
 
 

 
 

  ،٢٠٠۴  سراسریگردهمايی
  اوت٢٠-٢٣   ،  آلمان– هايدلبرگ 

   در بملرزه فاجعه زمين
  به ياری هموطنان زلزله زده بشتابيم

ای همه اعضا و دوستداران  مدیره انجمن طی اعالميههيئت 
لرزه اخير در بم دچار  نانی که در زمينميه  هم به یاریانجمن را
خواند و پيشنهاد کرد که اعضا ااند، فر های مالی و جانی شده آسيب

 در اختيار طور مستقيم  بهی مالی خود راها  کمکو دوستداران انجمن
 و یا در نداقامت خود قرار دههای صليب سرخ در کشور محل  سازمان

صورت تمایل به حساب انجمن واریز کنند تا در اختيار سازمان های 
  .مربوطه قرار داده شود

اعضا و دوستداران  تعداد زیادی از  فراخوان ایندنبال هب
زدگان   مختلف برای زلزلههای راههای خود را از  کمکنجمن ا

های مالی خود را به   کمک زیادیعده .بم ارسال کردند
کشور محل زندگی  ننده کمک درهای جمع آوری ک سازمان

یرانی که بدین های ا به حساب شخصيت تعداد دیگری  ودندسپر خود
 انجمن نشانیدالر نيز به  ٢٠۵٠مبلغ . دند واریز کر،مناسبت باز شد
. واهد شدهای زیربط داده خ  در اسرع وقت به سازمانارسال شد که

 به فراخوان ادی از اعضا و دوستداران انجمنعداد زیتما خرسندیم که 
از  ند وفه ملی و انسانی پاسخ مثبت داد این وظيمانجا ما در
 .ریم سپاسگزا این عزیزان همه

  در دانشگاه  بم به رسانیستاد دانشجويی کمک
 بم لرزه برای کمک به آسيب دیدگان زمين انشجویان دانشگاه ماد
در  سازماندهی کمک برایشدند و ستادی دست به کار سرعت  به

 به بم  دانشجو١۴٠ دسامبر بيش از ٣٠روز تا . دانشگاه ایجاد کردند
 در نخستين روز پس از  این دانشجویانحضور فعال. اعزام شدند
 ١١٠٠نون  تا ک.رو در آن روز، چشمگير بودوجه به کمبود نيحادثه، با ت

 از طریق اهدای ژتون غذای سلف سرویس خود نفر از دانشجویان نيز
  )روزنامه شریف. (در امر کمک به زلزله زدگان شرکت کرده اند

  

  نامه خبر بايک سال
   انجمنهيئت مديرهپيام 

 منظم را مين شماره، خبرنامه یک سال انتشار١٢با انتشار 
هيئت مدیره انجمن دانشگاه صنعتی شریف از . شتپشت سر گذا

شاخه اروپا و بویژه از آقایان انوشه هادزاد و شيوا فرهمند راد به 
خاطر ابتکارشان در انتشار خبرنامه و پی گيریشان در انتشار منظم 

  .کند آن قدردانی می
ه  به ارگان رسمی انجمن تبدیل شدخبرنامه اکنون در عمل

  کهها دعوت کرده است هيئت مدیره از همه شاخه. است
 عضویت در هيئت تحریره خبرنامه معرفی کنند، براینمایندگانی را 

اخبارشان را برای خبرنامه بفرستند و بخش های ویژه خود را در 
  .خبرنامه داشته باشند

  .دبير انجمن دانشگاه صنعتی شریف، سالمیزاهد شيخ اال

  امريکاشمال غرب /پيام شاخه غرب کانادا
  با سالم، به هيئت تحریریه خبرنامه،

 تبریکات صميمانه ما را به مناسبت اولين سالگرد خبرنامه لطفًا
در عرصه جغرافيایی پهناور و متنوعی گسترده انجمن ما . بپذیرید

همين دليل ارتباط، عامل کليدی در ادامه حيات و  هشده است و ب
 ءخبرنامه در تالش برای پر کردن این خال. رود موفقيت آن بشمار می

جنبه داوطلبانه . ایجاد شد و تا حد زیادی در این کار موفق بوده است
ترام ما به آقایان شيوا فرهمند راد کار نيز عامل دیگری است که به اح

خاطر ابتکارشان در انتشار خبرنامه و کار  هو انوشه هادزاد ب
این کار نياز به روشنی پيداست که ادامه  به. افزاید مداومشان می

نوبه  هاین همکاری ب. ها و اعضای انجمن دارد همکاری همه شاخه
  .خود موجب غنی شدن هر چه بيشتر خبرنامه خواهد شد

  ،های هر چه بيشتر هایتان و به اميد موفقيت با تشکر مجدد از تالش
  فریبرز اردوبادی

  ونکوور، کانادا --  امریکاشمال غرب / از طرف شاخه غرب کانادا 
  

 برایمان  نيزها تبریک و همبستگی از سوی دیگر شاخهپيام های  
ات دليل محدودیت صفح هکه ب  ضمن پوزش از این.رسيده است

ه این عزیزان  از هم،ها نيستيم قادر به درج همه پيامخبرنامه 
  .صميمانه سپاسگزاریم

  گو با دکتر هژبری و دکتر ياسايیو گفت
  قنامه انجمن با بنياد کودکفواتامضای  مناسبت هب

 
رئيس  بنياد کودک، و دکتر هژبری، عضو هيئت مدیرهدکتر یاسایی، 

  وافقنامه امضای تانجمن هنگام
که   از ایناریمزسپاسگقای دکتر یاسایی، آآقای دکتر هژبری، 

  . پذیرفتيدوگو گفتدعوت ما را برای این 
. کنيم  میآغازگر اجازه بدهيد ابتدا از شما ، ادکتر هژبریآقای 

کن است  انجمن دانشگاه صنعتی شریف، ممرئيسشما به عنوان 
   بيان بفرمایيد؟ این توافقنامه بارهارزیابی خودتان را در 

ما با مشکالت مالی تعداد قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه 
 را  مشکالت نه تنها توان آموزشی آناناین. اند دست به گریبان

 را مجبور به ترک تحصيل دهد بلکه حتی در مواردی آنان کاهش می
ی ها جویان دانشگاه صنعتی شریف از هدفکمک به دانش. کند می

سفانه تحریم اقتصادی عليه ولی متأ. بوده استنخستين انجمن 
از این رو .  مانع از انجام این کار شدایران بر مشکالت ما افزود و عمًال

 بنياد د همکاری بنياد کودک استقبال کرد، زیراانجمن از پيشنها
کودک یک بنياد شناخته شده است که چندین سال سابقه جمع 

 و عالوه بر آن  ایران را دارد،به دانش آموزان درآوری اعانه و کمک 
 تصميم گرفته است که اجازه انتقال پول به ایران را هم دارد و اخيرًا

 بر .های خود را به سطح دانش جویان دانشگاه توسعه دهد کمک
جمن ما و بنياد کودک امضا شد، اساس توافق نامه ای که بين ان

ق یک کميته کند و از طری های مالی را انجمن ما جمع آوری می کمک
انجمن ما در  ی بنياد کودک و اعضای نفره مشترک متشکل از اعضا۴

  . شرایط تقسيم خواهد شدبين دانشجویان واجد
سسه غير انتفاعی ثبت شده است و از این رو انجمن ما یک مؤ

  .تی استاکليه کمک های مالی به آن مشمول معافيت مالي
  

 و بنياد ممکن است خودتان  یاسایی اسماعيلدکترقای آ
   را معرفی کنيد؟کودک

 دارای  همچنين وجه دکترا در رشته روانشناسی درارایدمن 
.  ایالت کاليفورنيا در مشاوره خانوادگی هستمیگواهی تخصص

 در ١٩٩۶از سال  .تخصص من در روانشناسی جنایی و اعتياد است
دليل . بنياد کودک فعاليت دارم و عضو هيئت مدیره این بنياد هستم

 با استعداد بوده مک به کودکان و نوجوانانکن به این بنياد پيوستن م
  .تاس

  ٢ در صفحه وگو گفتدنباله این 
  

  ٢٠٠٣ سال انجمن در
  ! بود"ها شاخه" سال ٢٠٠٣سال 

.  بود ما انجمنل مهمی در تاریخ کوتاه ولی پر بار سا٢٠٠٣سال 
این سال انجمن مانند درختی که در دل خاک ریشه دوانده است، در 

 را ٢٠٠٣سال . دستان خود را در همه جهات گسترد و شاخه داد
تشکيل و تحکيم شاخه ها . ها ناميد توان به جرأت سال شاخه می

همين دليل ما  ه ب.برای شکل گيری آینده انجمن حياتی است
 نقش ها  شاخهکوشيم که ت میاميد داریم و با تمام نيرو در این جه

  .واقعی خود را در زندگی انجمن پيدا کنند
  :تا کنون شاخه های زیر تشکيل شده اند

، شاخه امریکاشاخه اروپا، شاخه غرب کانادا و شمال غرب 
، و شاخه  شاخه جنوب کاليفورنياليفورنيا،انگلند، شاخه شمال کا نيو

  .تورنتو در کانادا
 نيل برای های خود را اليتعها ف ین شاخهکه همه ا با اميد به آن

همچنين اميد داریم که دوستداران . به اهداف انجمن شدت دهند
 .انجمن در دیگر نقاط جغرافيایی نيز شاخه های خود را تشکيل دهند

  ١٣ شماره
  ١٣٨٢دی 

  ٢٠٠۴ژانويه 
در چهار صفحه    ١صفحه 



 
 

 
 

  ن ديه گو تا هايدلبرگاز س
  گردهمايی تورنتو

  
  

  اوت٢۶ تا ٢٣گردهمایی سراسری انجمن در روزهای دومين 
آنکه این دومين  با.  در شهر تورنتو کانادا برگزار شد٢٠٠٢سال 

 از رشد انجمن و روشنی ولی نشانه های ،یی انجمن بودردهماگ
گذشت، دیده  در مدت کوتاهی که از عمر آن میمطرح بودن آن 

  :تورنتو گردهمایی نکات مهم. شد می
  ؛ نفر در این گردهمایی شرکت کردند۴٠٠بيش از  -
 ١۵٠ :تعداد شرکت کنندگان از کانادا -
 ١۴٠ :تعداد شرکت کنندگان از ایران -
 ١٠٠ :تعداد شرکت کنندگان از امریکا -
 ١٠ :د شرکت کنندگان از اروپاتعدا -
 به دليل مشکالت ویزا کمتر از امریکاتعداد شرکت کنندگان از  -

 .انتظار بود
 رضا و پروفسورسای پيشين دانشگاه دکتر محمد رضا امين،  از رؤ -

 .دکتر ضرغامی حضور داشتند
پور، که در گردهمایی سن   وقت دانشگاه، دکتر سهرابرئيس -

 .  شرکت کنند در تورنتونستند نتواگو شرکت داشتند، دیه
امور محلی گردهمایی را کميته ای با عضویت مانوهر ميثاقی،  -

مه جعفرزاده، داود خدابنده، علی فيروزه عباسيان، معصو
سانس دانشگاه تورنتو  تن از دانشجویان فوق لي١٢واشکيانی و ذ

 . انجام دادندبه بهترین نحو
 .د برگزار شWestin-Prince گردهمایی در هتل -
آن برخالف اولين گردهمایی که هدف اوليه اغلب شرکت کنندگان  -

ه دیدار دوستان قدیم بود، در اینجا بسياری با هدف شکل دادن ب
 هم در سخنان سخنرانان و این نکته. انجمن شرکت کرده بودند

ت در هيئت مدیره انجمن دیده شدن برای عضوی هم در نحوه نامزد
 .شد می

 برگزار Old Mill شام در رستوران زیبای  همراه بامراسم گشایش -
 .شد

ن، در سخنرانی ، عضو هيئت مدیره انجمسالمیدکتر شيخ اال -
 .کيد کرد تأحفظ وحدت انجمن بر گشایش گردهمایی

های   از فعاليتیئه گزارشا انجمن، با اررئيس، دکتر هژبری  -
مشکالت در ارسال  به ، دو سال سپری شدهانجمن در

 در اشاره کرد و بر لزوم هماهنگی بهترها به دانشگاه  کمک
 .کيد کرداین امر تأ

 به نمایندگی از سوی کميته برگزار کننده به لزوم دکتر ميثاقی -
  همه اعضاسهيم کردنتدوین آیين نامه های جدید به منظور 

 .کيد کرد تأای انجمنه در فعاليت
ين سخنران به جنبه های عنوان نخست ه ب رضاپروفسورسپس  -

های انجمن اشاره کرد و توجه فارغ التحصيالن را  عاليتفرهنگی ف
 .های ملی جلب کرد به حفظ سنت

 به رسالت دانشگاه در امر صنعتی کردن کشور دکتر ضرغامی -
 .اشاره کرد

های بين المللی دانشگاه،   دفتر همکاریرئيس، دکتر وفایی -
 . وقت دانشگاه را خواندرئيس، پور پيام دکتر سهراب

 مقاله ١٢ موضوع علمی گردهمایی بود که " دورآموزش از راه" -
 . جلسات سخنرانی برگزار شدپيرامون آن دریافت شد و یک رشته

  بر در سخنانی به پدیده فرار مغزها اشاره کرد ودکتر مشایخی -
ها و صنعت  لزوم همکاری فارغ التحصيالن مقيم خارج با دانشگاه

 .کشور تأکيد ورزید
ای وهی از هنرمندان محلی و اعض شب گرهدر برنامه هنری شنب -

 .انجمن برنامه بسيار جالبی ارائه کردند
ایجاد یک هيئت مدیره انجمن در خالل گردهمایی تصميم به  -

 .  گرفتصندوق کمک به دانشجویان دانشگاه
 خود را نامزد  نفر١٧ عضویت در هيئت مدیره جدید انجمن برای -

ضوری در ی گيری حشکل ترکيبی از رأ انتخابات به. کردند

از مجموع آرای . ینترنت انجام شدگردهمایی و غيابی از طریق ا
 : شدندبرگزیده، افراد زیر ی اینترنتحضوری و

  

 
 امين، دکتر  محمد رضاورنتو که دکترت تاریخی از گردهمایی یعکس

  دهد امی و دکتر خاکزار را در ردیف نخست نشان میغضر
 

  ؛)شين هيئت علمی، عضو پيامریکاغرب  ( هژبری فریدوندکتر .١
تهران، ایران، فارغ التحصيل دوره اول و  ( مشایخی علينقیدکتر .٢

 ؛)سرپرست دانشکده مدیریت دانشگاه شریف
، فارغ التحصيل دوره امریکاشرق  (دکتر زاهد شيخ االسالمی .٣

 ؛)سس و مدیر شرکت خصوصیششم و مؤ
 ؛)تورنتو در کانادا، فارغ التحصيل دوره اول ( ميثاقی مانودکتر .۴
 التحصيل دوره ، فارغامریکاغرب  (منوچهریانورا ژ مهنــدس .۵

 ؛)اول
 ؛)شمال کاليفورنيا، فارغ التحصيل (دکتر فریبا آریا .۶
 .) فارغ التحصيل تورنتو در کانادا، (دکتر فيروزه عباسيان .٧
  

   با دکتر هژبری و دکتر یاسایی وگو گفتدنباله 
  

مان بين المللی غير ز به عنوان یک سا١٩٩۴کودک از سال بنياد 
بنياد کودک در عرصه کمک به کودکان در . سيس شدأانتفاعی ت

های فردی  سراسر جهان بخصوص ایران به اشکال مختلف، از کمک
 مثال رایدر این عرصه ب. ندک  فعاليت میهای گروهی، تا کمک

دوستداران بنياد . ببرم داشتيم نام ای که اخيرًا توانم از نمونه می
 دست به ابتکار جالبی زدند و تازگی بهسسه سيسکو ؤکودک در م

از این کمک برای .  هزار دالر کمک جمع آوری کنند۴٣توانستند مبلغ 
ان استفاده های مختلف ایر تهيه غذا برای کودکان یتيم در استان

  .شد
هدف بنياد کودک کمک به کودکان با استعدادی است که در فقر 

بنياد کودک تالش دارد تا با کمک خود به این کودکان . برند به سر می
مانع از این شود که این کوکان با استعداد از رفتن به مدرسه و طی 

ما از طریق جمع آوری کمک به . دوره های آموزشی محروم شوند
  .رسانيم ده های این کودکان کمک مالی میخانوا
  

 دانشگاه امه اخير ميان بنياد کودک و انجمنهدف از توافقن. ٢
  صنعتی شریف چيست؟

 شد، هدف بنياد کودک کمک به کودکان در به گفتههمانطور که 
 در صد از این ٨٠دانشجویان به . پایان رساندن آموزش شان است

 SUTAو در این جاست که توافقنامه ما با . آموزش دست یافته اند
خواهيم به دانشجویانی کمک کنيم که  ما می. شود وارد عمل می

زش های ابتدایی و متوسطه خود را با موفقيت به پایان رسانده آمو
  ولی برای به،ها نيز موفق شده اند اند و در امتحان ورودی دانشگاه

لی مواجه اند و این پایان رساندن دوره آموزش عالی با مشکل ما
د که به همين دليل مجبور شوند آموزش عالی خود را خطر وجود دار

آرزوی ما در . به آرزوهای خود جامه عمل بپوشانندقطع کنند و نتوانند 
 هر چه که عدهاست که امکان آن را فراهم آوریم بنياد کودک این 

 . از این جوانان با استعداد بتوانند به آرزوهای خود برسندیبيشتر
  

  انتظار شما از این توافقنامه چيست؟. ٣
د  و انتظار ما این است که این توافقنامه با موفقيت عملی شو

بسيار خوشبين هستيم که با همکاری بين ما این موفقيت کسب 
آميز این توافقنامه، انجمن دانشگاه   موفقيتجرایاز ا پس. شد خواهد

صنعتی شریف خواهد توانست به ما کمک کند تا برنامه های 
 .مشابهی برای دانشجویان سایر دانشگاههای ایران ترتيب دهيم

  

 ، مجدد از شماسپاس با تر هژبری و آقای دکآقای دکتر یاسایی
  . را آرزومندیمتانموفقيت 

  ١٣ شماره
  ١٣٨٢دی 

  ٢٠٠۴ژانويه 
  ٢ صفحه



 
 

 
 

 تبريک سال نو ميالدی
سيحی نو ميالدی را به همه خوانندگان و اعضای م سال آغاز

گویيم و سالی سرشار از شادی و پيروزی  انجمن تبریک می
  .برایشان آرزومندیم

 

   آالريکو در ايتالياارش جلسه گشايشگز
 خبر داده بودیم، مراسم گشایش و ١١  که در شمارههمانگونه

 برنامه های کار مرکز علمی و فنی بحث و تصميم گيری در باره
 دکتر نصرت واحدی،. رگزار شدآالریکو در ماه نوامبر در ایتاليا ب

استاد پيشين فيزیک دانشگاه و از اعضای انجمن ما نيز در این 
 گزارشی از این مراسم دکتر واحدی. مراسم شرکت داشتند

  :خوانيم نوشته اند که می
مرکز بين المللی برای فن آوری  ( ICTI مرکز گشایشدر مراسم 

  برندگاننشمندان وعالوه بر زبده ترین دا )ALARICOو نوآوری یا 
ی پژوهش رئيس مرکز  وجایزه نوبل، رئيس سازمان یونسکو

. شدند  نفر می۶٠  و در مجموع نيز حضور داشتندICTP هیست یتر
م در هتل بود که دو روز اّول آن در ر جلسات این مراسم شش روز

Parco dei Principi ١۵٠در شهر " کاالبریا "  در دانشگاه  روز دیگر۴ و 
این مراسم در . گردیدنوب ایتاليا برگزار ج  در COSENZA  هزار نفری

 و با شب نشينی مجللی گشایش یافتتاليا  وزیر علوم ایتوسطرم 
  که،Bonifati"  فاتیونيب" معروف ایتاليا شخصيت  ميلياردر ودر قصر
  .پایان یافت کنفرانس بود، ميزبان  و ICTI رئيس خود

 سّوم  انتقال تکنولوژی به کشورهای جهانبرای ICTIمرکز 
 آن نيز صبح و بعد گشایش جلسات رو این از.   شده استگذاری پایه

های تجربی و   پژوهش و بحث در باره مقاالت ارائهویژهاز ظهر 
ها به کشورهای در حال رشد  های جدید و چگونگی انتقال آن فناوری

اد برای صدا موفقيت آن را منوط به وجود فضائی آز  که همه یک،بود
صورت چنين انتقالی  در غير این. دانستند اندیشيدن، بيان و نشر می

کند و بازار کار سنتی این   سطح تجارت و صادارات تنزل میبه
  . را نيز مختل می سازدکشورها

نخست آماری . در این کنفرانس دو مطلب مرا سخت تکان داد
های علمی و  این آمار فعاليت. ف یونسکو تهيه شده بودبود که از طر

 درصد این ٧٠. ددا  مینشانهان و سهم هر کشوری را در آن فنی ج
ده درصد .  در صد به اروپا و ژاپن تعّلق دارد٢٠  وامریکاها به  فعاليت
هان سّوم است که در جوط به چين و هند و بقيه کشورهای بقيه مرب

  .ر صد استآن سهم ایران تنها یک د
 سال پيش ٣٠این دانشگاه . بود" کاالبریا"  دّوم دانشگاه نکته
ر یعنی بسيا.  و ساخته شده استگذاری پایه" فاتیونيب"بوسيله 

طرح و توسعه  . است) شریف( مهرجوان تر از دانشگاه صنعتی آریا
 ١٠٠ن ایتاليائی برای مّدت اوسيله مهندس هکامپوس این دانشگاه ب

در . این دانشگاه خود یک شهرک است. شده استسال پيش بينی 
رانی دیده   آن چون شيکاگو، سه خط اتوبوسهای دو طبقه خيابان

.  نفری دارد۴٠٠٠ دانشجو و یک خوابگاه ١٢٠٠٠ اکنون هم. می شود
ی در رشته پژوهشهای  آزمایشگاهترین  گاه دارای پيشرفتهدانش
 است که از آن ننویویژه فن آوری  هی و بکعلوم پایه و پزشهای 

تری آن سيستم کامپيو. آید  بيرون میپژوهشیله ساالنه صدها مقا
از . استهز و مدرن ج و کتابخانه اش بسيار مدارای قدرت فوق العاده

هایی در آن   دانشمندان بزرگ پيشين نسخه آثارکتب باستان و
 ٢۴شود، در عرض هر کتابی در هر کجای دنيا چاپ . موجود است
  .استرس دانشجویان  دستدرجا  ساعت در آن

  

  اهداف انجمن
  :خوانيم می" اهداف" زیر عنوان ٣ساسنامه انجمن، در بند در ا

) همکاری(عمده ترین اهداف این انجمن پيشبرد تماس "
اعضای آن در سراسر جهان در آکادميک و حرفه ای ميان 

های بالعوض، آموزشی، اجتماعی و علمی  های کمک زمينه
  .است

های فنی و حرفه ای  چنين در تسهيل همکاریانجمن هم
  ."بين اعضای خود و دانشگاه خواهد کوشيد

  

   دانشگاهارزشيابی مدرک کارشناسی ارشد
گزارش یکی از اعضای انجمن ما از آلمان، مراکز ارزشيابی بنا بر 

 دانشگاه ما را معادل آلمان که تا کنون مدرک کارشناسی ارشد
دند، کر های آلمان ارزیابی می شگاهصيل دانمدرک دیپلم پایان تح

نظر . شوند مدتی است که برای این امر شرط و شروطی قائل می
به اینکه این ارزشيابی هم برای حيثيت دانشگاه ما و هم برای 

یند، بسيار مهم است، آ  فارغ التحصيالنی که به آلمان میسرنوشت
، تقاضا  دارندی که اّطالعات موّثقی در این زمينهاز همه دوستان

  . در اختيار ما بگذارندکنيم اطالعات خود را در این باره می

  از نامه های خوانندگان
 اعضای جوان انجمن و از فارغ التحصيالن اخير دانشگاه یکی از

  : به ما نوشته است خطاب کار به آلمان آمده، در نامه ایبرایکه 
ای  کارم را از دست دادم و مجبور بودم بر٢٠٠٣من در ژوئن "

در .  مشغول به کار شوم دوباره٢٠٠٣، تا دسامبر حفظ اجازه اقامت
 با عده ای  من امکان آنرا پيدا کردم کهگردهمایی اسلينگنجریان 

پس از گردهمایی اطالعات خوبی از . از اعضای انجمن آشنا شوم
م توانم بگوی ت میبه جرأ.  اعضای انجمن دریافت کردمبرخی از این

 این طریق در اختيارم قرار گرفت، شانس کاریابی  هایی که ازارتباط
 من اعتماد به نفس عجيبی پيدا کرده اکنون...  برابر کرد٣مرا 
 مشغول این نه فقط به این دليل است که موفق شده ام دوباره .ام

بينم عضو انجمنی هستم که  به کار شوم، بلکه به این دليل که می
 سازمانی یا علقاتاعضای آن، صرفنظر از تخصص فنی و یا ت

 بدون هيچ چشم داشتی دانش و تجارب خود را اجتماعی، حاضر اند
  ."در اختيار دیگر اعضای انجمن بگذارند و آنها را یاری دهند

  

  عضو شويد
  !انجمن را تقويت کنيد پرداخت حق عضويتو با 

ر با پذیرش عضویت و پرداخت حق عضویت ساالنه انجمن را د
 ساالنه و  هایحق عضویت. یاری کنيدهای خود  رسيدن به هدف

ن تنها منبع مالی انجمن و کمک های ارسالی اعضای انجم
 استقالل و مهمترین نشانه سالم بودن و توانمندی پشتوانه
  .آن است

 و رجوع  org.SUTA.wwwبا مراجعه به سایت مرکزی انجمن در 
   و Regular Membershipه اصلی  راست باالی صفحبه بخش

Student Membership کارت اعتباری ویزا و یا با استفاده از توان می 
  . یورو کارت حق عضویت را به راحت ترین شکل پرداخت–مستر 

  

 
   در سطح اروپایدانشگاه اينترنتابتکار جديد برای ايجاد 

آکادمی فنی اسلينگن گام تازه ای در جهت ایجاد دانشگاه 
این آکادمی در پرسشنامه .  در سطح اروپا برداشته استیاینترنت

ها  ر اروپا فرستاده از آنای که برای نزدیک به یک هزار دانشگاه د
. خواسته تا نيازها و خواست های خود را در این زمينه اعالم کنند

هدف آکادمی فنی اسلينگن از این کار اشاعه و پرورش فکر ایجاد 
دکتر خاکزار، استاد در . یک دانشگاه اینترنتی در سطح اروپاست

این  رهبری  پس از تدوین پيشنهاد این ابتکار،آکادمی اسلينگن،
بنا به نظر دکتر خاکزار ایجاد یک . ابتکار جدید را بدست گرفته اند
موفقيت . است" آموزش از راه دور"دانشگاه اینترنتی ادامه منطقی 

های  چه بيشتری از دانشگاهبتکار در گرو پاسخ مثبت تعداد هراین ا
در  توانند اروپا می های دوستداران انجمن در دانشگاه .اروپاست

برای . از این ابتکار پشتيبانی کنند های خود انشگاهتماس با د
  :داطالعات بيشتر با دکتر خاکزار تماس بگيری

de.esslingen-khakzar@fht.haybatolah 

  
  تازهسايت انجمن با امکانات 

org.SUTA.www  
و امکانات بيشتر در دسترس اعضا و  سایت انجمن با طرح تازه

  :ویژگی های طرح تازه. ار گرفته استدوستداران انجمن قر
 .سایت دارای ساختاری بسيار دیناميک است -
 در پاسخ به نياز های شاخه های انجمن طرح شده و طرح تازه -

  شاخه ها مطالب مورد نظر خود را بهدهد که این امکان را می
تحریریه سایت در  پس از تائيد هيئت الباین مط. سادگی ارائه دهند
 .دو شسایت منتشر می

 در این بخش امکانات. د است خوهر شاخه صاحب بخش ویژه -
 :زیر وجود دارد

   اتاق بحث گروهی؛-
  ؛اخبار، تقویم رویدادها -
  ؛ ليست گروه های پخش پيام-
  .شود  کميته های شاخه ها اداره می این بخش ها با نظارت-
  ؛ها در قسمت مربوط به خود عضویت و دیگر کمک پرداخت حق -
  . تمام شماره های خبرنامه قابل دسترسی است-
  ؛های گردهمایی ها  عکس-
 در نظر گرفته  نيز اطالعات تجارتی در این طرح تازه بخشی ویژه-

ات مورد عالقه خود توانند اطالع همه اعضای انجمن می. شده است
  . منتشر کنندرا در این بخش

  ١٣ شماره
  ١٣٨٢دی 

  ٢٠٠۴ژانويه 
  ٣صفحه 

http://suta.org/
mailto:haybatolah.khakzar@fht-esslingen.de
http://suta.org/


 
 

 
 

   خبرچند
روز دانشجو و گراميداشت  

 : آذر در دانشگاه١۶سالگرد پنجاهمين 
 ١۵در روزهای بنا به گزارش روزنامه شریف 

جنبش " نام  آذر همایشی با١۶و 
 سال دفاع از حقوق ۵٠ -دانشجویی

 از دانشجویان با شرکت تعداد زیادی" ملت
تماعی در های سياسی و اج  شخصيتو

در این . ار شدی شریف برگزدانشگاه صنعت
همایش از جمله مهندس ميثمی، دکتر 
حسين رفيعی، دکتر حاتم قادری و دکتر 

 .محسن سازگارا سخنرانی کردند
با آغاز تحصن گروهی از نمایندگان  

رد صالحيت وسيع  در اعتراض به مجلس
،  مجلس انتخابات دور بعدینامزدهای

 از دانشجویان دانشگاه ما و حجت شریفی
 دفتر تحكيم وحدت به ی مرآزیعضو شورا

ندگان نماي با یمنظور اعالم همبستگ
 وارد مجلس شد و ژانویه ١١ روز ،متحصن

 )برگزاری ایلناخ. ( پيوستنانبه جمع متحص
 

    ويژه  رمضان  جام  واليبال مسابقات 
   تيمی با قهرمان نوامبرماه در دختران
 یها تيم.  يافت ايان پ ی شيم یمهندس
 یها  در مكانی، آامپيوتر و متالورژعمران
 . قرار گرفتندیبعد

 

تيم دانشگاه ما امسال هم موفق شد از  
مين ٢٨سد دور مقدماتی منطقه ای 

 عبور کند و ACMمسابقات برنامه نویسی 
 شرکت کنندگان در مسابقات نهایی در ردیف
 مارس تا ٢٨مسابقات نهایی از . قرار گيرد

 پراگاول آوریل سال آینده در شهر 
ما این . د شدبرگزار خواه) جمهوری چک(

 .گویيم موفقيت را به تيم دانشگاه تبریک می
 

 ییل اجرائومس آاوه مقدمبنا به اظهار  
 با ، دانشگاه شريفی صنفیانتخابات شورا

 ی رسمگذاری پایهتوجه به عمر آوتاه 
در ) دانشجویان (ی صنفیشورا

حضور دانشجويان در انتخابات  ،ها دانشگاه
تر از  سيار پررنگب  امسالی صنفیشورا

 )ایسنا( .ها بود انتخابات ساير تشكل
 

بعد از حدود  ٢ت  طرش  خوابگاه سايت 
  پروانه. د شی انداز  راه بار دیگر   ماه يك
   طرشت  سايت  از مسئوالنینژاد، يك یقاض
   تصميم مسئوالن" : مورد گفت ، در اين٢

 از آامپيوترها   استفاده  را بابتیگرفتند مبلغ
 یا  بودجه بگيرند تا هميشه  ويانجاز دانش

 را سريعتر   نيازهايمان موجود باشد تا بتوانيم
 )روزنامه شریف(  ". بكنيم برطرف

 

ا به گزارش روزنامه شریف و در پی بن 
 خدمات  هرچه بيشترپيمانکاری شدن

  نيز در آیندهبهداری دانشگاه ،دانشگاه
 نزدیک به یک پيمانکار خصوصی واگذار

ی، مدیر کل امور حبيب  مهندس. خواهد شد
   اين انجام":  گفت  این مورد در ،دانشجویی

   دانشگاهی برا  شده  تمام  ر مسلمًا هزينهآا
 ". خواهد داد  افزايش  گذشته  به را نسبت

رسد با خصوصی شدن بهداری  نظر می هب
هزینه های جدیدی از دانشجویان و 

 .کارمندان دریافت خواهد شد
 

 صنایع اقدام به شورای صنفی دانشکده 
برگزاری یک دوره مسابقات شطرنج در 

 )روزنامه شریف( .سطح دانشکده کرد
 

 دانشگاه با ی پژوهشیحجم قراردادها 
 ١٠، باالتر از ٨٢صنعت در نه ماهه اول سال 

دآتر سعيد  .ميليارد تومان است
 شريف یيس دانشگاه صنعتئ رپور سهراب

در مراسم تقدير از پژوهشگران نمونه 
گاه دانش: شگاه با بيان اين مطلب افزوددان

 در یشد قابل توجه ری در سال جارما
  )ايسنا( . داشته استیزمينه پژوهش

 دسامبر طی مراسمی در ١۶روز  
دانشگاه از پژوهشگران نمونه کشور تقدیر 

دکتر در این مراسم وزیر علوم و . شد
، رئيس دانشگاه و دکتر حسام پور سهراب
 ارفعی از دانشکده فيزیک و عضو جدید الدین

، )TWAS( فرهنگستان علوم جهان سوم 
دکتر مصطفوی مدیر ارتباط با . حضور داشتند

صنعت در این مراسم به معرفی تعدادی از 
پروژه های صنعتی انجام شده در 

اشاره کرد و از جمله از پروژه های دانشگاه 
 پروژه مطالعات جامع حمل و نقل: زیر نام برد

اصفهان، پروژه طراحی و توسعه سيستم 
 نقل همگانی شهر مشهد، پروژه حمل و

ی و اجرای سيستم بانک اطالعاتی حطرا
پتانسيل بازار مصرف محصوالت در ارتباط با 
بانک صنعت و معدن، پروژه های مرکز صنایع 
نوین، پروژه در خصوص جهاد خود کفایی 
نيروی دریایی و پروژه طراحی پایلوت توليد 
 .متانول برای شرکت ملی صنایع پتروشيمی

 )روزنامه شریف(
  

IEEEدر کالس درس اخالق !  
  

 کن فاستر، استاد دانشگاه پروفسور
 که از منتقدین امریکاپنسيلوانيای 

 IEEEهای تبعيض  سرشناس سياست
 است، در یکی خودنسبت به اعضای ایرانی 

از گفتارهای خود اشاره کرده بود که اگر 
IEEEز این تبعيضات برندارد،  دست ا

ها در کالس های اخالق  دانشجویان تا سال
  . مهندسی در این باره بحث خواهند کرد

 فاستر اکنون به این قول خود پروفسور
عمل کرده و در کالس درس اخالق 
مهندسی خود در دانشگاه پنسيلوانيا این 

 پروفسور. موضوع را به بحث گذاشته است
تر هژبری، رئيس فاستر در نامه ای به دک
این مطلب اظهار انجمن ما، ضمن بيان 
 یکی از استادان تمایل کرده است که

 اه ما در پيامی به مراسم گشایشدانشگ
 را در IEEEاین کالس اقدامات تبعيض آميز 

 متخصصان ایرانی برای دانشجویان مورد
خانم دکتر معصومه نصيری و . تشریح کند

دانشکده دکتر جواد صالحی استادان آقای 
 شریف پيامی برای  صنعتیبرق دانشگاه

  .نشجویان این کالس خواهند فرستاددا
  

  تضييقات جديد
  ن ايرانی پژوهشگرابرضد

 ACSدنبال  هبIEEE   
  

ن و  عليه پژوهشگراIEEEيقات دنبال تضي هب
سفانه و همانطور که ، متأمتخصصان ایرانی

يقات به امنه این تضيرفت اکنون د انتظار می
. های علمی نيز رسيده است جمندیگر ان
ادان دانشکده شيمی دانشگاه از است
يقات جدیدی خبر ميدهند که از سوی تضي

 عليه ACS" امریکاانجمن شيمی "
مطابق . شود ن ایرانی اعمال میپژوهشگرا
از انتشار " امریکاانجمن شيمی "این اخبار 

ن ایرانی عضو این مطالب علمی پژوهشگرا
 با ACSانجمن . دکن انجمن خودداری می

اطالع از آثار منفی این تصميم و اظهار 
کند  سف در این مورد، اظهار اميدواری میتأ

يقات را از که بتواند در آینده نزدیک این تضي
  .ميان بردارد

، استاد شيمی دکتر یونس ایپکچیاز 
در دانشگاه گيسن آلمان، که این خبر را در 

  .اریمپاسگزاختيار ما گذاشتند، س

که ، ای در نامه رئيس انجمن دکتر هژبری
 درج  خبرنامهمتن آن در شماره آینده

 به این اقدام انجمن شيمی شود، می
  .امریکا اعتراض کرده است

  اطرات دکتر مجتهدیاز خ
)١٠(  

  
معلمين دبيرستان البرز داوطلبانه دستور 
دادند به حسابداری که ده درصد حق 

] و[ معلمی که محتاج است –شان  التدریس
شان به   ده درصد حق التدریس–احتياج دارد 

افراد خير هر . دانشگاه آریامهر داده بشود
عرض . فرستادند ی میشان یک مبلغ کدام

خود . رسيد کردم گر و گر پول می
اعليحضرت، خواهرهایش، برادرهایش 

به این نوع مرا مورد . هایی دادند چک
  .تشویق قرار دادند

عرض کردم، برای ساختمان، دکتر ادیب، 
ها دست آقای دکتر  دار و تمام این پول خزانه

چون به ایشان ایمان . ادیب، گفتم باشد
سيونی هم تشکيل دادم از کمي. داشتم

آقای مهندس لکستانی که در اداره برق کار 
 در سد سفيد رود مشغول کار –کرد  می
 تحت نظر آقای مهندس روحانی، وزیر -بود

من به مهندس روحانی . آب و برق آن موقع
آقای مهندس لکستانی : "تلفن کردم گفتم

 چون –" را منتقل کن به دانشگاه آریامهر
.  من بود در دانشکده فنیروحانی شاگرد

به : " گفتم." خورد به درد شما نمی: "گفت
عکس چون خيلی آدم درستی است به درد 

. طور به او گفتم همين." خورد من می
. لکستانی را منتقل کرد به دانشگاه آریامهر

 هزار متر ٢٢آقای مهندس کمالی، که 
ساختمان در دبيرستان البرز با هدایای مردم 

 هزار متر در ٢٢ -نی انجام داد طور اما به
 در هر ساختمانی هم - هشت ساختمان

 این را هم - خودش پنجاه هزار تومان داد
خودش یک شرکت . دعوتش کردم

. ساختمانی داشت به نام شرکت رامکين
مهندس . دعوتش کردم در این کميسيون

ابوذر هم که از فرنگ با او آشنا بودم او را 
  .ونهم دعوت کردم در این کميسي

  )ادامه در شماره آینده(
، " مجتهدی محمدعلیخاطرات دکتر" :منبع

نشر کتاب . به کوشش دکتر حبيب الجوردی
  .١٣٨٠، تهران نادر

  

  
  

  
  تماس با ما

مطالب خود را توسط پست 
   الکترونيکی به نشانی 

de.hadzaad@GMX.anousheh  
   يا توسط فکس به شماره

ارسال  + ۴٩ - ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١
  .کنيد

 :نشانی سایت انجمن
www.SUTA.org  

  ١٣ شماره
  ١٣٨٢دی 

  ٢٠٠۴انويه ژ
  ۴ صفحه

mailto:anousheh.hadzaad@gmx.de
http://suta.org/

