
 
 

 
 

  
  استقبال گسترده

   شرکت در گردهمايیبرای 
چرا در گردهمايی هايدلبرگ 

  کنيم؟ شرکت می
 از اروپا، ایران،  نفر٢٠٠ امروز بيش از تا
یی سراسری  برای گردهما و کاناداامریکا

. اند نویسی کرده انجمن در هایدلبرگ نام
 در چند هفته اخير شتاب ویژه نویسی به نام
در روزهای گذشته . تای یافته اس سابقه بی

فرصتی دست داد تا با چند تن از دوستانی 
 هایدلبرگ ثبت نام کرده اند که در گردهمایی

همه بسيار . یی داشته باشيمهاوگو گفت
 که گردهمایی انجمن طبق  از این بودندشاد
در . شود  امسال نيز برگزار می معمولروال

وگوها از همه این دوستان یک  این گفت
 کردیم که در اینجا برای اطالع ل مشترکسوأ

چرا :  این بودپرسش. آوریم خوانندگانمان می
  کنيد؟ در گردهمایی امسال شرکت می

  
  :رشته مکانيک مقيم ایرانآموخته  دانش
های انجمن  کنون در همه گردهماییمن تا

ن را شرکت کرده ام و تا وقتی که توان آ
ها شرکت  داشته باشم در همه گردهمایی

هدف من دیدار دوستانی است که . کنم می
ام و دلم در  ها را ندیده هاست آن مدت

  .کند هوایشان پرواز می
  

مکانيک مقيم  رشته  اخيرهآموخت دانش
  سوئد

تازگی در سوئد در رشته خودرو  من به
کار شده ام و بسيار مایلم با دیگر  همشغول ب
  که در زمينه خودرو فعاليت دارنددوستانی

 بگویم متوان در واقع می. شمارتباط داشته با
ت در گردهمایی عالوه که هدف من از شرک

و یافتن  دوستان قدیم، آشنا شدن بر دیدار
ای   رشد حرفهبرای دوستان و آشنایان تازه

  .نيز هست
  

  :آموخته رشته برق مقيم کانادا دانش
گو  من نخستين بار در گردهمایی سن دیه

دانيد چه احساس خوبی  نمی. شرکت کردم
ج از ها زندگی در خار پس از سال. داشتم

ه خودم را یکبارهای بيگانه  کشور و در محيط
 آن. نوس و آشنا احساس کردمدر جمعی مأ

های  احساس را فقط و فقط در گردهمایی
 ٣٠کنم   حس میه یکبار.کنم انجمن پيدا می

به هيچ قيمتی حاضر . ام تر شده سال جوان
  . هم را از دست بدها نيستم این فرصت

  
  :عضو پيشين  هيئت علمی از آلمان

ردهمایی هدف من از شرکت در این گ
 مسائل هایی است پيرامون شرکت در بحث

مایلم از مسائل روز . علمی و صنعتی
کشورم ایران مطلع شوم و ببينم چه کمکی 

  .یدآ می از دستم برای حل این مسائل بر

   دانشگاه صنعتی شريف درجلسه
   تهراندر

 در شماره پيش به اطالع  کهچنان هم
 در ماه مه در تهران  دکتر هژبریرساندیم
 اردیبهشت ٢۶ایشان روز . د بودنخواه

تئاتر  هر در آمفی بعدازظ۴ساعت 
ای با اعضا و   در جلسهدانشکده شيمی

 خواهند وگو گفتدوستداران انجمن دیدار و 
از  توانند انجمن می همه دوستداران .داشت

ل نظر با دکتر هژبری  تبادبرایاین امکان 
توانند در   اعضای انجمن می.استفاده کنند

  ازدی رایگان وی این فرصت یک دی
 . دریافت کنند نيز گردهمایی تورنتو

  

  هايدلبرگراه در 
از همه افرادی که قصد شرکت در "

گردهمایی هایدلبرگ را دارند، خواهش 
چرا .  کنندنویسی  نامکنيم هر چه زودتر می

به اطالع از تعداد دقيق افراد که ما نياز 
  ." تدارک گردهمایی داریمبرایشرکت کننده 

   دکتر هژبری   اخيراطالعيه
  
کنون دو گردهمائی سراسری بسيار ما تا"

های  ده ایم که در واقع گامموفق برگزار کر
 . برای شکل گيری انجمن بودندنخست
بتواند یک جهش  من باید نظر  آینده بهجلسه
  ".ایجاد کند های انجمن درفعاليت کيفی

  دکتر زاهد شيخ االسالمی
  
وقتی فرصت شرکت در گردهمایی "

گو را از دست دادم، با  نخست در سن دیه
های طالیی  خود عهد کردم که هرگز فرصت

  ."دیدار مجدد دوستان را از دست ندهم
  مهندس شهال سلطانيه

 

  موفقيت بزرگ
 ای اطالع یافتيم که در ماه آوریل توافقنامه

 دانشگاه ما و منظور همکاری ميان هب
 که یکی ی سوئد لوليا صنعتیدانشگاه

نام سوئد است،  های صاحب از دانشگاه
این همکاری دو جنبه . منعقد شده است

  :دارد
های تبادل   در زمينههمکاری گسترده. ١

هش و تدریس، تبادل دانشجو و اطالعات، پژو
د و همچنين تدوین برنامه های درسی استا
ترک بين دو دانشگاه صنعتی شریف و مش

  .دانشگاه لوليا
 ارائه یک دوره جدید کارشناسی ارشد. ٢

 دانشکده  بين در رشته ارگونومیمشترک
مهندسی صنایع دانشگاه ما و دانشکده کار 

الزم به . انی دانشگاه لوليای سوئدسان
توضيح است که این برنامه در نوع خود در 

وار   و نمونهقه خاورميانه تازگی داردمنط
د گام توان این برنامه همچنين می. است
ثری در کمک به پيشرفت صنعتی ایران مؤ
  .شمار رود هب

ا باید متذکر شویم که ابتکار ایجاد در اینج
 دکتر هوشنگ شاهنواز، این همکاری از

 از اعضای فعال  واستاد پيشين دانشگاه ما
SUTAب نام دانشگاه ان صاحد و از استا

ان این توافقنامه مي. بوده استد، لوليای سوئ
روزی دکتر  دو دانشگاه نتيجه زحمات شبانه

 شاهنواز است که در ماه های اخير با عشق
به دانشگاه شریف تمام کوشش و اعتبار 

ثمر رساندن  ه ببرایای خود را  علمی و حرفه
  .کار بردند هاین توافق ب

ر شاهنواز این موفقيت مهم را به دکت
  .گویيم  میپور شادباشو دکتر سهراب 

   دستاورد تاريخیبررسی يک
 برای انجمن و جامعه علمی

   با دکتر هژبریوگو گفت

 
  

که   از اینسپاسدکتر هژبری گرامی با 
 ابتدا ، پذیرفتيدوگو گفتدعوت ما را برای این 

 و IEEEبا  مبارزه  در شما و انجمنپيروزی
OFAC گویيم را تبریک می.  
 تاریخچه این مبارزه آشنا شدن با برای .١

ن از ایغ بفرمایيد که نقطه آمندیمخواهش
  ؟بودکارزار چه وقت و چگونه 

دنبال تصویب قانون تحریم اقتصادی  هب
که در  عليه چند کشور از جمله ایران امریکا

تقال تکنولوژی نآن تجارت، سرمایه گذاری و ا
 ١٩٨٨در سال د، وع شنمبه این کشورها م

 نماینده کنگره از  Berman برمنواردآقای ها
ای برای ترميم این   الیحهایالت کاليفورنيا

معروف  قانون عرضه کرد که به نام خود او
از مطابق این اصالحيه، مبادله اطالعات . شد

  . شدحذف و مستثنیقانون تحریم اقتصادی 
 در یک نویسی  نام برای٢٠٠٠در سال 

از طرف برگزار کننده  ،کنفرانس برق در ایران
 از دانشگاه صنعتی رانس که اتفاقًاکنف

یک حساب بانکی در خارج به نام شریف بود، 
IEEEهنگامی که این پول به ایران .  باز شد

 و  متوجه شدامریکاخزانه داری ، ال یافتنتقا
 که این کار مغایر قانون  اطالع دادIEEEبه 

  .تحریم اقتصادی است
 IEEEشود که  جا شروع می مسئله از این

عدم ارسال پول به  مراعات قانون و جای هب
، بدون توجه به اساسنامه و اصول ایران

 تعهدات خود نسبت به اعضا، یک واخالقی 
 تبعيضات در حق اعضای خود در رشته

 اجرا گذاشت که هبکشورهای تحریم شده 
 این .تشندا ربطی به قانون تحریم اقتصادی

  : بودنداز این قبيلتبعيضات 
 و IEEEز فعاليت بنام  اIEEEشاخه های  -

  ؛ آن منع شدند استفاده از نشان
اعضا بدون ) ميل یا ( الکترونيکینشانی -

  ؛ شداطالع آنان بسته
اعضا از امکان دسترسی کامپيوتری به  -

محروم شدند و مجالت  IEEEاطالعات علمی 
  ؛شد  پست برای آنان ارسال میتنها با

 ارشد انجمن یت اعضا به عضوء ارتقا-
  ؛ شدمتوقف

انجمن  ٢٠٠٢باالخره در اواخر سال و  -
IEEE خود دستور داد  به سردبيران مجالت

ت ارائه شده از سوی مقاالکه از ویرایش 
شده   کشورهای تحریماعضای مقيم
  سردبيران مجالت هم به نوبه . خودداری کنند

  ٣دنباله در صفحه 

  ١٧ شماره
 ١٣٨٣ارديبهشت 

  ٢٠٠۴مه 
  ١صفحه 



 
 

 
 

  دلبرگ آشنا شويميبا ها
  شوله هايدلبرگ هوخ فاخ

  
  

 بخش آموزش عالی سساتی دربه مؤ  در آلمانشوله وخه فاخ
ها به تربيت نيروهای متخصص در  شود که در کنار دانشگاه  میگفته

آموختگان  ها به دانش شوله هوخ فاخ. ردازندپ سطح مهندسی می
شان کوتاه تر از دانشگاه است دهند، دوره های مدرک مهندسی می

  .کيد بيشتری بر جوانب عملی دارندو تأ
عنوان یک مؤسسه  ه ب١٩۶٩دلبرگ در سال شوله های هوخ اخف

عنوان یک  ه ب١٩٧٢ شد و در سال آموزش عالی بنياد نهاده
در . شوله خصوصی از طرف دولت به رسميت شناخته شد هوخ فاخ

 دانشجوی دختر و پسر در این مؤسسه در ١٠٠٠حال حاضر 
  :  کنند های زیر تحصيل می رشته

ی، مهندسی برق، مهندسی سی معماراقتصاد، مهند
سيسات، مهندسی مکانيک، مهندسی اقتصاد، رایانه، موسيقی تأ

  .و علوم اجتماعی
، مرتفع " برج علوم"شوله هایدلبرگ، معروف به  هوخ برج جدید فاخ

  . ترین ساختمان در هایدلبرگ است
  

   در بارهالمللی ين کنفرانس بيننخست
   و فناوریشيوه زندگی، سالمت

 و لمللی در باره شيوه زندگی، سالمتا  بينانس کنفرنخستين
  درRiksgränsenشهر ریکس گرنسن  در  ماه ژوئن٣ تا ١فناوری از 

این کنفرانس توسط دانشگاه صنعتی لوليای . شود سوئد برگزار می
از جمله مبتکران برگزاری این  .سوئد ترتيب داده شده است

ساتيد پيشين ، از اهنوازادکتر هوشنگ شتوان از  کنفرانس می
 نظران ایشان از صاحب. ، نام بردSUTAشگاه ما و از اعضای فعال دان

  : این کنفرانس عبارتند ازمباحث. می صنعتی هستندارگونو
هوا و زندگی خوب چيست؟ ساختمان و محيط زیست؛ آب و 

 کار مفيد گيری؛ اوقات فراغت؛ فناوری بهداشت کار و بازتوان
  چيست؟

فرانس مرکب از چندین رشته است، این کنفرانس که یک کن
  .کند همچنين از ارائه مطالب در زمينه های مشابه استقبال می

  se.Emma@ltu: تماس بگيرید اطالعات بيشتر با این نشانیبرای
 

   در تورنتوی کاناداSUTA  انجمنشاخهجلسه 

  
 ٣٠ی کانادا روز جمعه  در تورنتوSUTAجلسه دوستداران انجمن 
انه و با حضور دو تن از اعضای هيئت آوریل در فضایی گرم و دوست

 دکتر  فيروزه عباسيان و آقای دکترمن مقيم تورنتو خانممدیره انج
س انجمن، آقای دکتر هژبری، برگزار مانوهر ميثاقی و همچنين رئي

 شرکت کنندگان در این جلسه به اتفاق آرا تصویب کردند که. شد
 به کار SUTA انجمن نتوی تور عنوان شاخه هگروهشان همچنان ب

  .خود ادامه دهد

  جلسه بهاره شاخه شمال کاليفورنيا

  
  گروهی از شرکت کنندگان در جلسه شمال کاليفورنيا

 ١٨ يا به شکل ضيافت شام جلسه بهاره شاخه شمال کاليفورن
.  شدآوریل در شهر سانتا کالرا و در محيطی گرم و صميمی برگزار

من در این جلسه شرکت  تن از اعضا و دوستداران انج٨٠بيش از 
 از ن مقيم شمال کاليفورنيا بودند ولی تعدادیبيشتر حاضرا. کردند

  شرکت در این جلسه رنج نيز برای جنوب کاليفورنياعالقمندان مقيم
 این جلسه خانم دکتر نمسئوال.  کرده بودند را بر خود هموارسفر

ر فرزان فالح و آبتين  دکتو هيئت مدیره انجمن،فریبا آریا، عض
پس از صرف شام . ند بودتنفورد،سکشاورزیان، دانشجوی دکترا در ا
های انجمن  ن را در جریان فعاليتدکتر هژبری، رئيس انجمن، حاضرا

ویژه گردهمایی سراسری امسال انجمن در هایدلبرگ آلمان  هو ب
است که هر چه زودتر در دکتر هژبری از همه حاضران خو. رار دادق

 با دوستان نویسی کنند و این فرصت بزرگ دیدار ناماین گردهمایی 
دکتر . ، از دست ندهندیندآ جا می خود را که از سراسر جهان به آن

ند و ن را به عضویت در انجمن فراخواندهژبری همچنين حاضرا
ثرترین راه تقویت انجمن پذیرش بهترین و مؤافزودند که 
 سپس آقای دکتر فرزان .پرداخت حق عضویت استعضویت و 

 به اطالع شرکت الح تاریخچه کوتاهی از شاخه شمال کاليفورنيا راف
  . شد نيز خوانده پيام شاخه اروپادر این جلسه. کنندگان رساندند

 کرد و برنامه با موسيقی سنتی  اجرا برنامهسپس یک گروه طنز
  .و مدرن ایرانی و غربی به پایان رسيد

  

   انجمن در گوتنبرگ سوئدان دوستدارشستن

  
 در دانشگاه چالمرز در شهر وختگان دانشگاه ما که اکنونآم انشد

 ماه مه در محيطی ١به گوتنبرگ سوئد دانشجو هستند، در روز شن
ت بيش از در این جلسه که با شرک. دندگرم و دوستانه گرد هم آم

آقایان داود نوایيان :  حضور داشتند نيز افراد زیر نفر تشکيل شد،٢۵
مان، آقای  دانش آموختگان دوره اول دانشگاهفر،  حجازیو ميرستار

 از  کهچهر وثوقبهنام کامرانی، خانم شهال سلطانيه و آقای منو
  . و آقای انوشه هادزاد که از آلمان آمده بودندشهر ساندویکن

خانم سلطانيه و آقای هادزاد شرکت کنندگان را در جریان 
. ویژه تدارک گردهمایی هایدلبرگ قرار دادند هی انجمن و بها فعاليت

ن در شرکت کنندگان در سخنان خود بر جلوه های مثبت نقش انجم
کيد کردند و با  اهميت عضویت در زندگی روزانه خود در سوئد تأ

در طول بحث مفصلی پيرامون چگونگی شرکت . آشنا شدندانجمن 
 براینندگان و عزمشان  عالقه شرکت ک،در گردهمایی هایدلبرگ

در پایان کميته ای از افراد زیر . شد شرکت در این گردهمایی آشکار
: های این گروه در گوتنبرگ تشکيل شد  هماهنگی فعاليتبرای

امرانی، خانم ها ليلی خسرو پناه و مریم خسروی، آقایان بهنام ک
  .کار فرزاد شيری و کاظم یاقوت

  ١٧ شماره
 ١٣٨٣ارديبهشت 

  ٢٠٠۴مه 
  ٢صفحه 

emma@ltu.se


 
 

 
 

   با دکتر هژبریوگو گفتدنباله 

  
  IEEE با تبعيضات  های انجمن در مبارزه  فعاليتای از بازتاب گوشه

  
وضع از چاپ مقاالت خبردادند که تا روشن شدن یسندگان نوخود به 

 تصميم بر جلوگيری از انتشار مقالت بيش از هر .نداآنان معذور
 یک IEEE .هموطنان ما ناراحت کننده بود برای محدودیت دیگر

و مجالت آن تنها به برق و للی است الم تشکيالت وسيع بين
بسياری از پژوهشگران در رشته های . شوند الکترونيک محدود نمی

مقاله  IEEEمجالت کامپيوتر، ریاضی و حتی بيولوژی و مواد در 
  عضو رسمی نفر١٨٠٠در ایران بيش از زمان  در آن. کنند منتشر می

IEEEکه هستند  صدها استاد و دانشجوی دکتراعالوه ه بو  بودند 
  تخصصی کارهای تحقيقاتی خود را منتشر کنند و مجالتندامجبور
IEEE  نابرای چاپ مقاالت آنخود بهترین محل با خوانندگان وسيع 
  .است

نه تنها به نمایندگی از طرف  SUTAجا بود که  در این
همکاران در دانشگاه صنعتی شریف، بلکه از سوی کليه 

 .ین تبعيضات را آغاز کردمبارزه با ادانشگاهيان ایران 
بود که در آن نخستين اقدام ما تهيه یک گزارش تحقيقاتی مستند 

منابع مورد بررسی قرار گرفتند و طور جداگانه و با ذکر  هتبعيضات ب
 و قانون تحریم اقتصادی نشان داده IEEEا با اساسنامه ه تناقض آن

قرار گرفته نيز  SUTAیيد وکيل این گزارش که مورد بررسی و تأ. شد
 برای  را با قوانينت آن و مغایرIEEEبعد وخيم اقدامات بود به یکباره 

  .روشن کرد همگان
 خشم آنان را عليه IEEEن اعضای پخش وسيع این گزارش ميا

 ها  زمان همه اعتراضآن که تا IEEE برانگيخت و IEEEاین اقدامات 
امات خود ز اقداگرفت، مجبور به پاسخگویی و دفاع  را نادیده می

دانم از اعضای انجمن که در تهيه این مطلب  جا الزم می در این. شد
ویژه از دکتر همایون هاشمی، استاد  هشرکت داشتند و بمستند 

  .برق دانشگاه مان، تشکر کنم
ان در این مبارزه و دشوارترین مقابله مترین متحدان مهم. ٢

  هایی یا کسانی بودند؟ کنندگان چه سازمان
ن در درجه نخست اعضای انجمن و همکارانمان در متحدانما

های ایران بودند که با ارسال نامه های متعدد از  نشگاهسایر دا
کردند و خواستار پایان دادن به این تبعيضات  دفاع مینظرات ما 

بودند که  IEEEاز دیگر متحدان قوی ما اعضای غير ایرانی . بودند
 را تحت IEEEو هيئت مدیره   این تصميمات نبودندحاضر به پذیرفتن
 :ش اساسی داشتنددر این گروه دو نفر نق. فشار قرار دادند

 ، استاد دانشگاه پنسيلوانيا، و Ken Fosterفاستر کن پروفسور
، استاد در رشته برق از  Michael Geversس وري ميشل گپروفسور
  .بلژیک

ار طریق جراید افکطور مستقيم و از  ه از ابتدا بفاستر پروفسور
 پروفسور.  نمودIEEEعمومی را متوجه سياست های نادرست 

به جمع آوری امضا از بيش از   اقدامتبر سال گذشتهک از اسوريگ
های   کرد و اعضای آن انجمن را متوجه سياستIEEEعضو پنج هزار 

 پروفسور از SUTAجا بد نيست بدانيد که   در این. کردIEEEزیانبار 
ين نشست گردهمایی هایدلبرگ شرکت ورس دعوت کرد تا در اوليگ

  .کنند و ایشان از این دعوت ما بسيار تشکر کردند
همچنين در طول این مدت ما شاهد لحظات اميد بخش و . ٣

چه .  نتيجه چندان روشن نبود وانداز شاهد لحظاتی بودیم که چشم
  کرد؟ چيزی شما را به نتيجه کار خوش بين می
 در .ميد کننده هم بودیمنوآری ما در این مدت شاهد لحظات 

 در مقابل فشار افکار OFACرفت   که انتظار می٢٠٠٣سپتامبر 
بر خالف صادی تغيير دهد، فسير خود را از قانون تحریم اقتعمومی ت

و اعالم کرد  عمل آنان را صحيح دانست IEEEانتظار در نامه ای به 
. ارندد برای تصحيح مقاالت رسيده از ایران نياز به اجازه ویژهکه 

IEEEکه این موضع گيری  اعالم کرد درنگ  هم بیOFAC ثابت 
ود محق بوده اند و از ل محدودیت های خ در اعماناآند که کن می

وظایف قانونی خود توجه ه ب که نيز خواست امریکاهای  دیگر انجمن
  .کنند و سياست مشابهی در پيش گيرند

ین مبارزه  که ما در ادر این لحظه برداشت همگان این بود
 گيری بيشتر ما را در رودررویی مستقيم با و پی ایم شکست خورده

 OFACزودی معلوم شد که  هولی ب.  قرار خواهد دادامریکادولت 
مسئله را از و با این اظهار نظر خود دچار اشتباه بزرگی شده 

به ،  از کشورهای مشمول تحریممحدودیت برای انتشار چند مقاله
 قانون . کرده است تبدیلالمللی ی و حتی بينیک مسئله بزرگ مل

ها را  ن سانسور نوشته و بسياری از کشورهای جهاامریکااساسی 
  . ممنوع اعالم کرده است،هم پيش از چاپ آن

 یک OFAC این موضع گيری امریکابرای جامعه علمی و مطبوعات 
 به این ترتيب اداره کنترل دارایی های خارجی. زنگ خطر بود

که نحوه چاپ د دا  به آنان دستور میامریکاه خزانه داری وابسته ب
رای درج مقاالت  بکرد که شان می و ملزمونه باید باشد گت چمقاال

که اگر  تهدید کرد امریکا اتحادیه ناشران .نداجازه ویژه درخواست کن
OFACبه دادگاه امریکا دولت ، بر ضد بر این تصميم خود اصرار ورزد 

از   کههم سایر کشورها های همگانی رسانه. شکایت خواهد کرد
ند، دبو  کشورها در این نگران اقدامات مشابه و ناراحتاین موضوع
  .شان را بلند کردند بانگ اعتراض

 تا از قضيه چندین روزنامه و تلویزیون اروپایی با ما تماس گرفتند
 امریکا  که قانون ترميمی را به کنگره نيزوارد برمنها .مطلع شوند

 OFAC به ٢٠٠۴ مارس ٨نامه تندی به تاریخ ، ه کرده بودعرض
  .ها را مسخره و مغایر روح قانون دانست و کار آننوشت 

انتشار  OFAC فشار که زیر امریکادانان   انجمن شيمیسرانجام
 به حالت تعليق ٢٠٠٣مقاالت از ایران در مجالت خود را در دسامبر 

د که پس از مطالعه دقيق  اعالم کر٢٠٠۴ مارس ١۵در درآورده بود، 
دليلی برای ادامه این کار به این نتيجه رسيده است که قانون 
مجازات   و حاضر است خطر، به انتشار مقاالت ادامه خواهد دادندارد

باید توجه داشت که انجمن فيزیکدانان . دجان بخر  را بهاحتمالی
  . را اجرا نکردOFAC هيچگاه تصميم  نيزامریکا

 در راهی جز عقب نشينی نداشت، OFACطی که در چنين شرای
 نوشت که برای چاپ IEEE به  خطاب آوریل٢نامه ای به تاریخ 

. ستيمقاالت از کشورهای تحریمی نيازی به کسب اجازه ویژه ن
IEEE در اینجا کوشيد تا این تغيير موضع OFACی  را یک پيروزی برا

شخيص داد که خوبی ت هالمللی ب ولی جامعه بين. خود قلمداد کند
ها چنين   تصميم عجوالنه در اعمال محدودیت بود که باIEEEاین 

پس از تغيير موضع درنگ  بی SUTA . وجود آورد هبحرانی را ب
OFAC نامه ای از در IEEE به سایر تبعيضات  خواست که

ند ه ا خودداری کردکنون تاها از این کار  ولی آن.خود نيز پایان دهد
  . نياز به مطالعه بيشتری دارند این کارند که برایا معتقدو

  ترین عامل در کسب این پيروزی چه بود؟ مهم. ۴
خاص تشکيالتی  یقين این پيروزی تا حدود زیادی به موقعيت به

ای  در بسياری از کشورهای جهان اعضشود که انجمن مربوط می
 جامعه  امکان داد که به ما وضع این.هایی از خود دارد فعال و شاخه

 بنمایيم و در همه IEEEمی را متوجه اشتباه بودن تصميمات عل
به همين دليل .  را تحت فشار قرار دهيمIEEE  یکپارچهکشورها
بایست برای مقابله با چنين مسائلی در آینده تشکيالت  می

SUTA،ا را در  تعداد هر چه بيشتری از اعض را توسعه دهيم
ها هم کمک  ه و به سایر دانشگاها شرکت دهيم این فعاليت

  .وجود آورند ه ب مشابهی تشکيالتکنيم که
پيروزی بيش از همه سود که افراد مقيم ایران از این  با آن. ۵
  دانيد؟ دليل آن را چه می.  انعکاس آن در داخل محدود بودبردند،

ها  محدودیت. تواند دالئل متعددی داشته باشد این مسئله می
از کشور شاید از خارج در داخل و بدبينی نسبت به تشکيالت 

در البته باید گفت که معاون وزارت علوم . ثر آن باشدعوامل مؤ
و از اقدام مصاحبه ماه گذشته خود به این موضوع اشاره کرد 

  .ایرانيان خارج از کشور ابراز خوشحالی کرد
  

 را  شماهژبری با سپاس مجدد، تندرستی و پيروزی آقای دکتر
  .آرزومندیم

  

 نجمن در گردهمايی هايدلبرگاز طريق سايت ا
  نام نويسی کنيد

  !حق عضويت خود را بپردازيد و
ORG.SUTA.WWW  

  ١٧ شماره
 ١٣٨٣ارديبهشت 

  ٢٠٠۴مه 
  ٣صفحه 

http://suta.org/


 
 

 
 

  راهنمای سفر به هايدلبرگ

   
شوند و به یکی از دو   وارد آلمان میبرای دوستانی که از راه هوا

 زیر را به منظور شوند، راهنمای فرودگاه فرانکفورت و یا هان وارد می
  .کنيم سفرشان در رسيدن به هایدلبرگ عرضه میکمک به 

  نکفورتاالمللی فر از فرودگاه بين
های اروپا  یکی از بزرگترین فرودگاه  فرانکفورتالمللی فرودگاه بين

 توان به جاهای از این فرودگاه به سه طریق می. ودر شمار می هب
 به هایدلبرگ ما  سفربرای. اکسی، اتوبوس و قطارت: دیگر رفت

برای رفتن به هایدلبرگ با . کنيم استفاده از اتوبوس را توصيه می
  :اتوبوس مراحل زیر باید طی شود

 ، به دروازهها و عبور از گمرک فرودگاه پس از دریافت چمدان. ١
  از هواپيما پياده ٢ در ترمينال اگر.  بروید١ در ترمينال B4خروجی  

 هوایی که دو ترمينال را به  استفاده از قطارتوانيد با شده اید، می
استفاده از این قطار .  برسانيد١ال کند خود را به ترمين هم وصل می

  . استرایگان
 را که با ی اتوبوسينيد وب  تعدادی اتوبوس میB4 بيرون دروازه. ٢

. شوید کنيد و سوار می عالمت هایدلبرگ مشخص شده انتخاب می
س هر ساعت حرکت  بار و درست رأیکها هر ساعت  این اتوبوس

  .کنند می
 ١٩قيمت بليط . خرید بليط را هنگام سوار شدن از راننده می. ٣

ن الزم است که قبل از بنابرای. یورو است و باید نقد پرداخت شود
.  کنيدتبدیل پرواز و یا در فرودگاه فرانکفورت مقداری پول به یورو

 به هایدلبرگ خواهيد هنگام خرید بليط به راننده بفهمانيد که می
  . مطمئن شوید که اتوبوس را درست انتخاب کرده ایدبروید و
ها تا هتل کراون پالزا و برخی تا هتل ماریوت  برخی اتوبوس. ۴
هرحال  چنانچه اتوبوس شما را تا خود هتل نرساند، به. روند می

با این حال .  دو هتل ما چندان زیاد نخواهد بودتان تا یکی از فاصله
استفاده از تاکسی برای رسيدن به هتل بخصوص برای افراد با 

 .شود وسائل سنگين توصيه می
  

  Hahn از فرودگاه هان
طور عمده توسط خط هوایی رایان ایر و از  این فرودگاه به

رانی مساف. گيرد مبدأهای گوناگون در اروپا مورد استفاده قرار می
جا سفر خود را  توانند از همان  میشوند  فرودگاه هان وارد میکه به

را )  یورو١۶(بليط اتوبوس . با اتوبوس به هایدلبرگ ادامه دهند
برنامه حرکت اتوبوس از این . توان از باجه اطالعات فرودگاه خرید می

 ١٢:٣٠ و ٩ بعد از ظهر، ٧:٣٠  و٣:۴٠  صبح،١١:٣٠ و ١٠: قرار است
ا آنکه از ایستگاه توقف اتوبوس در هایدلبرگ تا یکی از دو ب. شب

هتل راه زیادی نيست، ولی به دوستانی که با چمدان مسافرت 
کنيم برای این مسافت کوتاه از تاکسی  کنند، توصيه می می

  . استفاده کنند
  

  از ایستگاه قطار مرکزی فرانکفورت
یند آ ت میزمينی و با قطار به فرانکفوردوستانی که از طریق 

ساعات . توانند با قطار مسافرت خود را تا هایدلبرگ ادامه دهند می
سایت انجمن در دسترس حرکت قطار از فرانکفورت به هایدلبرگ در 

  .است
  

کنيم   ولی باز توصيه می،آلمان کشور بسيار امنی استکه  با آن
  .که مراقب وسایل خود باشيد

  

 ٢٠٠٣ جهان در سال یها  دانشگاهیبند رتبه 
 از هيچ يك از ی نام جهان دانشگاه برتر۵٠٠ در ميان فهرست 

 ی این رده بندیها شاخص .خورد ی به چشم نمایران یدانشگاه ها
ترين  سابقه  از بای يكیبند  طرح رتبهی است و مجریپژوهش

عضو هيئت علمی  یدآتر منصور.  است چينیدانشگاه ها
 از هعمدطور  بهها   دانشگاهها یبند در اين رتبه: گويد ی مدانشگاه ما
 ی قرار گرفته اند و طبيعی ارزياب موردی پژوهشیها یجنبه تواناي

 در اين جایی آه دارند، ی ما با امكانات ناچيزیها است آه دانشگاه
 است آه ما یاين واقعيت: گوید  وی می. نداشته باشندیبند رتبه
 یها گاه دانشی اگر برخیما حت.  دانشگاه برتر نيستيم۵٠٠ ءجز

زات  و تجهياندات به لحاظ سطح حقوق و دستمزد استرآيه را
بينيم آه  ی آشورمان مقايسه آنيم، میها  آن با دانشگاهیعلم
  . داشتی انتظار زيادیشود خيل ینم

  از کوهنوردان قديم دانشگاهيادی 

  
  

 در شماره گذشته تاریخجه اتاق کوهپس از انتشار مقدمه 
که متن ) مقيم اروپا(نوردان قدیم دانشگاه خبرنامه، عده ای از کوه

از جمله آقای . کامل این تاریخچه را خوانده اند، با ما تماس گرفتند
مهندس محمد یزدانفر ضمن ارسال عکس باال چند جمله ای در 

 که در زیر ارتباط با تاریخچه اتاق کوه با ما در ميان گذاشت
  :خوانيد می

 ، است١٣۵٣نامه نوروزی انگيز مربوط به بر این عکس خاطره
 که در جنوب خوزستان توسط گروه ، سال پيش٣٠یعنی بيش از 

 و در آن بسياری از اه صنعتی آریامهر اجرا گردیدکوهنوردی دانشگ
مصطفی دقيق همدانی، رجبعلی محمدی ، زنده یادان همنوردان

افراد .  هم شرکت داشتندانی، فریبرز صالحی و فرزاد دادگردین
محمدرضا : شسته از سمت راست عکس عبارتند از نحاضر در این

زاده  زاده، مهدی ابراهيم منش، فرزاد دادگر، خسرو صباغ نجفی
فر، اصفهانی، صادق پرویزی، رجبعلی محمدی دینانی، محمد یزدان

زاده، محمد حسن سعيدی،  مصطفی دقيق همدانی، ایرج تقی
  .ناشناس

حسنی، د مالوافرزاد سرلتی، ج: افراد ایستاده از سمت راست
: فرد ایستاده از سمت چپ. آغاج، فریبرز صالحی یولقونصادقی 
  .ندبقيه افراد محلی هست. ادیپرویز ارش

کرد، جلب نکات جالبی که در جزوه مربوط به اتاق کوه توجه مرا 
  :ندابدین قرار

  ؛عالقه دوستان فعلی به پيشينه اتاق کوه. ١
 بار، گرچه رای نخستينتحوالت درونی اتاق کوه بپرداختن به . ٢
  ؛ شفافطور کامًال هنه ب
اون دو تا : " کردجلب   خود  ه بشدت  توجه مرا به جمله کهیکو . ٣
در "  هم شاید خيلی با هم اختالف نداشتند خط که واقعًاتقریبًا

  . جزوه٣٢صفحه 
، امکان کنم با توجه به شرایط حاکم بر جامعه آن زمان فکر می

 در اخلی اتاق کوه امکان پذیر بود ولیت دتر به تحوال برخورد دقيق
  .پردازم جا برای جلوگيری از طوالنی شدن مطلب به آن نمی این

بایستی این نکته را یادآوری کنم که ارزش اتاق کوه برای من 
صميميت و خلوص رفتار . نبودکمتر از تمام زندگی دانشجویيم 

وان سراغ ت ای بود که در کمتر جایی می جا نمونه دوستان در آن
  .گرفت

 ١٣۵١در سال  ، مقيم فرانکفورت در آلمان،محمد یزدانفر
تحصيالت خود را در رشته مهندسی مکانيک در دانشگاه آغاز کرد و 

محمد از شيفتگان کوهنوردی و از .  به پایان رساند١٣۵٨در سال 
 از  تا پيش١٣۵١او  از اواخر سال . ودفعاالن اتاق کوه دانشگاه ب

  .اق کوه دانشگاه فعاليت داشتانقالب در ات
  

   رسيدهاز نامه
  مقيم آلمانآموختگان  دانشاز يکی از 

  
 را که فرستاده بودید رسيد و  گردهمایی تورنتودی وی دی"

تا . اه کنم و بعد استراحت کنم گفتم یک کم نگ١٠دیشب ساعت 
 صبح است مشغول تماشای این فيلم  و نيم٣ن که ساعت اآل

 سال یاد آن روزهای خوش و پر اميد دانشگاه ٢٧ام و بعد از  بوده
داند که شما چه لطف بزرگی در حق من کردید و  خدا می. افتاده ام

دانم سرود دانشگاه  نمی. همين جا بی نهایت ازتان سپاسگزارم
من یک سری عکس از . توان گير آورد اش را از کجا می متن

ه کنيد ب  میاگر فکر. های دانشجویی و از دانشگاه دارم مسافرت
  ."خورد برایتان بفرستم دردتان می
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  نانوتکنولوژی
  واحدی. دکتر ن: از 

 –شنود علمیو د گفت از آوردن این مطلب، ایجاهدف :انگيزه 
 عالقمندان و خبرگان به این فناوری و تأسيس لب توجهفنی، ج

یگران، آغاز نگرش به کارهای د(های خود  مرکزی است که با فعاليت
بتواند به روند )  و گردهمائی های ساالنهزمينهاین ر به تحقيق د

ها  ه جوان دانشگاجویندگانیابی به  روح نوترویجوری در ایران و نوآ
  .یاری کند

ظر اقتصادی، کار کردن و ناز  ) :ضرورت فن نانو(بازارنگری 
 زیرا بنا به ،ته در آینده  اهميت فراوانی دارد در این رشووج جست

 صورت گرفته BASFلمان از جمله در شرکت مطالعاتی که در آ
 بالغ بر ٢٠٠١است، حجم اقتصادی این محصوالت در دنيا و در سال 

 این حجم ٢٠١٠رود تا سال  يارد دالر بوده است که انتظار می ميل۵۴
  . برسد دالر ميليارد٢٢٠به 

 فيزیکدان  به گفتهنانو تکنولوژی توجه به ریشه  :مقدمه
 Richardن ریچارد فينم نوبل  جایزه و برندهامریکامعروف 

Feynman انجمن  درجلسه١٩۵٩دد که در دسامبر سال گر بر می 
  :گفت Caltech تک کل  درامریکافيزیکدانان 

 ما  نهایی این است که از این ترسی ندارم که بگویم سوألمن"
خواهد کنار  طور که دلمان می ها را آن در یک آینده دور بتوانيم اتم

چه خواهد شد اگر . الها را از پایين تا با ، همه اتمبله. هم بچينيم
... خواهد کنار هم بگذاریم؟ طور که دلمان می ها را آن بتوانيم اتم

ها را   اتممواد چه خواصی پيدا خواهند کرد اگر ما بتوانيم واقعًا
ها در مقياس  رفتار اتم... خواهد منظم بچينيم؟ طور که دلمان می آن

ها از  ها در مقياس بزرگ ندارد، زیرا آن طی به رفتار آن ربکوچک ابدًا
در مقياس اتمی ما با نيروها و ... کنند قوانين کوانتائی پيروی می

جا دشواری توليد مواد  در این. يمانات و تأثيرات کامال نوی مواجهامک
که من  تا آنجایی... کلی تغيير خواهد کرد هب ها  آنباز توليدو 
ها  یکی چيدن اتم زیک مخالفتی با یکیم، اصول فيتوانم تصور کن می

ما در . شکستن قوانين نيستيم ما در صدد درهم. پهلوی هم ندارد
کنون ولی این کار تا. نيم که شدنی استک باره مطلبی صحبت می

های بزرگ عمل  که ما در مقياس دليل آن ه ب،عملی نشده
  ."کنيم می

 Norio گوشینوریو تاني را ابتدا نانوتکنولوژی کلمه
Taniguchi   تعریف زیر را ارائه او . اختراع  کرد ١٩٧۴به سال ژاپونی

   :دهد می
ت بسيار زیاد و ابعادی خيلی ظریف، یعنی فناوری توليد با دق... "

  ". متر١٠- ٩ با   استکه برابربه ميزان حدود یک نانومتر 
 IBM-Labor(م در سوئيس ا ی در البراتوار آی ب١٩٨٢در سال 
Rüschlikon (گذاری شد که عبارت  پژوهش در این فن پایه و ابزار کار

 Scanning tunnel، یااست" نمای تونلی  برشسکوپميکرو"از
microscope  یاSTM )به آلمانی (Rastertunnelmikroskop . این
 ساختار  الکترون–تونل تواند با استفاده از جریان  پ میوميکروسک
  .ه مشخص سازد با لمس نقطه به نقطسطوح را
 الکترون، الکترون  زندانی درحریم پتانسيل الکتریکی یک –تونل 

اتم است، که برخالف قوانين الکتریسيته در ميدان الکتریکی 
پدیده این . تواند به خارج رسوخ کند تر از این حریم نيز می کوچک
نتائی آگذارد و خصلتی کو  موجی بودن ذره را به نمایش میخاصيت
  .است

 -  Gerd Binnig  روررو بينيگ ،سکوپن این ميکروامخترع
Heinrich Rohrer  دریافت  نوبل جایزهبرای کارشان چند سال بعد

 Scaning( های بهتری ساخته شد پوزودی ميکروسک هاما ب .ندکرد
Foce Mikroskop(پژوهشگران  ١٩٨۶نحوی که در سال  ه، ب

ان معّينی حرکت  و به مکببينندها را  ها اتم  با کمک آنتوانستند
این فن به ویژه . دکننها را حس   وسایل خاصی آنا حتی ب ودهند

 آیگلرم به نام ا یهنگامی معروف شد که یکی از همکاران آی ب
Don Eiglerنون  گزههای  اتم   با تکXenon   شرکت را نوشت و نام 

  .از آن عکس گرفت
 درکسلر  بوسيله١٩٩١ در مولکوالر نانو تکنولوژی مسئله

Eric Drexlerنام  کتاب وی به ر مطرح گردید و دUnbounding the 
Futureتوان با  عبارت دیگر وی نشان داد که می هب.  نيز منتشر شد

های بسيار نازک در  طور منظم و پشت هم الیه هها ب کوللال موقانت
  .دکر توليد نانومترّحد 

ی نيز های کوآنتائ  بهتری برای بررسی پدیدهبزاربه این شکل ا
 یکی از Hall Effect  هال کوآنتائیاثردست آمد که موضوع  به
 امکان ایجاد ساختارهای جدیدی در عالوه این فناوری هب. هاست آن

  توليد خصوصيات نو و یا دلخواهجا ن آاز و مولکولی و سطح اتمی
توان قطعات  از جمله می.  فراهم ساخته است رابرای مواد

برای استفاده در " انوماشينن" بسيار ریزهائی  مينياتوری و ماشين

وليد انرژی و شيرین ای و ت  و هستهکیهای مختلف مانند پزش زمينه
های ریزی است  امروز صحبت از توليد ماشين.  پدید آوردکردن آب

  .ندا  خودسازیکه خودکار و حت
خواه در ساختن . شناسد  از این فناوری مرزی نمیگيری بهره
صورت اصالح و  هها و خواه در انسان ب  ژنفناوری ها و خواه در روبوت

  .های روانیکرد کاربودمرمت دستگاه حواس و یا به
م صنعتی نشمندان این فناوری را انقالب سوبسياری از دا

دانند که به ویژه روی فنون پيشرفته و بازار توليد و کار در سطح  می
ی ها جهان تأثير بسزائی خواهد گذاشت و محور اصلی رقابت

  )ادامه دارد(  .توليدی و اقتصادی خواهد شد
  

دکتر واحدی از اعضای پيشين هيئت علمی دانشکده فيزیک 
 آلمان ساکن یامهر و درحال حاضر در شهر مونيخدانشگاه صنعتی آر

 ٨خبرنامه شماره برای آشنایی بيشتر با ایشان به . هستند
  .مراجعه کنيد

  
صنعت  ی و، فناوربدون کار پژوهشی در علوم پایه"

  ". نخواهد کردپيشرفت

 Carl Friedrich von Weizsäckerسکر کارل فون وای            
 از گيری بهره سرسخت پشتيبانان فيزیکدان و فيلسوف بزرگ آلمان  و از(

  ) تحکيم صلح در جهانبرای دانش
  

  اخبار نانو
ان با هدف  ايران و آلمی نانوفناورنخستين سمينار مشترك" 

 و فراهم آردن زمينه  نانوی علوم و فناورین دستاوردهاارائه آخري
 ايران و پژوهشیها و مراآز   دانشگاهی علمیها یگسترش همكار

در  .دش  صنعت ايران برگزارو ن، به مدت دو روز در دانشگاه علمآلما
ی فناوره نانوسسؤ از مGleiter  گالیترپروفسوراين مراسم، 

 تغيير شكل در مواد یندها پيرامون فرايKarlsruhe کارلسروهه
ويز شيكاگو  دانشگاه ايلينی، استاد ايرانی منصورپروفسور و یینانو

به نقل (" . آردندیرانن جدا شده از نفت سخیپيرامون نانو مواد آل
  )از رسانه های گروهی ایران

پودرهای فلزی و سراميکی  بار در ایران توليد نانوبرای نخستين 
انشکده مهندسی علم مواد دانشگاه به روش چگالش فاز گاز در د

مرکز  این طرح با همکاری مشترک این دانشکده با .ما انجام شد
  )روزنامه شریف (.صنایع نوین وزارت صنایع و معادن انجام شد

  

  امريکاشمال غرب  -بولتن ماهانه شاخه غرب کانادا
شماره چهارم از بولتن ماهانه شاخه غرب کانادا منتشر شد و از 

در این شماره از . د در دسترس قرار داریت مرکزی انجمنسا طریق
جمله به سه کارگاه آموزشی اشاره شده است که توسط این 

این کارگاه . شود شاخه برای اعضا و دوستداران انجمن عرضه می
  :های آموزشی عبارتند از

  ؛نفعاليت مستقل حرفه ای برای مهندسا آغاز -
  نيد؟ونه شغل دلخواه خود را پيدا ک چگ-
  . فن سخنرانی در مجامع-

.  استها برای اعضای انجمن رایگان کارگاهشرکت در این 
م آزاده رهوریان، خان :اعضای هيئت مدیره این شاخه عبارتند از

، آقای خسرو کبيری، آقای فریبرز اردوبادیراد،  خانم ندا صالحی
. آقای فرخ ساسانی، آقای علی شاه کرمی و آقای شهرام تفضلی

  .دهد  نشان مییر این دوستان را در یکی از جلساتشانعکس ز
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  های خبری از رسانهکوتاه 
 یمعاون پژوهش،  فامیدآتر حق 

دانشگاه  ی و مهندسیدانشكده فن
قرارداد از انعقاد تربيت مدرس 

 با ی و آموزشی پژوهشیها یهمكار
خبر دانشگاه موناش ملبورن استراليا 

ت وزارت بخش صنع:  همچنين افزودیو .داد
از طريق  را یینفت به طور مشخص محورها

 ی شيمیوزارت علوم به بخش مهندس
 اکنون عالوه هب. تدانشكده محول آرده اس

 مرآز ی با هماهنگیيك آزمايشگاه رادار
 . شده استیدازتحقيقات مخابرات راه ان

 مشترك یها ی در پايان از انجام همكاریو
ت  برق و حمايی برنامه ريزیبا مرآز مل
 یها پروژه: و خبر داد و تصريح آردوزارت نير

 ی مرآز ملی از سویمورد نياز بسيار
 برق به دانشكده محول شده یريز برنامه
 ی آه آخرين رقم پروژه در دست بررساست
 )ایسنا( . ميليارد تومان است٢حدود 
 ی فناورای  دفتر خدمات مشاوره 

.  شدگذاری پایهميه اطالعات دانشگاه ارو
 )ایسنا(

 خواجه نصير الدين یدانشگاه صنعت 
 در ر آلمانودانشگاه هانو و یطوس
 با يكديگر ی و پژوهشی علمیها زمينه
 )ایسنا (.آنند ی میهمكار
 یها ن دانشگاهبي ینامه همكار تفاهم 

.  امضا شدآلمان» فرايبورگ«شيراز و 
  )همشهری(

نمایشگاه فناوری نخستين  
. د در جزیره کيش برگزار شICTاطالعات 

 )شریف(
 فوالد ،توليد فوالد گالوانيزهسه طرح  
 مجتمع در ی مگاوات١٠٠  و نيروگاه ی،رنگ

 مجتمع .دش افتتاح فوالد مبارآه اصفهان
 رسيدن از توليد ساالنه یفوالد مبارآه برا

 ميليون تن در ٢/٤ ت  ميليون تن به ظرفي١/٣ 
 را به اجرا گذاشته   توسعهیها سال، طرح

ی انداز اهها ر  اين طرح ازیاست، آه بخش
 ديگر نيز مراحل تكميلي را ی و بخششده

 افتتاح یها  ديگر از طرحیيك .گذراند یم
 )ایسنا( .شده، توليد فوالد گالوانيزه است

 

 :ها محور شدن دانشگاه پژوهش 
 س دانشگاه بهشتیدکتر ندیمی رئي

از   اظهار داشت که) دانشگاه ملی سابق(
ايت محكم از بايست دولت با حم ی مییسو

محور شدن  پژوهشتحقيقات، به 
آمك آند و از طرف ديگر  ها دانشگاه
 یها هم بايد مكانيزم الزم را برا دانشگاه

اين امر در داخل دانشگاه مهيا آنند، چرا آه 
 ...ندااين دو شرط الزم و ملزوم يكديگر

د اال محور باش تواند پژوهش یدانشگاه نم
آن هم  یاين آه مديريت و تصحيح ساز

 البته مهم ترين و  اینمحور باشد آه پژوهش
متأسفانه  .دشوارترين بخش آار خواهد بود

ها در آشور ما به   دانشگاهیبدنه مديريت
مانده و اين امر باعث  ی باقیشكل سنت
 و در عين حال راندمان بسيار یاتالف انرژ

 است در یاين سد بزرگ. شود یها م آم آن
 یاه، در حال دانشگیمقابل پيشرفت علم

 .آه پاشنه آشيل دانشگاه همين جاست
 بزرگ قرار ی ما در يك دو راهیها دانشگاه

 یاز يك سو بايد نگاه عميق. ندا هگرفت
 علم وارد یداشته باشند تا در بازار جهان

 ديگر بايد بتوانند بهينه یشوند و از سو
 آشور در افق ی آنند و به نيازهایساز

 آه ی حاضر اتفاقدر حال .ديدشان نگاه آنند
صان ما  متخصیافتد اين است آه برخ یم

 آشور فقط چشم به یبدون توجه به نيازها

. اند  دوختهیالملل  جامعه بينینيازها
 )همشهری(

: کارگاه، یک مکان فراموش شده 
روزنامه شریف با گزارشی تحت این عنوان 

های دانشگاه در  که در باره وضعيت کارگاه
رده، از جمله از قول  خود درج ک١٧٩شماره 

مهندس عبدالعلی حریری، قدیمی ترین فرد 
با برنامه ریزی :"گوید ها، می حاضر در کارگاه

جدیدی که پس از انقالب فرهنگی صورت 
گرفت، بسياری از واحدهای عملی و 
کارگاهی حذف شدند و تعداد استادان و 

ها هم به تبع آن کاهش  پرسنل کارگاه
ها  ر عمل دانشگاهکه اختيا ضمن این. یافت

در برنامه ریزی مستقل آموزشی هم از بين 
 ماه ۶تا :" گوید دکتر یوسفی می." رفت

های کارگاه به دليل  آینده بعضی از بخش
کمبود نيرو در معرض تعطيلی قرار 

ها از  تعداد پرسنل  مرکز کارگاه." گيرد می
 نفر ۵٠ نفر کادر آموزشی به اضافه ١٠

 پيش از انقالب تکنيسين و استادکار در
 نفر ١٢ عضو کادر آموزشی و ۴فرهنگی، به 

 .تکنيسين و استاد کار کاهش یافته است
 

 ی دانشگاه صنعتیها زمين 
 به دانشگاه  در جنوب ایرانشريف

 .خليج فارس در بوشهر واگذار شد
 هكتار و هزينه ٨/٨ مساحت زمين مذآور 

 آه به است ميليارد تومان ٥ خريد آن 
این . شدپرداخت  شريف یدانشگاه صنعت

زمين متعلق به مرکز آب و انرژی دانشگاه 
بود که فعاليت های مربوط به ساخت و 

کن خورشيدی  شيرین های آب توليد دستگاه
 )ایسنا. (شد جا انجام می در آن

 

دآتر منوچهر راد، عضو طبق اطالع  
،  مكانيكی دانشكده مهندسیت علمئهي

 آشور، »یباد «ینخستين خودرو
 مكانيك دانشگاه ی دانشكده مهندسطتوس
هدف از اين   . شريف ساخته شدیصنعت

 يك ی و ساخت يك خودرویپروژه، طراح
 با استفاده از مواد موجود در ینفره بادبان

 یدر عين رعايت اصول و استانداردهابازار، 
 و یمحاسبات آيروديناميك  با ،یطراح
 جوانب از قبيل شرايط ی تمامیبررس
 مورد نياز و ی شرايط فيزيك ، آشوریاقليم

  )ایسنا( .است” برا“ موثر یتحليل نيروها
 

 ترم از شروع فعاليت رشته ۴قریب  
مهندسی فناوری اطالعات در دانشکده 

گذرد ولی هنوز گروه فعاليت  کامپيوتر می
 )روزنامه شریف. (خود را آغاز نکرده است

 

معاون دکتر هاشميان به سمت  
. نصوب شدماداری و مالی دانشگاه 

دکتر هاشميان مقام ریاست مرکز آب و 
 . انرژی دانشگاه را داشت

 

مسابقات دختران دانشکده فيزیک در  
 دانشگاه مقام نخست را شنای دختران

 )روزنامه شریف. (کسب کردند
 

ژی برنده مسابقات رتيم متالو 
 )شریف. (بسکتبال دختران دانشگاه شد

 

 با ، همزمانشطرنجمسابقه  
رودی  وشن مرادی توسط ال،چشمان بسته

المللی   مهندسی شيمی و استاد بين٨٢
 . در دانشگاه برگزار شد،شطرنج

 با شرکت شب شعر دانشجویی 
های تهران در  دانشجویان شاعر دانشگاه

اردیبهشت ماه در دانشگاه ما برگزار 
 )روزنامه شریف. (شود می

 

، بنيانگذار یادمان دکتر مجتهدی 
ت در دانشگاه  اردیبهش٨دانشگاه روز 

 . برگزار شد

  از خاطرات دکتر مجتهدی
)١۴(  

 
 ١٣۴٣غرضم این است که آخر اسفند 

برای من فرمان صادر ] ١٣۴۴/١٩۶۵اول آذر [
سال اول ] ١٣۴۵/١٩۶۶ [١٣۴۴در مهر . شد

دانشگاه تشکيل شد با ششصد نفر محصل 
خانه،  و با استاد، با کتاب، با برنامه، با چاپ

  .همه چيزبا آزمایشگاه، با 
شش ماه، روزی شانزده، هفده [...] 

ولی . کردیم ساعت بنده و دوستان کار می
دوستانم سهم زیاد . من سهم زیادی ندارم

دارند و این آقایان مهندس ابوذر و مهندس 
کمالی و مهندس لکستانی و مرحوم دکتر 

عرض کنم در این . ادیب سهم بسزایی دارند
رسيم یک جا ب ضمن قبل از این که به این

دکتر . چکی دستم رسيد از شرکت نفت
من رفتم . اقبال فرستاد، ده ميليون تومان

گفت . پهلویش و چکش را گذاشتم پهلویش
حضرت  دهی؟ این را اعلی چک را پس می"

من پس . نه"گفتم ." به من گفتند بدهم
این ليست اثاثيه کارگاه و . دهم نمی

شما . آزمایشگاه مورد احتياج من است
دستور بدهيد برای . جا اداره خرید دارید این

من قادر نيستم یک جفت جوراب . من بخرند
آن آقای ." ها برای ما بخرند این. بخرم

 –مسئول آن اداره را که یک آذربایجانی بود 
خيلی مرد خوبی بود . اسمش یادم نيست

. گوید جور می  صدا کرد و گفت فالنی این–
کنيد گفت یک نفر معرفی ] مسئول خرید[

خریم همانی  چه را که می آن] تأیيد کند[که 
من . است که مورد احتياج دانشگاه است
  .هم آقای مهندس ابوذر را معرفی کردم

  )ادامه در شماره آینده (
  کتاب خاطرات دکتر مجتهدی: منبع

  .به کوشش دکتر حبيب الجوردی
  ١٣٨٠ تهران، –اب نادر نشر کت
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