
 
 

 
 
 

  
   گردهمايی هايدلبرگ نشانبرنده مسابقه

 ایدلبرگ این است که برای نخستين بار نشاناز ویژگی های گردهمایی هیکی 
در پی . شود احی و پيشنهاد میرگردهمایی از سوی خود اعضا و دوستداران انجمن ط

ت  در سایها  طرح به انجمن رسيد و همه آن١٠ن بيش از دعوت انجمن از اعضا و دوستدارا
 در باال  است کهبرنده این همه پرسی نشانی.  گذاشته شدنظر خواهی به نجمنا

  . اری گردهمایی زینت بخش خبرنامه خواهد بود از این شماره تا برگزشود و مشاهده می
دانش آموخته مهدی قاسمی اميری،  مسابقه آقای مهندس برنده و طراح این نشان

 به ایشان تبریک ما صميمانه. کن تهران استصنایع و سا از رشته مهندسی ١٩٩٨سال 
  .گویيم می

   گردهمايی هايدلبرگ آغاز شد شرکت در براینويسی نام
 زده نویسی  نام، زنگ آغاز گردهمایی در سایت انجمننویسی  نامبا گذاشته شدن فرم

، زیر  سمت راست و باالکنند در بخش  مراجعه میسایت انجمندوستانی که به . شد
توان   با مراجعه به این لينک می.کنند را مشاهده می Registration کلمه ایینشان گردهم

انی که تا پيش از ن کساز ميا. دنویسی کر  نامبا استفاده از کارت اعتباری در گردهمایی
جایزه تعلق خواهد   نفر یک به کرده باشند، به قيد قرعهنویسی  ناماول فروردین

  .رودی به گردهمایی است حق و مبلغ جایزه برابر با .گرفت
با .  پرداخت حق عضویت در انجمن است برای نام نویسی در گردهمایی،نخستين گام

 در توان  و هم میودی کمتری برای گردهمایی پرداخت ورتوان عضویت در انجمن هم می
  :برای شرکت در گردهمایی اقدامات زیر الزم است .تعيين سرنوشت انجمن نقش داشت

  ؛پرداخت ورودی برای گردهمایی. ٢         ضویت؛پرداخت حق ع. ١
  گ؛ در هایدلبر)دیگرییا هر هتل  ( یا ماریوت، کراون پالزاکردن اتاق در هتلذخيره . ٣
  . کردن جا در هواپيما یا وسيله نقليه مناسب دیگرذخيره. ۴

  !در تنظيم برنامه گردهمايی شرکت کنيد
 کميته تنظيم برنامهنام  به ، کميته ای انجمن سراسری گردهماییتنظيم برنامه برای

  : تشکيل شده است از افراد زیرگردهمایی
شرق ( ، دکتر زاهد شيخ االسالمی)امریکا در غرب رئيس انجمن،(دکتر فریدون هژبری 

، مهندس فریبرز )ایران(، دکتر علينقی مشایخی )کاناداتورنتو، (، دکتر مانو ميثاقی )امریکا
  .)اروپا( و مهندس انوشه هادزاد ،)امریکا شمال غرب غرب کانادا و( اردوبادی

 دوستان انجمن  برای گردهمایی تنها با همکاری گستردهتنظيم یک برنامه شایسته
و  خوانيم که با ارسال نظرها همين دليل همه دوستان انجمن را فرا می هب. امکان پذیر است
  .دهندظيم یک برنامه شایسته یاری ما را در تن خود پيشنهادهای

  برنامه های هنری و فرهنگی گردهمايی
هایدلبرگ نيز مانند دو گردهمایی پيشين برنامه های فرهنگی و هنری در گردهمایی 

 پيشين گرمی این دوستان شرکت کننده در دو گردهمایی. جای ویژه ای خواهند داشت
 تعدادی از  تنظيم یک برنامه متنوع به هنرنماییبرای .خاطر دارند همراسم را همچنان ب
  . با ما تماس بگيریدلطفًا. دوستان نياز داریم

  زمان بندی گردهمايی هايدلبرگ
سالن کنگره (معرفی خود در محل گردهمایی ورود به هتل، : ت او٢٠جمعه 
 دیدار نخست با صرف . بعداز ظهر٢از ساعت و دریافت کارت ورود به جلسه،  )هایدلبرگ
 تا موسيقی همراه با  در کاخ تاریخی هایدلبرگ شام سپس، ۶ تا ۴ پذیرایی از نوشابه و
  .نيمه شب

  . بعد از ظهر با صرف ناهار۶ صبح  تا ٩گردهمایی از ساعت : ت او٢١شنبه 
  . شبنيمه تا ٨ از ساعت  و برنامه هنری با موسيقیضيافت شام

  . همراه با ناهار بعد از ظهر۴ صبح تا ٩ادامه گردهمایی از ساعت : اوت ٢٢یکشنبه 
  .منطقههای هایدلبرگ و  نید دیدار از دی: اوت٢٣وشنبه د

  السالمی ا زاهد شيخگوبا دکترو گفت
  )دبير انجمن(

 
 از آقای دکتر شيخ االسالمی سپاسگزاریم

گو با و  گفت انجامبرایکه خواهش ما را  این
خبرنامه پذیرفتيد و وقتتان را در اختيارمان 

  .گذاردید
  
مکن است آقای دکتر شيخ االسالمی م .١

معرفی انندگان ما خودتان را برای آشناشدن خو
 کنيد؟

ورودی ( من فارغ التحصيل دوره ششم
دکترای . هستم مکانيک دانشکده  )١٣۵٠

 در زمينه محاسبات ١٩٨۵خود را در سال 
عددی مسائل مکانيک سياالت و انتقال حرارت 
از دانشگاه ایالتی آیوا گرفتم و در همانسال در 

 در Creareه و تحقيق بنام یک شرکت توسع
در . کار شدم هشایر مشغول بپایالت نيوهم

 همکاری خود را با شرکت ١٩٩١سال 
Flometricsسيس  که یک شرکت تازه تأ

 تا ١٩٩٣از سال . انگليسی بود شروع کردم
 این شرکت در  President بعنوان ٢٠٠٠سال 
آنگاه از این . کردم ی شمالی کار میامریکا

 شرکت خود را بنام کردم،شرکت استعفا 
CoolingZoneاین  ایجاد کردم و اکنون نيز 

علت عالقه ای که  هب. کنم شرکت را اداره می
همزمان به رشته سيستم دیناميک دارم 

مشغول کار روی تز دکترا در انستيتو تکنولوژی 
  . هستم همووستر
اقای دکتر شيخ االسالمی شما در دو  .٢

انجمن  و دبير دوره عضو هيئت مدیره انجمن
د بعنوان دبير ممکن است بفرمائي. بوده اید

  ؟یداعهده داشته  هانجمن چه وظایفی را ب
عنوان دبير انجمن  هوظيفه اصلی من ب

نگهداری مدارک و اسناد و همچنين تسهيل 
. ری جلسات هيئت مدیره انجمن استبرگزا

شخصی در مقتضای ضرورت و عالقه  هالبته ب
 به سازماندهی مربوطتمام زمينه هائی که 

های انجمن است  تشکيالت و اجرای سياست
  .کنم  فعاالنه شرکت مینيز
 سومين گردهمایی ٢٠٠۴گردهمایی . ٣

شما چه ارزیابی و چه . سراسری انجمن است
  توقعاتی از این گردهمایی دارید؟

ئی سراسری بسيار ما تا کنون دو گردهما
 های ده ایم که در واقع گامموفق برگزار کر

.  برای شکل گيری انجمن بودندنخستين
نظر من باید بتواند  هجلسه سال آینده ب

های انجمن  یک جهش کيفی در فعاليت
یی از طریق برنامه این گردهما. ایجاد کند

  .پرسش از تمام اعضا تنظيم خواهد شد
  ٣گو در صفحه و دنباله گفت

  ١۴ شماره
  ١٣٨٢بهمن 
  ٢٠٠۴فوريه 

  ١صفحه 
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  وهشگران ايرانی کارزار دفاع انجمن از حقوق پژ تأثيراولين نشانه ها از
ز  گزارشی ا، رئيس انجمن ما،دکتر هژبریی نامه ای به ط ، IEEEدکتر وینستون، رئيس 

دکتر .  استت عليه پژوهشگران ایرانی عرضه کردهيقايض تاقدامات خود را در راستای رفع
  :نویسد وینستون از جمله می

 ..."IEEEو یز حقوق جامعه علمکوشد تا از مجاری قانونی از حقوق اعضای خود و  ا  می 
 انتشارات علمی دعوت های دارای ر انجمنما همچنين از دیگ.  جهان دفاع کند در سراسریفن
 آمدهای لت ایاالت متحده مراجعه کنيم و پی به دوصورت جمعی ه به ما بپيوندند تا ب کهه ایمکرد

های  ریم که فعاليتما اميدوا.   بر جامعه علمی در سراسر جهان را بررسی کنيمOFACتصميمات 
IEEEروند حل این مسئله را برای همه ما تسریع کند ".  

این گرایش مثبت تنها کنيم که  ما ضمن استقبال از این جهت گيری مثبت خاطرنشان می
س آن دکتر هژبری سازمان داده ار وسيعی است که انجمن ما و در رأو تنها نتيجه کارز

های صد ها تن از دوستان ما در سراسر جهان  وششک این نشانه های مثبت نتيجه .است
دانيم  ما درعين حال می.  وارد آوردندIEEEسابقه ای به  های خود فشار بی است که با افشا گری

 الزم است کههمين دليل  هب. ارد و هنوز به پایان نرسيده استدکه این مبارزه همچنان ادامه 
دف رفع نهایی  ه برای رسيدن بهاز این گرایش مثبت بر فشار خوددر عين قدردانی 

 .يقات بيافزایيمتضي

  کاهش اعتبار مدارک دانشگاهی
 رسد که مدارک کارشناسی  از آلمان خبر می، رساندیم که در شماره پيشين به آگاهیانچن
های آلمان  دانشگاه ما که تا کنون معادل مدرک پایان تحصيل دانشگاه آموختگان شن داارشد

عضو  ،دکتر یونس ایپکچیدر این رابطه . گيرد  قرار میازگی مورد سوألت شد، به ارزشيابی می
 که به علت داشتن ، آلمانن دانشگاه گيسيئت علمی دانشکده شيمی و استادپيشين ه

ته ست، مدارکی در اختيار ما گذاشرو با این مسئله روبعدادی دانشجو از دانشگاه ما مدامت
 در ٢٠٠٢در یکی از ارزشيابی هایی که در آوریل سال . کند است که این نگرانی را تقویت می

 صادر شده، چنين  از دانشگاه ما با مدرک کارشناسی ارشد شيمیای مورد دانش آموخته
  :خوانيم می

  : ارزشيابی نکات زیر باید در نظر گرفته شوندمنظور ارائه هب"
انچه تز ایرانی چن. مقایسه تز فوق ليسانس دانشگاه ایرانی با تز دیپلم دانشگاهی آلمان -

  ن باید ارائه شود؛امعادل شناخته نشود، یک تز جدید مطابق با معيارهای آلم
های   اثبات دارا بودن دانش الزم در حد امتحانات اصلی دانشگاهبرایشرکت در یک امتحان  -

 ؛آلمان
را دانشکده مربوطه  که محتوای آنل دو ترم در دانشگاه مورد نظر در آلمان قگذراندن حدا -

  .کند  مینتعيي
های عملی  وجه با وسعت کار  عملی در دوره شيمی دانشگاه ایرانی به هيچنظر ما کار هب

براین در همه موارد فوق باید به دانش عملی توجه  بنا.های آلمان قابل مقایسه نيست دانشگاه
  " .ویژه شود

  کاهش سهم پژوهش در بودجه
 سازمان مديريت و برنامه یر پژوهشامومدير آل دفتر ، دآتر محمد جعفر صديقبنا به گفته 

ميليارد تومان است آه  ٦٥٠  آل اعتبار فصل تحقيقات در بودجه سال آينده نزديك به ، آشوریريز
  و سال آينده باشدی درصد درآمد ناخالص مل٧/٠ رسد حدود  یها به نظر م یطبق ارزياب

.   نيز آمتر است٨٢  از اعتبار تخصيص يافته در سال GDP پژوهش از لحاظ سهم آن از
 رديف ی، نانو و زيست فناوری اعتبارات مورد نياز توسعه فناورمينأدولت به منظور توی افزود که 

 در  کهافزودوی  . آرده استیبين ريال در بودجه سال آينده پيش ميليارد ٢٠٠  به مبلغ یمستقل
وهشگران اختصاص يافته بودجه سال آينده مبلغ سه ميليارد تومان نيز به صندوق حمايت از پژ

ين سال فعاليت آن بوده دو ميليارد تومان نخست اعتبارات امسال اين صندوق آه ميزان. است
  )ایسنا ( .پيش بيني شده بود

  نامه های خوانندگان
 دسی مکانيک، در نامه این رشته مه١٣۵٠  ورودی سال، خوانندگان عالقمند خبرنامهیکی از
خبرنامه شماره  (گزارش دکتر واحدی  نظر خود را در بارهشته، ارسال دا مابرای که  از ژاپن

  : بيان کرده استچنين  این)١٣
به سختی . رسد آماری که از قول یونسکو نقل شده است، چندان مستند بنظر نمی"
 درصد و سهم ٢٠های علمی و فنی جهان  که سهم اروپا و ژاپن از فعاليتتوان پذپرفت  می

همچنين اختصاص یک درصد از مجموع .  از بقيه آن استدصدر١٠کشورهای جهان سوم 
سپاسگزار خواهم . به ایران نيز جای حرف داردهای علمی و فنی کشورهای جهان سوم  فعاليت

  ." اگر توضيح دهيد که این آمار بر اساس چه داده هایی تهيه شده استبود
 چنين توضيح شان،دکتر واحدی ضمن تشکر از توجه این دوست عزیز ما به مطالب گزارش

  :دهند می
وهشگران این ژآمار داده شده از سوی یونسکو بر اساس مطالبی است که از سوی پ"

جا تعداد مقاالت  کيد کنم که اینباید تأ. تشار یافته استکشورها در مجالت معتبر جهانی ان
 در من هم. در مورد ایران حق با دوست ماست. مطرح است و نه ميزان ابداعات علمی و فنی

ن یونسکو داشتم این نکته را خاطر نشان کردم که بسياری از این مطالب ئوالدیداری که با مس
 از ایران فعاليت خارجعلمی و فی توسط ایرانيان مقيم خارج که در محيط های علمی و فنی 

 باز هم از توجه این دوستمان به گزارش اینجانب تشکر در پایان. شود تهيه می کنند می
  ."کنم می

  تغيير سرپرست دانشکده مديريت
رستی  سال سرپ٤پس از  یکی از اعضای مدیریت انجمن ما،دکتر علينقی مشایخی،  

هنوز . ه دکتر نجمی داد که تا کنون معاون آموزشی دانشکده بودبدانشکده مدیریت جای خود را 
اه خواهد معلوم نيست که دکتر مشایخی چه سمت جدیدی در دانشگاه و یا در خارج از دانشگ

  .پذیرفت

 ACS امريکاپاسخ انجمن شيمی 
  ری دکتر هژبیبه نامه اعتراض

  
 از دانشگاه هایی  دریافت گزارشدر پی

مبنی بر اقدامات تبعيضی انجمن شيمی 
ر تدک عليه پژوهشگران ایرانی امریکا

 به ی، رئيس انجمن، نامه اعتراضهژبری
، رئيس انجمن کيسیچارلز دکتر 

 اندکی پس . ارسال داشتامریکاشيمی 
 در  کيسی چارلزدکتراز ارسال این نامه، 

، ضمن دکتر هژبرینامه ای خطاب به 
سف و درک مواضع انجمن ما تالش ابراز تأ

در . کرده است تا مواضع خود را روشن کند
  :نامه دکتر کيسی از جمله آمده است

 از هرگونه  ما راACSاصول اخالقی "
ر اساس تعلقات  بپِژوهشگرانميان تبعيض 

بدین . کند  منع می با صراحتملی شان
ل را در اص OFACاین تصميمات  دليل ما 

 از ما کوشش داریم که. کنيم محکوم می
طریق مجاری مناسب دولتی و در 
همکاری با دیگر انتشارات علمی راه هایی 

 ایجاد OFAC حل مشکلی که توسط برای
 باید اضافه کنم که این. شده است، بيابيم

موضوع برای ما اهميت ویژه دارد، زیرا 
بينيم که حقوق اعضا و انجمن زیر پا  می

  ."گذاشته شده است
ما ضمن ابراز خوشحالی و احساس 

  ما نوپایکه سخنان انجمن غرور از این
 با اعتبارتوسط انجمن های بين المللی 

 شود و با آن  میویژه ای سنجيده
شود، اضافه   برخورد میمسئوالنه

به نتيجه رسيدن این کنيم که  می
اعتراضات تنها در گرو ادامه و وسعت 

ما از همه شيمی دانان . گرفتن آن است
 در تماس با کنيم که ایرانی دعوت می

همکاران خارجی خود در این کارزار 
  .اعتراضی شرکت کنند

  

  !واردات از توليد بد بهتر است
ز اعضای  ادکتر بهرخ خوشنویس
 دانشگاه تادفعال انجمن ما و اس

کاليفورنيای جنوبی در یک سخنرانی که 
در دی ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی 

همایش اختراع و "شریف در چارچوب 
پژوهشکده "از سوی " توسعه تکنولوژی

متعلق " (های پيشرفته صنعتی  سيستم
برگزار ) شبه دانشگاه ما و سازمان گستر
  قرار گرفت،شد و مورد استقبال گسترده

ه معتقد است واردات از توليد گفت ک
باید " :او افزود. داخلی بد بهتر است

محور را بر بين المللی شدن و کيفيت 
  ) روزنامه شریف". (دار شدن بگذاریم

  

  تسليت
با کمال تأسف اطالع یافتيم که پدر 
گرامی آقای دکتر ضرغامی رئيس 
پيشين دانشگاه ما در ایران درگذشته 

  مهدی آقای دکترما این ضایعه را به. اند
ضرغامی و بستگانشان صميمانه 

  .تسليت می گویيم

  ١۴ شماره
  ١٣٨٢بهمن 
  ٢٠٠۴فوريه 

  ٢صفحه 



 
 

 
 
 

  وگو با دکتر شيخ االسالمی دنباله گفت
  

  
  دیه گو  سندکتر شيخ االسالمی در گردهماییکتر فرخ رحيمی و د
 

 برای تسهيل  راهای الزم ست که بتوانيم زیرساخت ااميد من این
 التحصيالن و استادانفارغ . یمفراهم آور اعضا همکاری ميان همه

باالئی  بسيار دانشگاه صنعتی شریف دارای توان علمی و مدیریت
 توانستهنعلت پراکندگی  هسفانه باین سرمایه ملی متأ. هستند

  ایران نقشهای صنعت و مدیریت آنطور که باید در شکوفائی بخش
ثر ی مؤ این پراکندگ است که در کاهشهدف ما این. ثری بازی کندمؤ

 این هدف را دنبال های سراسری در گام نخست ی گردهمای.باشيم
  .کنند می
در طول سال گذشته ما شاهد شکل گيری شاخه های انجمن . ۴

  بينيد؟  می٢٠٠۴چه نقشی برای شاخه ها در گردهمایی . بوده ایم
اگر این حرکتی که شروع کرده ایم بخواهد به رشد خود ادامه 

دران اعضا و خودجوش و خوبدهد نيازمند فعاليت و سازماندهی 
با وجود فواصل جغرافيائی بسيار زیاد نياز به . پشتيبانان خود است

البته در خيلی از . شد سازماندهی شاخه های محلی احساس می
طور خودجوش جمع شده بودند و فعاليت  همناطق دوستان ب

 هدفمان گسترش این شاخه ها و ٢٠٠٣ما برای سال . کردند می
کنم که تا حد زیادی در این کار  ها بود و فکر می ایجاد ارتباط با آن

 در این نقش کليدی دکتر هژبریجا باید از  در این. موفق شدیم
کنند و برقرار   در اکثر این جلسات شرکت میزمينه یاد کنم که شخصًا

همکارانمان در سراسر ما با تمام دوستان و  ارتباط مستقيم کننده
  .دنيا هستند

ه های محلی باالخص یکی از وظایف همه ما بطور عموم و شاخ
 فارغ التحصيالن و تشویقشان به همکاری فعال با پيدا کردن همه
ها در انجمن بر مبنای  پایه های انجمن و نحوه فعاليت. انجمن است

 عزیزانی هم که از همهبر این بنا . اصول دموکراتيک بنا شده اند
 داشته قادهاییهای انجمن انت ممکن است نسبت به فعاليت

کنم که فعاالنه درگير بشوند تا این نهال   خواهش میباشند،
  .تازه پا بتواند به سطوح باالتری از کارآئی برسد

ای من بسيار اميدوارم که افراد فعال این شاخه ها در انتخابات بر
  شوند تا بتوانيم از تجربياتشان و مهمده انجمن نامزدهيئت مدیره آین

مند   شان در پيشبرد اهداف انجمن بهرهتر از آن از عشق و عالقه
  .شویم
 افراد برجسته که متشکل از هيئت مدیره انجمن عالوه بر آن. ۵

این کار . م کارآیی داشته باشدبایست به عنوان یک تي است می
  تيمی تا چه حد انجام شد؟

ه در بعضی زمينه ها مثل ایجاد شاخه ها موفقيت نسبی گرچ
توقع شخصی من از فعاليت گروهی خيلی داشته ایم اما 
های حرفه ای و شخصی   سفانه گرفتاریأمت. ها بود بيش از این

فاصله زمانی و مکانی . مانع از رسيدن ما به نتایج بهتری شده است
البته .  دور کرده است دلخواه را از بازدهما هم مزید بر علت شده و

 اعضای انجمن باید ،طبيعی است که در مورد کارکرد هيئت مدیره
  .قضاوت کنند

 و در واقع تمام بدنه منظور بهبود ارتباط بين اعضای هيئت مدیره هب
ورا منوچهریان از اعضای هيئت مدیره انجمن من و آقای مهندس ژ

گاه آقای انجمن با همکاری یکی از فارغ التحصيالن اخير دانش
 وب سایت جدیدی برای انجمن تازگی  بهمهندس محمد علی صفاری

اتمان نقش بسيار مثبتی طرح و پياده کرده ایم که اميدوارم در  ارتباط
  .ه است شدپيشين جایگزین سایت اکنون این وب سایت .ایفا کند
 بار برای نخستيندر دوره دوم یکی از اعضای انجمن مقيم ایران . ۶

ه تأثيری بر این امر چ. هيئت مدیره برگزیده شدبه عضویت 
  ئت مدیره گذاشت؟های هي فعاليت

های کارشناسانه آقای   و راهنمائیما عالوه بر استفاده از نظرها
از   را داشته ایم که بخت ایندر جلسات هيئت مدیرهدکترمشایخی 

هایمان را در زمينه های کالن با  طریق ایشان فعاليت
 من اميدوارم که این . در ایران هماهنگ کنيمهمکاران عزیزمان

که اعضای انجمن  در آینده خيلی بيشتر بشوند تا جایی ها همکاری
با هم در سراسر دنيا بتوانند در تمام زمينه های فنی و حرفه ای 

  .همکاری کنند
 یکی از شاخه های فعال ما شاخه ،آقای دکتر شيخ االسالمی. ٧

 است که شما هم در آن امریکامتحد نيو انگلند در شمال ایاالت 
ممکن است در باره این شاخه و فعاليت های . بسيار فعال هستيد

  .ی توضيح دهيدآن کم
مل اقه وسيعی را تحت پوشش دارد که ششاخه نيو انگلند منط

نيو همپشایر، ورمونت، ساچوست، نيویورک، ام: این ایالت ها هستند
  نيوتحده به مجموعه این ایاالتم در ایاالت .کات یکتنورث آیلند و کان

ال س اولين گردهمایی ما در این شاخه در اوایل .گویند انگلند می
 م که از جمله گردهمایی دیگر داشتي٣ آن هم د از بود و بع٢٠٠٣
عالوه بر فارغ التحصيالن و .  دکتر امين بوددر بزرگداشت یکی

های این دانشجویان زیادی از دانشگاه  پيشين دانشگاه، استادان
 ام آی تی، معروفترین این دانشگاه ها. هستندمنطقه در شاخه ما 

همچنين دکتر .  استکات یکت دانشگاه کان وهاروارد، نورث ایسترس
 اولين  شاخه ما هستند که سخنران اصلیضرغامی نيز در

 دسترسی برای مرکزی اکنون ما قصد داریم که. گردهمایی ما بودند
 قادر خواهيم با ایجاد این مرکز. ایجاد کنيمفنی و علمی  به مقاالت

عالوه یکی  هب. بود خدمات ارزنده ای به همکارانمان در ایران ارائه کنيم
در دانشگاه ام آی  علی مستشاری  مهندساز اعضای فعال ما، آقای

 ایجاد کرده است" گروه مطالعات ایران"نام  بهیک سایت  اینترنتی تی 
/isg/edu.mit.web://http.کنم که از این سایت دیدن   توصيه می

افرادی که مایل به عضویت . کنيد و با غنای اطالعات آن آشنا شوید
با  net.zahed@charter توانند با این نشانی در شاخه ما هستند می

  .رنديتماس بگمن 
کنم که در   انجمن تقاضا میایان از همه اعضا و پشتيبانانر پد

به انجمن دریغ پرداخت حق عضویت و همچنين کمک مالی 
  .عضا تنها منبع درآمد انجمن استکمک مالی ا. نفرمایند

 شرکت کردید وگو گفتکه در این  السالمی از اینآقای دکتر شيخ ا
 را درآینده و موفقيت های هرچه بيشتریبار دیگر سپاسگزاریم 

  .برایتان آرزومندیم
  

 امريکا شمال غرب –عيه شاخه غرب کانادا اطال
 سایت ایننتشر شده و در  م انجمناطالعيه ماه فوریه این شاخه

  .ت اس دسترسدرشاخه 
  

  انگلندبهاره شاخه نيوگردهمايی 
  .ماه مارس برگزار خواهد شد در  انجمنخهبهاره این شادهمایی گر

  

   شريف صنعتیچالش هاي انتخابات در دانشگاه
 ی انجمن اسالمیلش هاي انتخابات مجلس هفتم از سوچا

 چهارشنبه ی شريف در روز هایدانشجويان دانشگاه صنعت
با حضور ) ١٩/١١/٨٢(و يكشنبه ) ١٨/١١/٨٢(، شنبه )١١/٨٢/١۵(

در روز چهارشنبه  .شد یس برری سياسی شخصيت هایبرخ
 پور نماينده مردم تهران در مجلس و مدير مسئول روزنامه ینعيم

 یيمان، روز يكشنبه حقيقت جو، موسوياس نو، روز شنبه دآتر پ
ه در  در اين برنامی و عبداهللا مومنی، يوسفيان، ميثم سعيدیخوئين

 آه مجلس هفتم با آن رو به رو ی موجود و چالش هايیمورد فضا
  )ایسنا (.کردند ی سخنران شريفینشگاه صنعتدر دا است

 

 همکاری دانشکده فنی دانشگاه تهران با دانشگاه های خارجی
: هران اعالم آرد دانشگاه تی دانشكده فنیمعاون تحصيالت تكميل

 ی مشترك با برخیها  دورهی برگزاری برایتفاهمنامه همكار
ال انعقاد ا در حمريكا، انگليس و استراليا ی آشورهایها دانشگاه

 با یدر اين راستا تفاهمنامه همكار: دآتر جواد فيض افزود. تاس
ور تربيت دانشجو در مقطع  به منظ ايندياناوپردو  یها دانشگاه
ل بنووتكنيك گر یدانشگاه پل ارشد، ی و آارشناسیآارشناس
 و ا دانشجويان مقطع دآتری برای ايجاد فرصت مطالعاتبرای فرانسه

 ی مهندسیها  در رشتهونگونگ استراليادانشگاه ولهمچنين 
دانشگاه استراتكاليد  مكانيك و یبرق، آامپيوتر و مهندس

در )  نفتیمهندس(  فرآيندی در رشته مديريت و مهندسانگلستان
 یانستيتو تحقيقات با یچنين دانشكده فنهم. حال انعقاد است

ره  منعقد آرده است تا دوی قراردادینوتوربو ماشين آشور اسلو
 مكانيك ی را در گروه مهندسی آبیها  ارشد توربينیارشناسآ

  )ایسنا (. آندیانداز  راهیدانشكده فن

  ١۴ شماره
  ١٣٨٢بهمن 
  ٢٠٠۴فوريه 

  ٣صفحه 

http://web.mit.edu/isg/
mailto:zahed@charter.net
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  کنفرانس های علمیتقويم 
  در د ص ش

 در تازگی  بههای علمی که کنفرانس
 :شوند  می شدند یادانشگاه ما برگزار

 به همت دانشگاه ما، مدیریت کنفرانس 
گروه علمی تحقيقاتی آریانا و سازمان 

 ؛)ه شریفروزنام (.، در ماه گذشتهگسترش
نهمين ):  فوریه١٩ تا ١٧( بهمن ٣٠ تا ٢٨ 

 کنفرانس ساالنه انجمن کامپيوتر ایران؛
هفتمين همایش حمل و :  بهمن٣٠ و ٢٩ 

 ریلی؛نقل 
):  ماه مه١۴ تا ١٢( اردیبهشت ٢۵ تا ٢٣ 

 .اولين کنگره مهندسی عمران
 

  چند خبر
: وه چه بی رنگ و بی نشان که منم 

 در  موالنارآواز شهرام ناظری با این شع
روز دوشنبه اول دی . نين انداختطدانشگاه 

 به دعوت گروه موسيقی در شهرام ناظری
.  کردی اجراقآمفی تئاتر فيزیک برنامه موسي

 دانشجویان گستردهاین برنامه با استقبال 
 )روزنامه شریف (.رو شد هروب

به فروغ فرخزاد مراسم بزرگداشت  
 همت واحد فرهنگ و هنر انجمن اسالمی

 .دانشگاه برگزار شد
 مدير آل پژوهش یشدآتر مسعود تجر 

وگو با  ت شريف در گفیدانشگاه صنعت
نامه   آيينتازگی بهدانشگاه : ايسنا گفت

ج آرده است آه  را تهيه و ترويیجديد
پايه ن برجسته پژوهشگرابه براساس آن 
  )ایسنا. (شود ی اعطا متشويفي

دانشگاه در نظر دارد : سرود دانشگاه 
این . دانشگاه تنظيم کندی برای دروس

سرود با همکاری کانون شعر و ادب و گروه 
 .موسيقی دانشگاه در دست تهيه است

 )روزنامه شریف(
 . دانشگاه شدبسکتبالصنایع قهرمان  

 )روزنامه شریف(
، نيما یکی از دانشجویان دانشگاه ما 

 اردوی  درژی،لوریزدی پور از دانشکده متا
ها  شجویان دانشگاهملی دان انتخابی تيم 

 تشکيل شده کليمانجاروصعود به  برایکه 
بود، به عضویت تيم صعود کننده انتخاب 

 .شد
 مقام تيم تنيس روی ميز دانشگاه 

نایب قهرمانی تيمی و دو نفره و مقام سوم 
انفرادی را در مسابقات قهرمانی 

روزنامه (. های کشور کسب کرد دانشگاه
 )شریف

  ژانویه آغاز٢۶روز هاره دانشگاه از ترم ب 
 .شد و تا ماه ژوئيه ادامه خواهد داشت

 دانشجويان  شريفیدانشگاه صنعت 
 .پذیرد می ا مقطع دآتررا درممتاز 

 ی استعدادهای دبير شورایمهندس يوسف
 : شريف گفتیدرخشان دانشگاه صنعت

يشتر  ارايه تسهيالت بی در راستادانشگاه
و مشمول  ممتاز به دانشجويان

ذيرش بدون آزمون  درخشان، پیاستعدادها
را تصويب آرده است آه بر  دکترادر مقطع 
ن، دانشجويان ممتاز مقطع اساس آ
  و تنهای ارشد بدون آزمون ورودیآارشناس

 پذيرفته ابا شرآت در مصاحبه در مقطع دآتر
 ی استعدادهایشورا:  افزودیو .شوند یم

 یا درخشان دانشگاه همچنين در جلسه
شجويان ممتاز  به دانیصيلپرداخت بورس تح

 آه در ی را تصويب آرد به نحوامقطع دآتر
ر از دانشجويان ممتاز  نف٢٤ به یسال جار

 یمهندس يوسف . اعطا شدیبورس تحصيل
براساس اين مصوبه دانشگاه : تصريح آرد

 دانشجويان یيون ريال را برامبلغ يك ميل
 ٤٠٠ جديد و يك ميليون و ی ورودیادآتر

 قديم در نظر یها ی ورودی را براهزار ريال
عنوان  هگرفته است آه اين مبلغ ماهانه ب

 به اين دانشجويان یآمك هزينه تحصيل
 )ايسنا( .دشو یاعطا م

 ی معاون آموزشیدآتر حسن خالق 
 گفت که یوزارت علوم، تحقيقات و فناور

 دانشگاه یفعاليت آموزشمجوز 
 در یالملل  شريف در سطح بينیصنعت
 . است آزاد آيش داده شدهمنطقه

رئيس دانشگاه دکتر نجفقلی حبيبی  
 این که ضمن انتقاد از عالمه طباطبائی

و صنعت، ، علم  دانشگاه تهران۵تخلفات 
  و تربيت مدرسیاميرآبير، عالمه طباطباي

با حضور  وزارت علوم در هيأت انتظامی
سای این دانشگاه ها مورد بررسی قرار رؤ

ارهایی با رفتچنين : گيرد، گفت می
سای دانشگاه ها باعث تضعيف رؤ

  . استیمجموعه مدیریتی آموزش عال
 )یاس نو(

مهندس عباس مظفر بنا به اظهار  
 ی دانشگاه صنعتی اداریمالمعاون 
وزارت علوم با نظارت و دخالت در ، شريف
 و ی قدرت تصميم گير دانشگاه ها عمًالامور

ز  ها سلب آرده و ااستقالل را از دانشگاه
.  خود نيز بازداشته استیانجام آار اصل
ما در اين زودند که ن افایشان همچني

 استقالل نداريم تا )تنظيم بودجه (خصوص
. را با شرايط روز هماهنگ آنيمخودمان 

ازه ندارد چارت و  دانشگاه اجیت امناأهي
 ایشان .دهد را تغيير یتشكيالت سازمان

 به ی جبرانیپرداخت ها افه کردند کهاض
 یدان دانشگاه ها برا و آارمنیت علمأهي
اساتيد .  نيستی اين افراد آافیمين زندگأت

هش،  عنوان پژوبه گوناگون یها به شكل
آنند تا  یحق التدريس و مشاوره، تالش م

مين آنند و أ خود را تی زندگیهزينه ها
نشگاه ها نيز به همين شكل آارمندان دا

ل و آنند و حاصل اين امر عدم تعاد یعمل م
 است آه یوليت هايئ از مسدورشدن افراد
 ایشان در ادامه افزودند .هاست برعهده آن

حاضر موجود ذليل و دانشگاه درحال که 
 انجام ی است آه برایضعيف و آم رشد

تواند تصميم  ی آوچك خود هم نمیآارها
  )همشهری (. آندیگير
نوان نخستين  به عدانشگاه شيراز 

ان به وسيله  ايریدانشگاه و موسسه علم
نمايه ) ESI( علم ی اساسیها شاخص

 )ایسنا ( .شده است
 نوين در یمرآز رشد انديشه ها 

 .شود یدانشگاه تهران ايجاد م
 دانشگاه یكيت فكرسرپرست دفتر مال

به موازات تأسيس دفتر : تهران اعالم آرد
 نوين ی، مرآز رشد انديشه هایمالكيت فكر

ص دانشجويان مبتكر مقاطع مخصو
و دآترا در دانشگاه تهران  ارشد یشناسآار

 )همشهری( . شودیداير م
 ی طرح پذيرش دانشجوی اجرایدر پ 

 آشور و ی دولتیها نوبت دوم در دانشگاه
 اين طرح، دانشجويان ی بازتاب هادر ادامه

 ی اجتماع-ی مختلف فرهنگیتشكل ها
هم   مختلف گردیها  از دانشگاهیدانشجوي

آميته دفاع «وان  عنزیر ی و  آميته اندآمد
 .تشکيل دادند» از اعتبار دانشگاه

 )همشهری(
 رئيس ٢۵امضای در نامه ای که با  

 کشور به رئيس دانشگاه علوم پزشکی
 ، از جمله آمدهه شدهجمهور خاتمی نوشت

 و توسعه دون شك در عدم وجوبد": است

هر گونه توسعه به  ی سياسی هایآزاد
 ی آه از ضرورت هایويژه توسعه علم

وب برنامه و چشم يشرفت آشور در چهارچپ
اشد، ناقص مانده و  بی ساله م٢٠انداز 

 ". باشدیامكان پذير نم
  

  از خاطرات دکتر مجتهدی
)١١(  

  
بنابراین، این کميسيون چهار نفری 

ها گفتم آقایان، شما  به این. تشکيل شد
 آن چيزی هم که من. کمبود زمين را بخرید
ها  نویسم و این ساختمان احتياج دارم، می

در همين حيص و . به این نحو انجام بشود
وزیر [... بيص آقای دکتر هوشنگ نهاوندی 

به اتفاق آقای مهندس ...] آبادانی و مسکن
سردار ] علی[بيژن صفاری و مهندس 

البته من فهميدم . افخمی آمدند پهلوی من
یعنی –ده دربار دستور دا] مالقات را[که این 
شاه همان قولی که داده بود .  نه شاه-دربار

] هم[نخست وزیر و وزیر فرهنگ . عمل کرد
ولی خوب، . در کارم دخالت نمی کردند

 به من مستقيم –برادرهای شاه 
دانستند  می. توانستند دستور بدهند نمی

ام  که در درجه اول با شاه اتمام حجت کرده
ه وسيله دهم، ب در درجه دوم گوش نمی] و[

. خواستند انجام دهند نهاوندی کاری می
نهاوندی هم متوجه نبود که من گوش 

  .نخواهم داد
آقا، : "نهاوندی گفت. عرض بکنم که آمدند

." نقشه ساختمانی را بدهيد به این آقایان
آن که بيژن صفاری است، از اقوام : "گفتم

ایشان . با هم قوم و خویشيم. من است
آقای . يتکت نيستندشآر. دکوراتور هستند
این . فخمی آرشيتکت استامهندس سردار 

ها کيسه دوخته  این. اند دو نفر با هم شریک
ها  جا ما پولی نداریم کيسه این اند برای این
از . ها هم سوراخ دارد کيسه این. را پر کنيم

آید  ریزی، از آن طرف می این طرف می
  .رد کردم." بيرون

  )ادامه در شماره آینده(
، "خاطرات دکتر محمدعلی مجتهدی: "عمنب

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