤﻦ داﻥﺸﮕﺎﻩ
ﺹﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮیﻒ در ﺳﺎل  ٢٠٠٠در ﺳﻦ دیﻪ ﮔﻮ
هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﻴﺪ ،ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﻣﻴﻦ
در اﺛﺮ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن از ﭼﻨﺪی
ﭘﻴﺶ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺟﺮاﺣﯽ هﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺪاواهﺎ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ
ﻧﺸﺪ ،و دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ در روز ﺷﻨﺒﻪ ۵
ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ) ٢٧ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( در  ٧۶ﺳﺎﻟﮕﯽ در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وودﺑﺎﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺁﻟﮑﺴﺎﻧﺪرﯾﺎ ،در
اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﻴﻨﻴﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن
ﻓﺮوﺑﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون هﮋﺑﺮی ،رﺋﻴﺲ  ،SUTAدر
اﻋﻼﻣﻴﻪای ﮐﻪ در ﺳﻮگ دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ ارﺳﺎل
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
"ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدی را از دﺳﺖ دادﯾﻢ ﮐﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدی ﻣﺪرن و
دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از
ﺷﺨﺼﻴﺖهﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و اﺣﺘﺮام در
ﻋﺮﺻﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬاران
و ﻣﺸﻮﻗﺎن ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ".
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﻣﻴﻦ درﺟﻪ دﮐﺘﺮای ﺧﻮد
را در ﻓﻴﺰﯾﮏ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ
ﮔﺮﻓﺖ .او ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺗﻬﺮان را ﻋﻬﺪﻩ دار ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ در ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ  ١٣۴٧ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ ﺑﺮﮔﻤﺎردﻩ ﺷﺪ .او
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎرهﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮد در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﻧﻮﺁوری هﺎﯾﯽ در
داﻧﺸﮕﺎﻩ اراﺋﻪ دهﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁن زﻣﺎن در
داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی اﯾﺮان ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ
اﻣﻴﻦ در ﺳﺎل  ١٣۵١ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد اﯾﺮان و در ﺳﺎل ١٣۵٧
ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و
ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .او ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل
 ١٩٩٠ﺑﻪ ﻣﺪت  ١١ﺳﺎل رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ
اﻣﻮر اروﭘﺎ ،ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺁﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺎ درﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺑﺰرگ و
ﺻﺪﻳﻖ داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ
ارﺟﻤﻨﺪ دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ ،ﺑﻪ هﻤﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن و
دوﺳﺘﺪاران او و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻴﺎن
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ.

ﺷﻤﺎرﻩ ١٠
ﻡﻬﺮ ١٣٨٢
اﮐﺘﺒﺮ ٢٠٠٣

ﺹﻔﺤﻪ ٢

ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ رادیﻮ ﻓﺮدا
ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻥﺠﻤﻦ دﮐﺘﺮ ﻓﺮیﺪون هﮋﺑﺮی
در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎی ایﺮاﻥﯽ IEEE
رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰﮔﺮدی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت  IEEEﺗﺮﺗﻴﺐ داد و از دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون هﮋﺑﺮی،
رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺁدﻟﺮ ،رﺋﻴﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ  IEEEو ﮐﻦ
ﻓﺎﺳﺘﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ  IEEEدﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻴﺰ ﮔﺮد روز دوﺷﻨﺒﻪ  ٧ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢٩ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان از
رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ رادﯾﻮ ﺑﺮای ﺷﻨﻴﺪن هﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺘﺮس
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮاردارد) .اﯾﻦﺟﺎ را ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ!(.
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﻴﺰﮔﺮد ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪﻩ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد:
ﺁﻳﺎ هﻴﭻ اﻧﺠﻤﻦ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮی دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺰدﻩ اﺳﺖ؟ ﭼﻄﻮر
 IEEEﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎري ﮐﺮدﻩ؟
ﮐﻦ ﻓﺎﺳﺘﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ" :دﻳﮕﺮ اﻧﺠﻤﻦهﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺁنهﺎ ﺻﺤﺒﺖ

آﺮدﻩام ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﻧﺘﺸﺎراﺗﺸﺎن را ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮنهﺎی
ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻤﯽﺑﻴﻨﻨﺪ و هﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎﻳﯽ آﻪ در اﻳﺮان دارﻧﺪ و
اﻋﻀﺎﻳﯽ آﻪ ﻣﺜﻼً در اﻳﺎﻟﺖ ﺁﻳﻮا دارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺳﺮان اﻧﺠﻤﻦ  IEEEﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت
اﺧﻼﻗﯽ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدﻩ را رﻋﺎﻳﺖ آﻨﻨﺪ آﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﺮآﺖ
ﻧﻤﯽآﻨﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ آﺎری آﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺪون ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺪون
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ وارد اﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻧﺸﻮﻧﺪ".

رﺋﻴﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ  IEEEدﮐﺘﺮ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺁدﻟﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ را رد ﮐﺮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ هﺎی
ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﻠﺖ اﻋﻀﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺰدﻩ اﻧﺪ .دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﻧﻴﺰ
اﯾﻦ ادﻋﺎی دﮐﺘﺮ ﺁدﻟﺮ را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
”اﻳﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ هﻴﭻوﺟﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد .اﻧﺠﻤﻦ هﺎي ﻓﻴﺰﻳﮏ ،ﺷﻴﻤﯽ ،رﻳﺎﺿﯽ ،زﻣﻴﻦ

ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت را ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻧﺠﻤﻦ هﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺁنهﺎ
ﺻﺪهﺎ هﺰار ﻋﻀﻮ دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدهﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ  IEEEاز ﻣﻘﺮرات ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ".
دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﺳﭙﺲ اﻓﺰود:

"ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﻃﺮف ﺑﻴﺶ از هﺰار و  ٢٠٠ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی  IEEEﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ از اﻳﻦهﺎ
اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ] ،ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ[ ﺑﻪ  IEEEﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ هﻴﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺁن ﻧﺸﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ  IEEEاﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪهﺎ را در ﻣﺠﻼت
ﺧﻮدش ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﯽهﺎی ﻣﻘﻴﻢ اﻳﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد ،ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻗﺪام ﺟﺪی ﺗﺮی ﺷﺪﻳﻢ .ﻳﮏ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ  IEEEﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرهﺎﻳﯽ را
ﮐﻪ اﻳﻦهﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﻨﺪ ،ﺑﻪ هﻴﭻوﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ هﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن ،ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از اﺳﺘﺎدان و ]اﻋﻀﺎ[ ،ﺑﻪ  IEEEﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از دو
هﺰار ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺛﺮ  IEEEﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ  IEEEﻇﺎهﺮاً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﮑﻨﺪ و ﻳﺎ ﻻاﻗﻞ ﺟﻮاﺑﯽ
ﺑﺪهﺪ .ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از اﻳﺮاﻧﯽهﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از  IEEEاﺳﺘﻌﻔﺎء ﺑﺪهﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از
اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ هﻢ ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻲ را ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادی از
اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ هﻢ ﺑﺎ  IEEEﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺁنهﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،از  IEEEﮐﻨﺎر ﺧﻮاهﻨﺪ رﻓﺖ .ﻋﺪﻩ زﻳﺎدی هﻢ
از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﻢ .ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدهﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﻠﺢ ﺁﻣﻴﺰ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﻴﺪا ﺑﮑﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ واﻗﻌﺎً  IEEEﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﺑﺪهﺪ ،راهﯽ ﻧﺨﻮاهﻴﻢ داﺷﺖ ،ﺟﺰ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﺑﺮوﻳﻢ".

ﭼﻨﺪ ﺥﺒﺮ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎرﻩ  ٣اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن د.ص.ش ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ و
ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و در ﺳﺎﯾﺖ ﺁن اﻧﺠﻤﻦ
 http://www.alumsharif.orgو هﻤﭽﻨﻴﻦ در
SUTA
د.ص.ش
اﻧﺠﻤﻦ
ﺳﺎﯾﺖ
در
http://www.sharifuniversity.net
دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در ﻣﺮاﺳﻢ ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر
اردوی  ٩٠٠داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ د.ص.ش دﮐﺘﺮ
ﺳﻬﺮابﭘﻮر رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﺑﺎرز اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
در ﻋﺮﺻﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﻴﺎﺳﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
اﺳﺖ ،و اﻓﺰودﻧﺪ :ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎﻩ  ٢ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ،و ﮐﺎﻣﻼً
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب رﯾﺎﺳﺖ
داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارد.
هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻃﻼع
رﺳﻴﺪ ،ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﮐﺎرﺁﻓﺮﺑﻨﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ  ۴ﺗﺎ ۶
ﻣﻬﺮ در د.ص.ش ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮارﻩ

ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ و وزﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،دﮐﺘﺮ
ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ،دﺑﻴﺮ ﮐﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﯾﺴﻨﺎ اﯾﺸﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺮاﻧﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم در ﺳﺎلهﺎی
اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ هﻔﺘﻢ رﺳﻴﺪﻩ آﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ راهﻜﺎر ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط
داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاآﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.
دآﺘﺮ ﺑﻴﮋن وﺛﻮﻗﯽ وﺣﺪت ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮق از روز  ٢٩ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻩ،
ﻃﯽ ﺣﻜﻤﯽ از ﻃﺮف دآﺘﺮ ﺳﻬﺮابﭘﻮر رﺋﻴﺲ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺟﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺮﮐﺸﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
دآﺘﺮ وﺛﻮﻗﯽ وﺣﺪت ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ داﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮق را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
)ﻣﻨﺒﻊ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﯾﻒ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﯾﻒ در اواﺧﺮ
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎﻩ درﺧﺘﺎن ﺧﺸﻜﻴﺪﻩ ﺑﺎغ ﭘﺸﺖ
داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺧﺖ .اﻳﻦ ﺑﺎغ ﻣﺪﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪﻩ و
ﺟﺰء زﻣﻴﻦهﺎی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺁﻳﺪ.

ﻡﺮاﺳﻢ یﺎدﺑﻮد ﺑﺮای دﮐﺘﺮ اﻡﻴﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ روز ﭘﻨﺞ
ﺷﻨﺒﻪ  ٢اﮐﺘﺒﺮ در ﺷﻬﺮ اﯾﺸﺎن ،ﻓﺎﻟﺰ ﭼﺮچ ،در
اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﻴﻨﻴﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩ و دوﺳﺘﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ ﮔﺮوهﯽ از هﻤﮑﺎران
داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻢ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ راد ،از اﻋﻀﺎی
ﭘﻴﺸﻴﻦ هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻴﺰﯾﮏ،
ﭘﻴﺎﻣﯽ را ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ د.ص.ش ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻮارﻩ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ،از رؤﺳﺎی
ﭘﻴﺸﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﺎدﺁوری
ﺧﺪﻣﺎت دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﯾﺎد
اﯾﺸﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﺮاﺳﻢ
ﻳﺎدﺑﻮدی روز ﺷﻨﺒﻪ  ١٢ﻣﻬﺮ ) ۴اﮐﺘﺒﺮ( از
ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺗﺎ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﺗﺎﻻر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ :روز ﺷﻨﺒﻪ  ١١اﮐﺘﺒﺮ ،از ﺳﺎﻋﺖ
 ١ﺗﺎ  ٣ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻮﺳﺘﻮن :روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ١٢اﮐﺘﺒﺮ ،از ﺳﺎﻋﺖ
 ٣ﺗﺎ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
وﻧﮑﻮور :ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد دوﺷﻨﺒﻪ  ٣ﻧﻮاﻣﺒﺮ از
ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺗﺎ  ٧ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در اﺗﺎق  ٣٠٧در
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮی ﭘﺘﺮ وال در ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺮﯾﺘﻴﺶ ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ.
اروﭘﺎ :ﺑﻌﻠﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﻴﺎن در
اروﭘﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺁﮔﻬﯽ
ﺗﺴﻠﻴﺘﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺧﺪﻣﺎت دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ در روزﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻴﻬﺎن ﻟﻨﺪن ﭼﺎپ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﻋﻀﻮ ﺝﺪیﺪ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺝﺮایﯽ
ﺑﺎ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﻮﻧﺠﻮش از
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻐﻠﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﯾﺒﺎ
ﻋﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٣۶در ﺧﺮم ﺁﺑﺎد،
ورودی  ١٣۵٣رﺷﺘﻪ ﻓﻴﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ و ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  ،١٣۵٩از ﺳﺎل  ١٩٨٢در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﻗﺎﻣﺖ دارد ،در ﺁﻧﺠﺎ در رﺷﺘﻪ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﮏ
ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺧﺬ ﮐﺮدﻩ و از ١٩٨٧
در هﻤﻴﻦ رﺷﺘﻪ ،و ﻧﻴﺰ در ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺮوژﻩ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .او از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺷﻌﺒﻪ اروﭘﺎی اﻧﺠﻤﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

ﮐﻤﮏ ﻡﺎﻝﯽ
در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ٣١٠ﯾﻮرو از
ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ اهﺪا ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن هﻤﻪ دوﺳﺘﺎن اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
anousheh.hadzaad@GMX.de
ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ
 + ۴٩ - ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١ارﺳﺎل ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎی اﻧﺠﻤﻦ:
www.sharifuniversity.org

