
 
 

 
 
 

  
 پاسخ به برخی پرسش ها

   در گردهمايینويسی  نامدر باره
ی از دوستان پرسش هایی در باره برخ
  امسال در گردهمایی تابستاننویسی نام

مطرح کرده اند که در هایدلبرگ آلمان انجمن 
  :ها پاسخ دهيم  در اینجا به آنکوشيم می
  
 در نویسی  نامتا چه هنگام برای .١

  گردهمایی فرصت داریم؟
علت  ه بدر اعالميه اخير انجمن آمده که

به دالر و نسبت  باالرفتن نرخ برابری یورو
 مبلغ اعالم ریال، پس از اول فروردین در

. ييراتی داده خواهد شدشده حق ورودی تغ
کنيم   به همه دوستان توصيه میاز این رو

نویسی کنند و حق   نامکه هر چه زودتر
  .ندورودی را بپرداز

از داشته دوستانی به ویزا نياگر همچنين 
 و نویسی  نامباشند، طبيعی است که

باید پيش از  گردهمایی برای پرداخت مبلغ
  . ویزا انجام شوددرخواست

  
 را نویسی نامتوان پول  چگونه می. ٢

  پرداخت؟
توان از طریق سایت   کشورها میاز همه
 با کارت اعتباری  وorg.suta.www انجمن

 برای  دالر٢٠٠ هر نفر(پرداخت کرد 
 وگرنه ،اعضایی که حق عضویت پرداخته اند

توان   می یوروارزاز کشورهای با . ) دالر٢۵٠
به حساب آقای هادزاد در آلمان واریز کرد 

 ٢٢٠ وگرنه ، برای اعضا یورو١٧٠ هر نفر(
توان به حساب دکتر  در ایران می. )یورو
 هزار ١٧٠(ک ملت پرداخت ایی در بانبق

  .) هزار تومان٢٢٠گرنه ، و برای اعضاتومان
  
   ؟زودتر چه مزایایی دارد نویسی نام. ٣

 ٢٠(کسانی که تا اول فروردین ن از ميا
 کنند و حق ورودی را نویسی نام) مارس

ای  رعه به یک نفر جایزهقيد قبپردازند، به 
  .معادل حق ورودی داده خواهد شد

  
 نام برنامه گردهمایی و آگاهی به .۴

برای شرکت سخنرانان انگيزه مهمی 
 این برنامه کی. در گردهمایی است
  اعالم خواهد شد؟
 که برنامه گردهمایی با این نظر موافقيم

 اعالم شود، ه زودترمهم است و باید هر چ
 مایليم یادآوری کنيم که گردهمایی ولی

های سراسری انجمن از چنان جاذبه ای 
ند که بسياری از دوستداران  ابرخوردار
ستان خود و آشنایی با  دیدار دوبرایانجمن 

ث های مختلف  و شرکت در بحدوستان تازه
 پيش از اعالم برنامه در گردهمایی اغلب
خ به این در پاس. کنند  مینویسی نام

هيئت مدیره توانيم بگویيم که   میپرسش
  کرده است وانجمن کار روی برنامه را آغاز

 کوشد که آن را هر چه زودتر به آگاهی می
 .همگان برساند

  سال نو مبارکنوروز و
  

  بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد
  زار آمد خوش وسرسبز شدعالم اوان الله

  
 ٢٠ شنبه روز  خورشيدی١٣٨٣آغاز سال 

   ساعتمارس
   دقيقه بامداد به وقت ایران١٨و ١٠
   دقيقه بامداد به وقت اروپای مرکزی۴٨ و ٧
   دقيقه بامداد به وقت نيویورک۴٨ و ١
   به وقت استراليا دقيقه۴٨و ١٧

به  دقيقه ۴٨ و ٢٢ ساعت  مارس١٩ جمعه
  .امریکاوقت غرب 

  

   ايران داناناحقاق حقوق شيمی
من شيمی امریکا در جمطابق اطالعيه ان

این انجمن در تصميم خود  فوریه، ١٧
بازنگری کرده و به عدم انتشار مطالب 
. شيمی دانان ایران پایان داده است

که  با آن: "افزاید انجمن شيمی امریکا می
 حل نشده است، OFACمسئله هنوز با 

ولی بررسی های انجام شده و تحوالت چند 
جمن شيمی امریکا را به این ماهه اخير ان

نتيجه رساند که باید به این مسئله پایان 
 را OFACبا این عمل خود ACS ". داده شود

 را در موقعيت IEEEالش گرفته و چبه 
 IEEE ، زیراراحت کننده ای قرار داده استنا

 برای ویراستاری OFAC ازهجهنوز در انتظار ا
  .نهایی مقاالت رسيده از ایران است

ضمن تبریک به همه شيمی دانان ایران ما 
خرسندیم که انجمن ما توانست در کسب 

  داین پيروزی نقش خود را ایفا کن
  

وان در دو هتلی که ت یا فقط میآ. ۵
ده است، جا ين شتوسط انجمن مع

  ؟گرفت
ی است که شرکت کنندگان در طبيع

گردهمایی حق انتخاب هر هتلی را به 
 از تعيين این هدف انجمن. دلخواه خود دارند

 شرکت کنندگان بتوانند دو هتل این بوده که
 از یک مکان مناسب و مطمئن با کم ترین بها

پس از مذاکرات طوالنی با . فاده کننداست
انجمن موفق شده است ها،  این هتل

. دست آورد ه بسيار مناسبی بهای قيمت
بهای اقامت ه باشيد که  توجه داشتلطفًا

برای ما در این دو هتل برای هر نفر حدود 
بهای   وانه تعيين شده است یورو با صبح۵٠

  بسيار بيش از اینها  هتلعادی برای این
ت که صبحانه در باید توجه داش.  استمبلغ

این هتل های لوکس بسيار مفصل است و 
را از کل قيمت کم کنيم، در  مت آناگر قي

به   یورو٣٠چيزی در حدود حقيقت برای اتاق 
  شب پرداختبرای هرای هر نفر زا

دهد که با این  تجربه ما نشان می.  شود می
قيمت مشکل بتوان حتی یک جای سطح 

در ضمن باید . پایين در هایدلبرگ پيدا کرد
توجه داشت که فاصله هتل از محل 

 وگرنه هزینه رفت و ، نباشدیادگردهمایی ز
بنا بر این توصيه .  خود رقمی خواهد شدآمد

ما به همه دوستان این است که از این 
حتی . امکان بسيار مناسب استفاده کنند

به دوستانی که قصد دارند مدت بيشتری در 
کنيم  می هایدلبرگ اقامت کنند، توصيه

سعی کنند با هتل صحبت کنند تا از این 
 برای باقی مدت اقامت نيز قيمت مناسب

  .بتوانند استفاده کنند

   نيویحسين با دکتروگو گفت
  )رابطه صنعت و دانشگاه(

  

  
 

 حسين نيوی: نام
  امریکاميشيگان، : محل سکونت فعلی

مدیر مسئول برنامه های  :شغل
سراسری تربيت کادر مدیریت برای بخش 

 در سسه فورد مؤطراحی محصوالت و توليد
  سطح جهانی

  ، تهران١٣٢٣ : و محل تولدسال
) ٢٩(همسر مهری، فرزندان بابک :  خانواده
  )٢٧(و فربد 

 مهندسی کارشناسی ارشد: تحصيالت
کنيک تهران، مکانيک از دانشکده پلی ت

 مهندسی الکترونيک و کارشناسی ارشد
 Waneکامپيوتر کنترل از دانشگاه دولتی وین 

، دکترای مهندسی مکانيک از امریکا
  ندندانشگاه ل

 
که   از اينسپاسگزاریمآقای دکتر نيوی 

اخه  با خبر نامه شوگو گفتدعوت ما را برای 
اروپايی انجمن دانشگاه صنعتی شريف 

  .پذيرفتيد
  
ای در دانشگاه  ناخته شدهشما چهره ش. ١
 آن گذاری نخست پایههای   در سالویژه هب

با این حال شاید بد نباشد برای . هستيد
بفرمایيد ر انجمن ت جوانآشنایی بهتر اعضای 

که چگونه به دانشگاه صنعتی آریامهر 
  .هایی داشتيد زمان آمدید و چه سمت آن

  

 
  دکتر نيوی در آغاز کار در دانشگاه 

 ١٣۴۵در سال 
 به کادر ١٣۴۵من در خرداد ماه سال 

بری دکتر مجتهدی علمی دانشگاه به ره
اول کادر  چند نفر بنده جزء. پيوستم

اندازی دانشگاه  که در راهدانشگاه بودم 
در آن زمان با همکاری سایر . خدمت کردم

ها،  آزمایشگاهاران دانشگاه به نصب بنيادگذ
   های   درسی   ها   و   نوشتن   جزوه کارگاه

٣باله در صفحه دن

  ١۵ شماره
  ١٣٨٢اسفند 
  ٢٠٠۴مارس 

  ١صفحه 

http://suta.org/


 
 

 
 
 

  آشنا شويمهايدلبرگ با 
  دانشگاه روپرشت کارل

  
   
 .ترین دانشگاه آلمان است دانشگاه روپرشت کارل کهن

 با ١٣٨۶روپرشت فرمانروای منطقه راین این دانشگاه را درسال 
یس و  این دانشگاه از پارنخستين استادان. اجازه پاپ افتتاح کرد

 ، در دوران فریدریش سوم،١۶ در نيمه دوم سده. پراگ آمدند
  ژنو آلمان اصطالح اروپا بود، به مرکز علم و فرهنگهایدلبرگ

 از سراسر اروپا به خود جذب  فرزانگان را، وشد محسوب می
هایدلبرگ .  ادامه داشت١۶١٨ شکوفایی هایدلبرگ تا سال .کرد می

 ٣٠ آلمان قربانی جنگ  از مراکز علمی آن دوراننير مانند بسياری
امی شهر هایدلبرگ  نيز مانند تمدانشگاه روپرشت کارل. ساله شد
د بازسازی و رش.  ویران شد١۴ ارتش لویی  به دست١۶٩٣در سال

 ١٨ در قرن .ها طول کشيد و به آرامی صورت گرفت مجدد آن سال
های عالی بی   موج بی مایگی غالب بر آموزشگاههایدلبرگ نيز از

 تعلق Baden هایدلبرگ به منطقه بادن ١٨٠٣ در سال .نصيب نماند
دن نام فرمانروای با افزو.  دولتی تبدیل شدیافت و به یک مؤسسه

گذار خود، دانشگاه نام   به نام بنيانادن، کارل فریدریش،وقت ب
" ان گراییسنو ان" روح .امروزی خود، یعنی روپرشت کارل را گرفت

 علوم انسانی در هایدلبرگ حاکم بوده است، گرچه های سبر در
ياری بس .مکتب رومانتيک نيز همواره هوادارن خود را داشته است

از جمله  .کردند  آلمان در این دانشگاه تدریس میآوران از نام
 علوم طبيعی .کرد  دو سال در این دانشگاه تدریس میهگل

 چون نام آوری  دانشمندان توسط١٩ر قرن  ددر دانشگاه هایدلبرگ
 Kirchhoff هوف کيرش و Helmholtz هولتز هلم  ,Bunsen بونزن

 باز  فکریبه داشتن فضای همواره دانشگاه هایدلبرگ .به اوج رسيد
 دانشگاه هایدلبرگ گذاری، در زمان بنيان. د مشهور بوده استو آزا

، علوم دینی های  بود که عبارت بودند از دانشکده دانشکده۴دارای 
 دانشکده علوم ١٨٩٠فه که در سال سحقوق، پزشکی و فل

 به ١٩۶٩ها در سال  عداد دانشکدهت .ها افزوده شد طبيعی نيز به آن
ه سير صعودی تعداد دانشجویان دانشگاه هموار.  افزایش یافت١۶

 ٢٧ به سيس آن، سالگی تأ۶٠٠، یعنی در ١٩٨۶داشته و در سال 
های  اد باالی دانشجویان خارجی نيز از سنت تعد.هزار نفر رسيد

 دانشگاه روپرشت کارل جذب و آموزش .استدانشگاه هایدلبرگ 
 .داند می دانشجویان خارجی را هم  چالش و هم وظيفه خود

   

 
 ازیانقالب در صنعت خانه س

  ابداعات دکترخوشنويس در مطبوعات آلمان بازتاب
 های  هفته نامه و قدیمی ترینترین وزیناز که مجله اشپيگل 

  فوریه خود گزارش١۶ د، در شمارهرو خبری آلمان به شمار می
 دکتر خوشنویس انتشار  انقالبی از ابداعاتمفصلی در دو صفحه

 در صنعت خانه انقالب" که با عنوان در این گزارش. داده است
 قصد امریکامهندسی از " : آمده است از جملهانتشار یافته،" سازی

 ساخت یک او مشغول. دارد انقالبی در ساختمان سازی ایجاد کند
را با فشار زیاد از یک شيپوره تواند سيمان   میروبوت است که

مامی تواند ت کند که می ادعا میاو . دیزبر محل مورد نظر درباریک 
 کنسرن.  یک روز  بسازدتمان را به همين روش در طولیک ساخ
ماشين . کار گيرد  که این ابداع را به است عالقمند"دگوسا"آلمانی 

دکتر خوشنویس ساختمان ها را به شيوه معمول امروزی 
روبوت دکتر خوشنویس از . کند می" چاپ"ها را  سازد بلکه آن نمی

 را آن کامپيوتر ری ازبا فرمان گيکند و  سيمان خاصی استفاده می
 دکتر خوشنویس این شيوه .دکن درست در جای مورد نظر تزریق می

 زیرا در این روش ابتدا اری کرده است،ذنام گ" ساخت پيرامونی"را 
د و سپس داخل آن پر شو محيط پيرامون یک جسم ساخته می

  .شود می

  برندگان جايزه نوبل از دانشگاه هايدلبرگ
 فيزیک در رشته ١٩٠۵ در سال Philipp Lenard فيليپ لنارد -

  . دریافت کردجایزه نوبل) تشعشعات کاتدی(
که ين کسانی بود  از نخستAlbrecht Kossel آلبرشت کوسل -

های   بررسی سيستمروش استفاده از شيمی آلی را در
تحقيقاتش در  خاطر هب ١٩١٠او در سال . بيولوژیک مرسوم کرد
 .   دریافت کردرا  کی پزشجایزه نوبل شناختن پروتئين ها

 با کشف سيکل های مهم انرژی Otto Meyerhof یرهوفااتو م -
جایزه  موفق به دریافت ١٩٢٢در واکنش های بيولوژیک در سال 

 .شد پزشکی نوبل
 به افتخار تحقيقاتش در زمينه Richard Kuhn ریچارد کون -

 .دریافت کردرا   شيمیجایزه نوبل ١٩٣٨ در سال ویتامين ها
را   فيزیکجایزه نوبل ١٩۵۴ در سال Walter Bothe هوتوالتر ب -

 .دریافت کرد
 بيان علمی  برای١٩٧٣در سال  Hans Jensen هانس ینزن -

جایزه "  ثبات هسته های اتم در اثر وجود تعداد معينی نوکلئون"
 .دریافت کردرا  رشته فيزیک نوبل

 به خاطر پيشبرد روش ساخت Georg Wittig گئورگ ویتيگ -
نعتی در سال  توليد مواد پيچيده صبرایی اولفينی سنتز ها
  .    دریافت کردرا   شيمیجایزه نوبل ١٩٧٩

جایزه نوبل  ١٩٩١ در سال Bert Sakmann برت زاک من -
 .دریافت کردرا رشته پزشکی 

 

  ا کاليفورني و شمالگردهمايی های جنوب

  
  

  محلی سن ديه گو جلسه
ستداران انجمن ساکن شهر دو ژانویه اعضا و ٢٢پنج شنبه روز 

در این گردهمایی ابتدا دکتر . دندگو بار دیگر گرد هم آم سن دیه
هژبری، رئيس انجمن، شرکت کنندگان را در جریان تصميمات هئيت 

 ای،  منطقههای تویژه فعالي ههای انجمن ب مدیره انجمن و فعاليت
 عضو گيری و تدارک گردهمایی سراسری انجمن در هایدلبرگ آلمان

های انجمن   درباره وظایف شاخهحاضرانعده ای از سپس . قرار داد
گو برای  گردهمایی بعدی ساکنان سن دیه. وگو کردند بحث و گفت

  . مارس پيشنهاد شد٢۵روز 

  فورنيايخه جنوب کالاگردهمايی ش
گردهمایی شاخه جنوب کاليفورنيای انجمن با شرکت تعداد 

، دکتر هژبری رئيس ) نفر٩٠ از بيش (زیادی از دوستداران انجمن
 ١٣روز انجمن و مهندس ژورا منوچهریان عضو هيئت مدیره انجمن 

  .برگزار شددر اورنج کانتی در محيطی گرم و صميمانه مارس 
های انجمن به اطالع شرکت  در این گردهمایی ابتدا فعاليت

های  پس از تشریح ویژگی. کنندگان رسيد و مورد بحث قرار گرفت
دید انجمن توسط مهندس منوچهریان، هيئت مدیره جدید سایت ج

  .این شاخه انتخاب شد
 عضو طور رسمی  نفر از حاضران در گردهمایی که هنوز به٢٠

انجمن نشده بودند، از این فرصت استفاده کردند و با پرداخت حق 
در این گردهمایی .  به جرگه اعضای انجمن پيوستندعضویت

مایی تورنتو توسط دکتر هژبری در همچنين دی وی دی فيلم گرده
 کرده اند، نویسی نامميان افرادی که برای گردهمایی هایدلبرگ 

  .توزیع شد

   کاليفورنياگردهمايی شمال
 آوریل در ١٨گردهمایی بهاره شاخه شمال کاليفورنيا در تاریخ 

ما همه دوستان مقيم این . شهر سانتا کالرا برگزار خواهد شد
  .خوانيم می  این گردهمایی فرامنطقه را به شرکت در

  
 درج شاخه نيوانگلند در شماره آیندهگزارش گردهمایی بهاره  
  .دش خواهد

  ١۵ شماره
  ١٣٨٢اسفند 
  ٢٠٠۴مارس 

  ٢صفحه 



 
 

 

 
 
 

   با دکتر نيویوگو گفتدنباله 

  
  سسه فوردو بيل فورد جونيور مدیر عامل کنونی مؤدکتر نيوی 

  
زمان سازندگی دانشگاه بسيار پر فعاليت و پر ثمر . مشغول شدیم

ی و اداری دانشگاه یک حالت انرژی و تمرکز کاری کادر علم. بود
 سال تدریس در دانشگاه به ۵ پس از.  پيدا کرده بودواگير دار

 رفتم و پس از اخذ مدرک دکترا دوباره به کادر علمی تانسانگل
 .دانشگاه پيوستم

انشگاه در بازگشت به ایران آقای دکتر ضرغامی رئيس وقت د
مسئوليت سازندگی دانشگاه اصفهان را اضافه بر مسئوليت 

این دومين بار بود که . تدریس در تهران به بنده واگذار کردند
مشارکت در . مشارکت در سازندگی یک دانشگاه جدید را داشتم

  .سازندگی این دو دانشگاه از افتخارات بزرگ زندگی من است
. زندگی ملی شرکت داشتندتعداد زیادی از همکاران در این سا

از جمله رهبران این سازندگی آقایان دکتر مجتهدی، دکتر محمد 
رضا امين، دکتر ضرغامی و دکتر محمد امين خدمات بزرگی به 

  . کشور ما کردند
آقای دکتر نيوی شما نه تنها در دانشگاه بلکه در رابطه با صنایع . ٢

ای تان در صنایع را ه  فعاليتلطفًا.  داشتيديتکشور نيز نقش فعال
  .قدری تشریح کنيد
 کار در دانشگاه به همراه چند همکار دیگر یک پس از چند سال

. سيس کردیمتأشرکت توليدی برای ساخت تابلوی تقسيم برق 
 سال گذشته در شرکت فورد ٢٣ولی بيشتر سابقه صنعتی بنده در 

های  این مدت با سمت های مختلف در بخشدر . بوده است
این کارها شامل موتور، جعبه . ، مهندسی و توليد کار کردمتحقيقات

 ١٠در . دنده اتوماتيک، بدنه سازی، رنگ و قطعه سازی بوده است
یی امریکاسال گذشته همکاری نزدیکی با چند دانشگاه معتبر 

مانند ام آی تی، دانشگاه استانفورد و ميشيگان بعنوان مشاور 
  .اشته امد) Industry Advisory Board(صنعتی 

 کردم و  گذشته چندین بار به ایران سفردر سه سال
  .سمينارهای صنعتی برای همکاران توليدی در ایران برگزار کردم

زمان در چه زمينه  در آنرا نظرتان رابطه دانشگاه و صنایع  هب. ٣
 د؟خشي بهبود بشد میهایی 
ها و صنعت در گذشته بسيار  نظر من رابطه ميان دانشگاه هب

 .از رابطه امروزی صنعت و دانشگاه اطالع زیادی ندارم.  بودضعيف
ها در اکثر کشورهای صنعتی  بطور کلی رابطه صنعت با دانشگاه
. ستاین یک مشکل جهانی ا. پيشرفته غربی هم ضعيف است
های غربی درست   نمونه دانشگاهدانشگاه های ما هم که بر پایه

علت اساسی این . شده اند، رابطه مستحکمی با صنعت نداشتند
مشکل همگام نبودن اهداف و انگيزه های صنعت از یک طرف و 

  .دانشگاه از طرف دیگر است
گيرد ولی اجازه بدهيد که  توضيح این مشکل وقت زیادی می

کمی مسئله را بزرگتر از آنچه هست، جلوه دهم تا منظورم روشن 
 هدف استادان دانشگاه تحقيق و نوشتن مقاله در مجالت. شود

و ایجاد دانش " تکنولوژی"ها بر روی  تمرکز فکری آن. علمی است
 مقاالت علمی در مورد تکنولوژی یا فنون جدیدی  بيشتر.جدید است

و شکافتن یک ) Analysis" (تجزیه و تحليل"است که بر اساس 
از سوی دیگر مشکالت صنعتی . تر است  کوچکموضوع به اجزای
) Synthesis(که از طریق ترکيب هایی دارند  حل اغلب نياز به راه

  منحصر به یک رشتهمشکالت صنعتی معموًال. یدآ دست می هب

دست  هندین رشته با هم بخاص علمی نيستند بلکه از ترکيب چ
  برای مشتری است،هدف صنعت بهبود ارزش محصولاما  .یندآ می

این تضاد در . بود کيفيت، کاهش هزینه، توليد محصول بارزترمانند به
شود که دو گروه مربوطه  داف بين دانشگاه و صنعت باعث میاه

زبان مشترک نداشته باشند و هر یک در خط موازی با دیگری 
  .شوند رو نمی هحرکت کنند و با هم روب

البته همانطور که در ابتدا گفتم مطالب باال یک بزرگ نمایی 
 .است و واقعيت امر به این شدت نيست

تواند به تقویت رابطه   چگونه می(SUTA)کنيد انجمن ما  فکر می. ۴
   صنعت یاری رساند؟ميان دانشگاه و
 تعداد زیادی از فارغ التحصيالن دانشگاه و استادان هم اکنون

ادميک دانشگاهی مشغول سابق دانشگاه در صنعت و امور آک
انجمن .  افراد برجسته در صنعت و دانشگاه اندن اغلبااین. هستند
 این افراد از يطی باشد کهليزور برای ایجاد محتواند یک کاتا ما می

یکدیگر فرابگيرند و تالش کنند راه حل های علمی برای بهبود 
  .وجود آورنده همکاری دانشگاه و صنعت ب

 روش کنونی بازده زیادی  این است کهآنچه مسلم است
دانيم که مشکالت کنونی یک روزه درست  در عين حال می. ندارد

 شبه راه حل این مشکل هم یک. طوالنی داردشود و سابقه  مین
گو را شروع کنيم و برای و بلکه ما باید این گفت. آید بدست نمی

  .مدتی طوالنی ادامه دهيم
کلی صنایع ایران نه از نظر اندازه و نه از نظر  طور هب

توانند برنامه های پژوهشی معادل  توانایی مالی می
ز چند شرکت بج. های بزرگ جهانی داشته باشند شرکت

 ميان اندازه جهانی های بزرگ ایران که معادل شرکت
 و توانایی هستند، بقيه واحدهای صنعتی کوچک اند

در نتيجه قدرت . تحقيقات و طراحی مهندسی زیادی ندارند
ها همراه با توانایی باالی  تکنولوژی و فکری دانشگاه

ثير بزرگی در پيشرفت صنعت در تواند تأ مهندسی آنان می
  .یران داشته باشدا

ها و دانشجویان در  ثيری که کادر علمی دانشگاهدین دليل تأب
باشند، چندین برابر بزرگ تر از توانند در صنعت داشته  ایران می

مشکالت . های غربی در صنعت دارند ثيری است که دانشگاهتأ
 تا پژوهش برای ایران بيشتر در سطح مهندسی استصنعتی 

پيشنهاد  به این جهت.  و علوم جدیددست یابی به تکنولوژی
کنم که در گردهمایی اوت امسال در  می

رابطه "هایی در مورد  هایدلبرگ آلمان  بحث
ها   بازده این بحث.داشته باشيم" صنعت با دانشگاه

باید تعيين اهداف برای بهبود رابطه صنعت با دانشگاه، تعيين  می
زمانبندی مشخص ریزی و   مشی و استراتژی همراه با برنامهخط

  .برای رسيدن به این اهداف باشد
 جنابعالی را آقای دکتر نيوی با سپاس مجدد، تندرستی و پيروزی

  .آرزومندیم
  

  امريکا شمال غرب –اطالعيه شاخه غرب کانادا 

  
 اطالعيه که در ماه فوریه توسط این شاخه منتشر شده، در این
 تا امریکاال غرب  شم–هيئت مدیره شاخه غرب کانادا " :آمده است

 برای مراسمی برگزار کرده است و نيز سه اجالس عمومی کنون
کارزار این شاخه همچنين . بزرگداشت دکتر امين داشته است

هایی را با دیگر شاخه های   و همکاری اعضانویسی نامبرای 
  ."انجمن آغاز کرده است
مه دوستداران انجمن خواسته است که این شاخه از ه

 نویسی نام عضو رسمی در انجمن ر به عنوانهر چه زودت
  :یدافزا میاعالميه . کنند و حق عضویت خود را بپردازند

منظور تحکيم ساختار انجمن و تضمين بقای انجمن و در  هب"
راستای کارزار عضو گيری انجمن، هيئت مدیره شاخه غرب کانادا و 

ویت  هر چه زودتر حق عضخواهد که  از شما میامریکاشمال غربی 
  ".ید و عضو انجمن شویدخود را بپرداز

  ١۵ شماره
  ١٣٨٢اسفند 
  ٢٠٠۴مارس 
  ٣فحه ص



 
 

 

 
 
 

 چند خبر
دوره مشترکی که دانشکده پس از   

مکانيک سال پيش با فاخ هوخ شوله آخن 
آلمان عرضه کرد و دانشجویان عالقمند 
توانستند خارج از کنکور و با پرداخت شهریه 

دانشکده  کنند، اکنون نویسی نامدر آن 
 زده و  نيز به اقدام مشابهی دستمدیریت

دانشگاه رویال رودز یک دوره مشترک با 
 این مراسم گشایش. کند  عرضه میکانادا

دوره ماه پيش با شرکت دکتر سهراب پور، 
دکتر نجمی، سرپرست جدید دانشکده 
مدیریت، سفير کانادا، معاون دانشگاه رویال 

 تن از استادان آن دانشگاه و ۵مراه ه رودز به
دانشکده دکتر مشایخی سرپرست پيشين 
اولين دوره . مدیریت، در دانشگاه برگزار شد

.  شده استدر نظر گرفته هفته ١٠مدت  هب
 )روزنامه شریف(

 

شوراي گسترش آموزش عالي موافقت  
 یدانشگاه صنعتقطعي خود را با ايجاد 

 )ایسنا (. اعالم آردشيراز
 

 از یمين بخشأ تبرایبانك صادرات ايران  
 ميليارد ۵٠  دانشجويانی تحصيلیها هزينه

ل منابع اين  از محالحسنه ريال وام قرض
در مقطع . دکرها اعطا خواهد  حساب

 دو نوبت با در ميليون ريال ۶آارداني 
 ١٢ ی ماهه، مقطع آارشناس٣۶بازپرداخت 

 ۶٠ازپرداخت ميليون ريال در چهارنوبت و با ب
 ميليون ٣٠ ارشد یمقطع آارشناس ماهه ،

 ماهه ٧٢رداخت  دو نوبت و با بازپدرريال 
 ۵٠تخصيص اعتبار  .پرداخت خواهد شد

 بانك صادرات مربوط ی از سویميليارد ريال
دانشجويان به وام آمك هزينه تحصيل به 

 )ایسنا (. استنوبت دوم
 

یاس نو ضمن بررسی پدیده روزنامه  
 ٨ در شماره روز ها ای شدن دانشگاه شهریه

در " :کند بهمن خود به نکات زیر اشاره می
ضاع فعلی آموزش عالی، در کنار تمامی او

نابسامانی های موجود، یک نوع رتبه بندی 
غير رسمی در ميان مراکز آموزش عالی به 

شود که نظير این رتبه  رسميت شناخته می
بندی را در ميان مجامع علمی بين المللی 

پذیرش دانشجوی پولی . هم شاهد هستيم
و ر ترین دانشگاه های کشور عتبآن هم در م

اعطای مدارک یکسان به آنان و دیگر 
ها را به  می دانشگاهعلدانشجویان، سطح 

 اجرای طرح ثيرأاولين ت. کشد چالش می
پذیرش دانشجوی نوبت دوم، از بين 
رفتن این رتبه بندی علمی و تخفيف 

های ایران در سطح بين  رتبه دانشگاه
 ".المللی است

 

و  ی فلزینانو پودرهاطرح توليد  
 یبه روش چگالش فاز گاز، برا یسراميك
ن بار در آشور، در دانشكده نخستي
 ی و علم مواد دانشگاه صنعتیمهندس

 یاين طرح با همكار .شريف انجام شد
مشترك اين دانشكده و مرآز صنايع نوين 

و معادن در مدت دو سال به وزارت صنايع 
 و با یچ  دآتر عبدالرضا سيمیسرپرست

 ی مهدو و مهندسیهمكاري مهندس احمد
 )ايسنا(. انجام شده است

 

 مقداری، معاون آموزشی به گفته دکتر 
دانشگاه، از سال آینده دانشگاه شریف با 

 رشته تحت ۴همکاری دانشگاه کيش در 
 دانشجو مللیلدوره های بين اعنوان 

 )روزنامه شریف. (پذیرد می
 

 در ی هندیخودرو هزار ٣٠ توليد یبرا 
تور به توافق آرمان موتور و تاتامو ،ايران

 )دنيای اقتصاد (.رسيدند

  گردهمايی در استرالياين نخست

  
پس از تشکيل شاخه های انجمن در 

، غرب و امریکامناطق مختلف ایاالت متحده 
یم که ، اکنون خرسندشرق کانادا و اروپا

تشکيل شاخه انجمن در گوشه دیگری از 
ک را به اطالع شما این دنيای پهناور کوچ

 گردهمایی دوستداران نيتنخس: برسانيم
انجمن دانشگاه صنعتی شریف در استراليا 

 فوریه در شهر زیبای سيدنی در ٨روز 
برای . محيطی گرم و صميمی برگزار شد

پراکندگی اعضای آنکه تصویری از وسعت 
کنيم  ، خاطر نشان میانجمن عرضه کنيم

که شهر زیبای سيدنی از نظر زمانی از اروپا 
 ساعت جلو ١٩ امریکا ساعت و از غرب ١٠

 دوستانمان را در های ما دست. تر است
فشاریم و   راه دور به گرمی میاستراليا از

  .گویيم این موفقيت را به آنان تبریک می
  
  
  

دکتر تجریشی معاون امور پژوهشی  
پتانسيل و توان دانشگاه به مراتب : دانشگاه

 ميليارد تومان قرارداد ساالنه ١١بيش از 
 با  با صنعت دانشگاهدفتر ارتباط

. های اجرایی بيرون دانشگاه است سازمان
 )روزنامه شریف(

:  کمک به زلزله زدگان بمبرایابتکار  
تعدادی از فارغ التحصيالن دانشگاه مقيم 

 کمک به زلزله زدگان برایایران طرح جامعی 
بم تهيه کرده اند و در صدد جلب همکاری 
 همه دوستان در کمک به اجرای این طرح

 نشانیاین توانند با  عالقمندان می. هستند
  net.hanza@neda:               تماس بگيرند

  
  
  
 

  وسيانگدکتر گريکور ترپو
   درگذشت

  
 یکی از قدیمی ترین ترپوگوسياندکتر 
 دانشگاه ما و استاد دانشکده انداستا

 اثر سکته  بهمن در٢۴ روز پنجشنبه شيمی
 ترپوگوسياندکتر . قلبی در تهران درگذشت

دکترای خود در شيمی را از دانشگاه 
های  ماینس آلمان گرفت و از نخستين سال

 دانشگاه به تدریس در دانشگاه گذاری پایه
 و خدمات ترپوگوسياناز دکتر . پرداخت
طی مراسمی در دانشکده شيمی  ایشان

 یشگاه و یکی از آزماقدردانی به عمل آمد
اری های شيمی آلی به نام ایشان نام گذ

ما این فقدان بزرگ را به دانشکده . شد
 شيمی، شيمی دانان ایران و بستگان

  .گویيم  تسليت می صميمانهایشان

  از خاطرات دکتر مجتهدی
)١٢(  

 
از فارغ التحصيالن دبيرستان البرز، به نام 

] ميدان[ردم که حسين امانت را صدا ک
کسی [او ]. بود[شهياد را درست کرده 

های  های ساختمان که تمام نقشه] است
 بدون –دبيرستان البرز را مجانی تهيه کرد 

جا الزم  این. [...] این که یک شاهی بگيرد
. است من اسمش را ببرم و تشکر کنم

گفتم که احتياجات من این . صدایش کردم
ی صد نفر دو تا سالن شش: است
خواهم، دو تا سالن چهارصد نفری  می
یک . خواهم و دو تا سالن دویست نفری می

خواهم که دو  می] هم[ناهارخوری بزرگ 
هایی  بقيه اتاق. جا غذا بخورند هزار نفر آن

که پنجاه شاگرد بتواند بنشيند و 
ها را گفتم  این. های آزمایشگاهی قسمت
اش را تهيه کرد  نقشه. اش را تهيه کن نقشه

 هزار متر ساختمان را ٧٠های   نقشه–
حسين امانت تهيه کرد و حاضر نشد یک 

من این را عرض کنم و تأکيد . ریال بگيرد
ها  چرا؟ برای این که این جوان. [...] کنم می
جوری باید مورد تشویق قرار بگيرند و  این

. کنم من از ایشان تشکر می. مورد قدردانی
صورتی که ، در ]یک ریال بگيرد[حاضر نشد 

آن دو نفر که آمده بودند، کيسه دوخته بودند 
ها را این  های ساختمان نقشه. برای این کار

چهار نفر با احتياجاتی که من گفتم 
طور مجانی  حسين امانت به. ساختند
آقا، این پول : "حتی به او گفتم. کشيد

به این کارمندانی که نقشه . کاغذش را بگير
حقوق . دازیپر اند تو حقوق می کشيده

من از البرز . نه: "گفت." پرداختی را بگير
مدیونم و حاضر . ام فارغ التحصيل شده

شما این . نيستم یک شاهی بگيرم
اگر کس دیگری بود، . مسئوليت را دارید

." گرفتم، ولی از شما غير ممکن است می
من که . پول مال من نيست: "من گفتم

 با: "گفت." مان است از صندوق. دهم نمی
  .بله، نگرفت." گيرم وجود این نمی
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