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   انجمن جديدهيئت مديرهانتخابات نامزدهای 

  

      
               السالمی دکترزاهدشيخ           دکتر فریدون هژبری             

  
  

  
  شهال سلطانيه                       ادکتر فریبا آری              

  

      
  یعاقدکتر داور ب     ندا صالحی رادانوشه هادزاد           
 

                                      

       
   رضوی حسين قهرمانپور فرانکدکتر  دکتر فرزان فالح       

       

 
   مهدی حکيم پور   منيرالسادات نعيميان  فریبرزتهرانی        
              

  اعتراض انجمن به سازمان جغرافيايی آمريکا
 از اعضای انجمن در تماس با انجمن ریبسيادر چند هفته اخير 

سازمان جغرافيایی آمریکا مبنی بر نشریه  اخير اقدامنسبت به 
 اعتراض کردند و از   خليج فارساز نام خليج عربی به جای استفاده

  .انجمن خواستند تا صدای اعتراض آنها را به آن سازمان برساند
ان جغرافيایی دکتر هژبری، ریئس انجمن، طی پيامی که برای سازم

آمریکا ارسال داشته است، اعتراض انجمن ما را نسبت به این 
 و از تصميم غير علمی و ضد تاریخی به اطالع آن سازمان رساندند

 تصحيح  را خوداین اشتباهآن سازمان خواستند که هر چه زودتر 
  .کند

   انجمنهيئت مديرهانتخابات 
    ترميم اساسنامهو

  ر دسامب۶ نوامبر تا ٢٢از 
  

دوستداران انجمن که مایل به شرکت در زندگی انجمن 
هستند ميتوانند با مراجعه به سایت انجمن، از طریق ثبت 
نام و پرداخت حق عضویت، به عضویت انجمن درآیند و در 

  .رای دهی شرکت کنند
  
  

 دسامبر به دو ۶ نوامبر تا ٢٢اعضای انجمن این امکان را دارند تا از 
  :موضوع رای دهند

 تن از نامزدهای مورد عالقه خود برای انتخاب ٧رای به  -
  هيئت مدیره جدید انجمن

 ه رای به پيشنهاد هيئت مدیره در افزودن چند ماده ب-
  اساسنامه انجمن

 کهیکی از این مواد پيشنهادی در مورد ترکيب هيئت مدیره ميباشد 
  .در اینجا قدری به آن ميپردازیم

 منطقه جغرافيایی تقسيم ۵به مطابق این ماده اعضای انجمن 
  :ميشوند

  آمریکا، کانادا، اروپا، ایران و باقی جهان
این ماده پيشنهاد ميکند که هر یک از این مناطق ميتواند حداکثر 

   . عضو در هيئت مدیره انجمن داشته باشدسه
در  نتيجه فعاليتهای موثر شاخه های انجمن  ماده در حقيقتاین

این فعاليتها و نتایج آن اهميت و نقش شاخه . سالهای اخير است
ها را روشن کرد و این ماده پيشنهادی در واقع رسميت بخشيدن 

  .به یک واقعيت است
 در مناطق مختلف اهدف از این ماده امکان دادن به همه اعض

این ماده در . ی است تا در سرنوشت انجمن شرکت کنندجغرافيای
  .واقع به ایجاد تنوع جغرافيایی در هيئت مدیره کمک ميکند

اگر به . حال ببينيم که این ماده در عمل به چه معنی ميتواند باشد
ترکيب نامزدهای هيئت مدیره از دید جغرافيایی نگاه کنيم، این 

  :ترکيب دیده ميشود
   نفر۵: آمریکا

   نفر١: ناداکا
   نفر٢: اروپا
   نفر ۵: ایران

  صفر نفر: باقی جهان
واضح است که مطلوب ترین ترکيب برای هيئت مدیره انجمن، 
ترکيبی خواهد بود که نمایندگانی از تمام مناطق جغرافيایی داشته 

. کانادا با فقط یک کاندید جای شکی برای انتخاب نميگذارد. باشد
ه اش نامزد دارد، مشکلی نخواهد اروپا هم چون کمتر از سهمي

 نماینده به هيئت ٣ نامزد فقط ميتواند حداکثر ۵اما آمریکا با . داشت
بدین تربيب رای دهندگان با توجه به این محدودیت مدیره بفرستد و 

  .خوب است که به بيش از سه نفر از آمریکا رای ندهند
  

تاه  است در طول سالهای کوهانجمن ما در عين جوانی توانست
زندگی خود دستاورد های مهمی برای جامعه علمی ایران داشته 

انجمن سوتا برای ادامه زندگی پرافتخار خود نياز به یک . باشد
از باید بتواند در فعاليتهای خود هيئت مدیره . داردهيئت مدیره قوی 

  . مطمئن باشد همه اعضای انجمن پشتيبانی
 هيئت مدیره قوی کمک با شرکت وسيع در انتخابات به انتخاب یک

  .کنيم
 

 مایل به  هنوز عضو انجمن نشده اند ولیدوستداران انجمن که
شرکت در زندگی انجمن هستند ميتوانند با مراجعه به سایت 
انجمن، از طریق ثبت نام و پرداخت حق عضویت، به عضویت انجمن 

  .درآیند و در رای دهی شرکت کنند
 

  عضو انجمن شويد و
  انجمن را در انجام وظايف مهم خود ياری دهيد

توانيد ثبت نام  میorg.utasجعه به سایت انجمن با مرا
  .کنيد و حق عضویت خود را بپردازید

  ٢٣ شماره
  ١٣٨٣ ابان
  ٢٠٠۴ نوامبر

  ١صفحه 
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 دکتر فريدون هژبری

 

 
 

  شگاهاستاد دان
  شيمی: دانشکده

  دکترا : آخرین مدرک
   انجمن شيمی آمریکا :حرفه

  جنوب کاليفورنيا: محل سکونت
  

  فعاليت های من برای انجمن سوتا 
  ریئس انجمن

  
  انجمنآینده پيشنهاد من برای 

  تقویت نقش شاخه ها در انجمن. ١
هماهنگی بيشتر فعاليتهای انجمن . ٢

حصيالن سوتا در ایران با انجمن فارغ الت
بمنظور یاری رساندن به دانشجویان و 

  . دانشگاه
شرکت دادن هر چه بيشتر اعضای . ٣

  .جوان در فعاليتهای انجمن
دیگر سازمان های افزایش ارتباطات با . ۴

  .بين المللی حرفه ای و علمی ایرانيان
  

  کميته .
   نظارت بر انتخابات هيئت مديره

    
            ضرغامیمهدیدکتر

  
  خسين نيویدکتر 

  
  معيرینادردکتر

بمنظور حسن اجرای انتخابات هيئت مدیره 
انجمن و همچنين جهت حفظ بی طرفی، 
کميته ای جهت نظارت بر انتخابات از سه 
فرد شناخته شده و مورد اعتماد که خود 
نامزد انتخاباتی نيستند، تشکيل شده 

  .است

  شيخ السالمی زاهد دکتر
 

 
  

   ١٣۵۵: سال پایان تحصيل
  مهندسی مکانيک: شکدهدان

  دکترا : آخرین مدرک
  ونزکولينگ مدیر شرکت  :حرفه

  شرق آمریکا: محل سکونت
  

  فعاليت های من برای انجمن سوتا 
 نفری بودم که تحت مدیریت ٣٠من یکی از 

 انجمن را  ١٩٩٩تر هژبری در سال  دک
تشکيل دادیم و نخستين گردهمائی 

.  برگزار کردیم٢٠٠٠تاریخی را در تابستان 
آن گردهمائی از من و گروهی از اعضای در 

اوليه خواسته شد که اساسنامه ای برای 
 به آن جنبه قانونی نيم وانجمن تدوین ک

 بعضویت اولين ٢٠٠٢در سال . بدهيم
در دو .  انتخاب شدمهيئت مدیره انجمن

سال اخير مهمترین کاری که انجام شد 
من . تشکيل شاخه های محلی بود

 فعالی در برنامه ریزی و نقشهمچنين 
  . گردهمائی انجمن داشته ام٣اجرای 

  
انجمنآینده پيشنهاد من برای   

ی که انتخاب شوم در دو زمينه در صورت
  :فعاليت خواهم کرد

نباید از  –تشکيل یک هيئت اجرایئه  .١
هيئت مدیره انتظار داشت در اجرای همه 

 .ت مستقيم داشته باشدکفعاليتها شر
گيری را بصورت غير باید شيوه تصميم 

ی بوجود آوریم یوریم و کميته هامتمرکز درآ
. که مسول اجرای برخی از کار ها شوند

 و این کار مسبقل )مثال جمع آوری اعانه(
از این انجام شود که چه کسی عضو 

  .هيئت مدیره است
ما نيازمند یک توان : جمع آوری اعانه .٢

نياز تمام فعاليهای ما . مالی قوی هستيم
تجربه ای  بر اساس. دارند مالی بعمنا به

فکر بنياد اميد کسب کرده ام،  درکه من 
دیریت مميکنم سازمان دهی اعانه ها و 

 دشوارتراز ی جمع آوری شدهاعانه ها
در صورت اجرای . جمع آوری اعانه است

پروژه های دور دست، این امر حتی 
  .اهميت بيشتری پيدا ميکند

  
يتهای آشنایی بيشتر با زندگی و فعالبرای 

به گفتگو با  دکتر راهد شيخ االسالمی 
 مراجعه ١۴خبرنامه شماره ایشان در 

  .کنيد
  
  
  
  
  
  
  
  

 دکتر فريبا آريا
 

 
  

   ١٣۵٨: سال پایان تحصيل
  شيمی: دانشکده

  دکترا : آخرین مدرک
   مدیر شرکت کيميا :حرفه

  جنوب کاليفرنيا : محل سکونت
  

  فعاليت های من برای انجمن سوتا 
دای تشکيل انجمن در آن فعال من از ابت

من یکی از اعضای کميته برگزار . بودم
دیه گو  در سن٢٠٠٠کننده گردهمایی سال

دار انجمن   پس از آن من خزانه. بودم
در نخستين انتخابات هيئت مدیره . بودم

من بعنوان یکی از اعضای کمينه انتخاب 
من همچنين یکی از مدیران شاخه . شدم

در این شاخه . هستمی شمالکاليفورنيای 
من بکمک دوستان سه گردهمایی محلی 
و چندین جلسات دیدار دیگر همانند پيک 

 و  مراسم جشن ناهار-نيک، صرف صبحانه
  . نوروز برگزار کردیم

انجمنآینده پيشنهاد من برای   
از نظر من ایجاد ارتباط ميان اعضا مهمترین 

 ما بخوبی تاثير وجود .هدف انجمن است
حد در یک انجمن قوی را در یک صدای وا

مشاهده  IEEEمقابله با بی عدالتی های 
 برای توانمند کردن هرچه بيشتر .ميکنيم

ميباید اعضایمان را به فعاليت و انجمن 
مشارکت بيشتر در زندگی انجمن تشویق 

 یک سایت اینترنتی قوی نياز بهما . کنيم
تا یه آن  و باید از اعضایمان بخواهيم  داریم

 کنند و از آن برای آگهی استخدام مراجعه
، برای تماس های حرفه و جستجوی کار

.  استفاده کنندای و یافتن دوستانشان
توان و موفقيت ما در گرو مرتبط کردن هر 
چه بيشتر اعضا و توجه به نياز هایشان 

  .است
 
 

برخی از اعضای مان تاريخ اخير 
دانشگاه را در دو دوره خالصه 

  :ميکنند
   يکی دوره

  SUTA تاسيس  پيش از
   و ديگری دوره

  SUTA تاسيس    پس از
  

  از گزارش ریئس انجمن
  به گردهمایی هایدلبرگ

 
 
 
 

  ٢٣ شماره
  ١٣٨٣ ابان
  ٢٠٠۴ نوامبر

  ٢صفحه 
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 انوشه هادرزاد

 

 
 

   ١٣۵۵: سال پایان تحصيل
  کانيکمهندسی م: دانشکده

  فوق ليسانس : آخرین مدرک
  مشاور مدیریت :حرفه

  آلمان: محل سکونت
  

  فعاليت های من برای انجمن سوتا 
شرکت در نخستين گردهمایی انجمن در  -

   در سن دیه گو٢٠٠٠سال 
بنيانگذار شاخه اروپای انجمن در سال  -

٢٠٠٢  
  عضو هيئت اجرایيه شاخه ارزپا -
  نجمنبنيانگذار و مسئول خبرنامه ا -
  

  انجمنآینده پيشنهاد من برای 
 تاکيد بيشتر بر شاخه های انجمن و -

  توانمند تر کردن این شاخه ها
   هماهنگ کردن ارتباطات انجمن-
  

  گزیده زندگينامه
 

 در شهر ١٣٣٢انوشه هادزاد در سال 
او پس از اتمام تحصيالت . رشت بدنيا آمد

دبيرستانی در دبيرستان البرز تهران در 
 وارد دانشکده مهندسی ١٣۵٠سال 

مهندس هادزاد پس از اخذ . مکانيک شد
 به ادامه ١٣۵۵درجه ليسانس در سال 

د را .او فوق ليسانس خو. تحصيل پرداخت
در زمينه طراحی جعبه دنده ها در سال 

 وری پاریسک از دانشگاه پير و ماری ١٣۵۶
مهندس هادزاد سپس در . دریافت کرد

ليسانس در  موفق به اخذ فوق ١٣۵٧سال 
  .ندن شدلزمينه ارتعاشات از امپریال کالج 

مهندس هادزاد پس از چند سال تدریس  
در دیگر کار در دانشگاه کار تهران و 

 به ١٣۶٢موسسات صنعتی در  سال 
مهندس هادزاد در حال . آلمان عزیمت کرد

حاضر بعنوان مدیر ارشد در شرکت مشاور 
. استمدیریت اکسنچر مشغول به کار 

 همسرش مریم و دس هادزاد همراه بامهن
دو فرزندش، بهار و نوید، در شهر کونيگ 
اشتاین در حومه فرانکفورت آلمان زندگی 

  .ميکند
  
  
 
 
 
 
 
 

 شهال سلطانيه
 

 
 

   ١٣۵٧: سال پایان تحصيل
  متالورژیمهندسی : دانشکده

  فوق ليسانس : آخرین مدرک
  مهندس پژوهش :حرفه

  سوئد:محل سکونت
  

ن برای انجمن سوتافعاليت های م  
من از بدو تشکيل شاخه اروپا عضو کميته 

 در این مسئوليت .اجرایی این شاخه بودم
من تمام تالش خود را برای شناسایی 
اعضای جدید نه تنها در کشور محل اقامت 
خود، سوئد، بلکه از طریق ارتباطات خود در 

 را به سایر کشورها، بکار بردم تا افراد
ویق کنم با این هدف عضویت در سوتا تش

که این سازمان جوان را قوی تر و قوی تر 
  .کنم

 
  انجمنآینده پيشنهاد من برای 

 
 به دانشگاهم، من مبدليل عشق. ١

فعاليتهای خود را در جهت شناسایی افراد 
جدید برای انجمن، چه به عضویت هيئت 
مدیره انتخاب شوم و چه نشوم، ادامه 

ایی هدف من برای گردهم. خواهم داد
هایدلبرگ بسيج هر چه بيشتر افراد برای 

  .شرکت در آن گردهمایی بود
 زمان زیادی الزم خارجی منبعنوان یک . ٢

داشتم تا بتوانم شغل دلخواه خود را پيدا 
 بهمين دليل من نيز خواهان کمک به .کنم

اعضایی خواهم بود که در جستجوی کار 
 و این کار را از طریق ایجاد یک ميز .هستند

ار یابی و یا طرق مشابه انجام خواهم ک
  .داد

 
برای آشنایی بيشتر با زندگی و فعاليتهای 
خانم مهندس شهال سلطانيه به گفتگو با 

  .مراجعه کنيد١۶ایشان در خبرنامه شماره 
عضویت در از دیگر خاطرات خوشم 
با آنکه . استتيم ژیمناستيک دانشگاه 

 علت کمبود اصًال ژیمناست خوبی نبودم، به
اعضای تيم هميشه تشویق به ادامه 

. شدم تمرینات و شرکت در مسابقات می
 سالگی هنوز ورزش جزیی ۴٩اکنون در 

جدایی ناپذیر از زندگی من است و این را 
مربی عزیزمان خانم پروین مدیون همت 

همکالس عزیزم  و تشویق دوست و یمراد
ها   به ادامه تمرین در آن سالنویده کالهی

  .هستم
  )فتگو با خبرنامهاز گ(
  

 

 ندا صالحی راد
 

 
  

   ١٣٨١: سال پایان تحصيل
  مهندسی صنایع: دانشکده

  فوق ليسانس : آخرین مدرک
  مشاور پروژه :حرفه

  غرب کانادا: محل سکونت
  

  فعاليت های من برای انجمن سوتا 
تماس تلفنی  در پی ٢٠٠٣در تابستان 

 بهمراه گروهی از دانش دکتر هژبری من
 داوطلب یگر دانشگاهمانآموختگان د

تشکيل شاخه انجمن در غرب کانادا و 
  . شمال غربی آمریکا شدم

در آغاز من مسوليت ارتباطات و روابط 
ما . عمومی و امور مالی را بعهده گرفتم

در توانستيم نخستين گردهمایی محلی را 
در این گردهمایی . برگزار کنيم٢٠٠٣اوت 

ران  نفر دیگر بعنوان مدی۶من همراه با 
  در این انتخاباتمن. شاخه انتخاب شدیم

 ١٣در ميان  دریافتی یاز نظر تعداد آرا
  . نفر دوم شدمنامزد موجود 

مسوليت من در هيئت مدیره شاخه در 
زمينه ارتباطات، روابط عمومی و تبليغات 

ایجاد یک یکی از ابتکارات ما . بوده است
 نام E-Noteپيام ماهانه بوده است که آنرا 

هدف از این پيام ماهانه این  . ایمداده
است که ما افراد شاخه را در جریان رویداد 
های مهم آموزشی و حرفه ای منطقه قرار 
دهيم و افراد را با سایت های اینترنتی و 

   .   دیگر منابع خبری جالب اشنا کنيم
 شماره از این ٧تا کنون ما موفق شدیم 
 من همچنين. پيام ماهانه را منتشر کنيم

در برگزاری چندین رویداد دیگر برای شاخه 
از جمله این رویدادها . مان فعاليت داشتم

سه گردهمایی محلی موفق و همچنين 
  .برگزار ی مراسم بزرگداشت دکتر امين بود

هنگام تحصيل در دانشگاه نيز من در 
. چندین فعاليت دانشجویی شرکت داشتم

من به مدت یک سال عضو شورای 
 من یکی .شکده صنایع بودمدانشجویان دان

از بنيانگذاران گروه بحث فرانسوی در 
همچنين بهمراه سه . دانشگاه بودم

دوست دیگر یک گروه دانشجویی بمنظور 
تدریس سيستم دیناميک به دانش آموزان 

  .دبيرستانی تشکيل دادم
   

  انجمنآینده پيشنهاد من برای 
   تقویت ارتباط ميان سوتا و دانشگاه-
  تر بر فعاليت شاخه ها تکيه بيش-
 تشویق برقراری ارتباط ميان گروه های -

  تخصصی حرفه ای
  

  ٢٣ شماره
  ١٣٨٣ ابان
  ٢٠٠۴ نوامبر

  ٣صفحه 
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  یعاقدکتر داور ب

 

 
 

  شریف یصنعتاستاد دانشگاه 
  شيمی: دانشکده

  دکترا : آخرین مدرک
  استاد :حرفه

  تهران: محل سکونت
  

  تحصيالت عالی
  ١٩٧١ ليسانس شيمی از دانشگاه تبریز -
١٩٧٣فوق ليسانس از دانشگاه تهران  -  
١٩٧٨ دکترا از دانشگاه ميسوری آمریکا -  

  تهای حرفه ایيفعال
 دانشگاه صنعتی  شيمی در استاد-

  ١٩٨٣شریف از سال 
استاد شيمی در دانشگاه تربيت مدرس  -
 ١٩٧٩ -١٩٨٣  

  تجارب مدیریتی
 ریئس دانشکده شيمی در دانشگاه -

  ١٩٧٩ - ١٩٨١تربيت مدرس 
سرپرست مرکز پژوهش دانشگاه  -

  ١٩٨۴ -  ١٩٨۵ف صنعتی شری
 معاون پژوهشی دانشکده شيمی -

  دانشگاه صنعتی شریف در دو دوره
معاون دانشکده شيمی دانشگاه  -

   تا کنون٢٠٠٠صنعتی شریف از سال 
  فعاليتها برای سوتا

رکت کنندگان از ایران شثبت نام مسول . ١
 ٢٠٠۴ تورنتو و ٢٠٠٢در گردهمایی های 

  هایدلبرگ
رای کمک به سوتا ب  منتخبعضو کميته. ٢

  نشگاه دادانشجویان

  در فقدان يک دوست

  
کامران با نهایت تاسف از در گذشت 

 دانش آموخته دوره نخست رسولی،
رشته مهندسی شيمی دانشگاهمان 

مران که در تورنبو کانادا کا. با خبر شدیم
 نوامبر در اثر ١١اقامت داشت، روز 

ما . نارسائی قلبی از ميان ما رفت
درگذشت این دوست عزیزمان را به 
همسر گرامی شان، خانم مهوش 

دانش آموخته رشته مهندسی  ميرزائی،
ی، به دختران عزیزشان سالی و ژمتالو

نشان از  همه دوستاساناز و همچنين به 
  .صميم  قلب  تسليت  ميگو یيم

  دکتر فرزان فالح
 

 
 

   ١٣٧١: سال پایان تحصيل
  مهندسی برق: دانشکده

  دکترا : آخرین مدرک
  مرکز پژوهش های فوجيتسی :حرفه

  کاليفورنيای شمالی: محل سکونت
 

  فعاليت های من برای انجمن سوتا 
 یکی از بنيانگذاران شاخه کاليفورنيای -

ی از مدیران ک و ی٢٠٠٣ مارس شمالی در
  این شاخه

زاری گ فعاليت در سازماندهی و بر-
جلسات شاخه و با مسئوليت مشخص 

 برای درج در خبرنامه تتهيه گزارش جلسا
  .انجمن

 آماده کردن بخش مربوط به شاخه در -
  سایت انجمن و به روز کردن مرتب آن

 مذاکره با شرکت اميدزاد و قانع کردن آنها -
ک به برگزاری مراسم جشن جهت کم

 و کاهش ميزان حق ورودی ٢٠٠۴نوروز 
  .برای دانشجویان

 برگزاری یک سری گردهمایی های -
. محلی ویژه رشته های مختلف صنعتی

نخستين گردهمایی از این مجموعه در 
 برای تخصص اتوماسيون ٢٠٠۴اکتبر 

این جلسه . طراحی الکترونيک برگزار شد
د زیادی از افراد همچنين موجب شد تا تعدا

جدید با انجمن سوتا و فعاليتهایش آشنا 
  .شوند

 برگزاری نخستين جلسه سخنرانی در -
 با کمک یک شرکت ٢٠٠۴ نوامبر ١٠تاریخ 
در نتيجه این جلسه بطور مجانی . حقوقی
  . شدبرگزار 

 
  انجمنآینده پيشنهاد من برای 

 
  کمک به اعضا جهت کاریابی. ١

تی انجمن بخشی گرچه سایت اینترن
مربوط به کاریابی دارد، ولی استفاده 
وسيع از این بخش در گرو فعاليت زیاد برای 

  .شناساندن آن است
  بهبود سازماندهی برنامه گردهمایی ها. ٢
تدوین دستورالعمل برای کارمدیران . ٣

  شاخه ها
شاخه های انجمن نقش بسيار مهمی در 
. دمرتبط ساختن اعضا با انجمن ایفا ميکنن

بنظر ميرسد وجود یک سری رهنمود ها به 
برگزاری بهتر جلسات شاخه ها کمک 

 که این فعاليت ها به به ایننظ . خواهد کرد
استفاده ، شکل داوطلبانه انجام ميشود

بهينه از وقت فعالين شاخه ها برای آیتده 
  . شاخه ها بسيار حياتی است

 

 سيد حسين رضوی
 

 
 

   ١٣۴٩: سال پایان تحصيل
  هندسی مکانيکم: دانشکده

  فوق ليسانس: آخرین مدرک
  شرکت فناوری اطالعات هما :حرفه

  تهران: محل سکونت
 

  فعاليت های من برای انجمن سوتا 
  ٢٠٠٠ شرکت در گردهمایی سن دیه گو -
  ٢٠٠٢ شرکت در گردهمایی تورنتو -
٢٠٠۴ شرکت در گردهمایی هایدلبرگ -  
تشکيل کميته ای در ایران بمنظور  -

  وتاشناساندن س
ایجاد تسهيالت جهت شرکت دوستداران  -

  انجمن در گردهمایی ها
 برگزاری سخنرانی و جلسات برای دانش -

  آموختگان مقيم خارج هنگام سفر به ایران
 

  انجمنآینده پيشنهاد من برای 
هدف ما باید تسهيل و هماهنگی در ایجاد 
روابط ميان دوستداران دانشگاه صنعتی 

بویژه .  باشدیران در داخل و خارج اشریف
در رابطه با انتقال دانش در زمينه های 

  . فناوری اطالعات
همکاری ميان به این هدف ميتوان از طریق 

انجمن یعنی انجمن سوتا و انجمن فارغ دو 
دو انجمن ميتوانند . التحصيالن، دست یافت

  :روی اهداف زیر توافق کنند
ایجاد و توسعه رابطه ميان دو انجمن و  -

   با دانشگاه و صنایع کشورهمچنين
 تسهيل در انتقال فناوری از طریق تحکيم -

رابطه ميان دانش آموختگان در داخل و 
  خارج کشور

برگزاری سخنرانی و کارگاه آموزشی و  -
دوره های فشرده توسط متخصصين 
بمنظور پيشبرد دانش فنی اعضای دو 

    .انجمن و صنعت کشور
الی  جذب کمکهای فنی، اطالعاتی و م-

به نفع دانشگاه صنعتی دانش آموختگان 
با دورنمای سرمایه  ،شریف و صنایع ایران

ای مشترک و ایجاد شرکتهای گذاری ه
انش آموختگان ساکن مشترک توسط د

ایران و خارج با هدف توسعه صنعتی و 
اقتصادی کشور و اجرای برنامه های 

   .توسعه و تحقيق
ت جذب دانش آموختگان نام آور تا اوقا -

فراغت خود را در دانشگاه صنعتی شریف و 
  . صنایع کشور بگذرانند

 
 

  
  

  ٢٣ شماره
  ١٣٨٣ ابان
  ٢٠٠۴ نوامبر
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   قهرمان پورفرانکدکتر

 

 
   ١٣۵٠: سال پایان تحصيل

  شيمی: دانشکده
   دکترا: آخرین مدرک

  استاد دانشگاه :حرفه
  تهران: محل سکونت

  
  فعاليت های من برای انجمن سوتا 

 کمک به تدارک گردهمایی هایدلبرگ از -
  ایران

 بعنوان مسئول امور اجتماعی انجمن -
فارغ التحصيالن دانشگاه شریف و در 

 انجمن فارغ  دبيرخانههماهنگی با
 فعاليتهای سوتا در ایران و هب  التحصيالن

سازماندهی جلسه سخنرانی دکتر 
  .هژبری در دانشگاه کمک کردم

 ٢٠ ف بيمه مسافرت با تخفي عرضه-
درصدی برای شرکت کنندگان در 

  مایی هایدلبرگ گرده
 سخنرانی در گردهمایی هایدلبرگ در -

  ارتباط با بزرگداشت دکتر ترپوگوسيان
 بعنوان عضو هيئت مدیره انجمن فارغ -

التحصيالن و مسئول روابط عمومی مسول 
جلسان آن انجمن، دو جشنواره تدارک 

کارآفرینان و همچنين کاالهایی بودم که در 
  .گردهمایی هایدلبرگ عرضه شدند

 ارتباط با متعدد در شرکت در جلسات -
زلزله بم و شرکت در تاسيس سازمان غير 

شورای هماهنگی امور (دولتی شهاب 
  )بحران ها

  
  انجمنآینده پيشنهاد من برای 

گتری زر سوتا باید تبدیل به یک فوروم ب-
تبدیل  مهمترین هدف این فوروم باید .شود

   یک پالتفورم برای دانشگاه باشدشدن به
در این رابطه باید همکاری نزدیک تری با  -

انجمن فارغ التحصيالن و اعضای آن برقرار 
  شود

.  ما باید فکر هایمان را روی هم بگذاریم-
 تکرار کنيم تا بتوانيم سواالت الزم را مرتب
 برای حفظ سطح راه حل های الزم را
  های علمیآموزش و پژوهش

   . پيدا کنيمدانشگاهمان
 این رابطه ایجاد یک  پيشنهاد من در-
از ميان اعضای سوتا " شورای عالی خرد"

و در نهایت اعضای انجمن فارغ التحصيالن 
 این -.است تا ایت مسئله را بررسی کنند

شورا راه هایی را بررسی ميکند که هر 
یک از ما بتواند از طریق مالی و یا غير 

 این شورا .مالی  در این امر شرکت کند
 ماه پس از تشکيل ۶ا برنامه کار خود ر
   .اعالم خواهد کرد

من خود یک برنامه عمل برای ایجاد یک 
صندوق جمع آوری اعانه پایدار دارم که 
ميتواند مورد استفاده این شورای عالی 

انجمن سوتا و ( دو انجمن - .قرار گيرد
اهداف مشترک ) انجمن فارغ التحصيالن

بيشتری دارند و ميتوانند برای رسيدن به 
  . با هم همکاری کنندآنها

 فريبرز تهرانی
 

 
   ١٣۶٩: سال پایان تحصيل

  مهندسی عمران: دانشکده
  فوق ليسانس : آخرین مدرک

  دانشجوی دکترا :حرفه
  کاليفورنيای جنوبی: محل سکونت

 
  فعاليت های من برای انجمن سوتا 

 
 
 

انجمنآینده پيشنهاد من برای   
 سوتا باید دربرگيرنده همه دانش -

دانش آموختگان ان باشد، اعم از آموختگ
 و دانش جدید، دانش آموختگانی شاغل

برای رسيدن به این . آموختگان قدیمی
سوتا باید همه دانش آموختگان را در هدف 

  . نظر گيرد
،  سوتا باید بر پيشرفت حرفه ای افراد-

 تاکيد امنيت شغلی و ارتباطات ميان افراد
  . داشته باشد

خود و بویژه ارتباط ان ميسوتا باید ارتباط  -
اعضای خود و بویژه اعضای دو جانبه را با 
  .  تقویت کندجوان تر خود را

سوتا باید همچنان یک سازمان حرفه ای  -
فعاليتهای تفریحی تنها در راستای . باشد

  .اهداف حرفه ای در نظر کرفته شوند
 منابع ذیقيمت سوتا را نباید صرف اهداف -

  .صرفا تفریحی کرد
يته های محلی و حرفه ای باید صرفا کم -

بر فعاليتهای محلی تاکيد کنند و ارتباطات 
الزم را ميان دانش آموختگان در هر رشته 

  .صنعتی برقرار کنند
 

 غنی و  تجربه حرفه ایازتهرانی فریبرز 
چه در های مختلف طوالنی در زمينه 

. آمریکا و چه در ایران برخوردار است
 آثار پژوهشی همچنين تهرانیمهندس 

  .تاليف کرده است
 

  منير السادات نعيميان
 

  انجمنآینده پيشنهاد من برای 
من فکر ميکنم اگر ما بتوانيم با انجمن فارغ 

ز ارتباطات التحصيالن رابطه برقرار کنيم و ا
آنها استفاده کنيم، خواهيم توانست همه 

اگر . دانش آموختگان را سوتا جذب کنيم
بتوانيم همه دانش آموختگان دانشگاهمان 
را بشناسيم ميتوانيم همه را به سوتا 

  .جذب کنيم
 

  
شرکت در رای گيری به هيئت با 

  .سوتا را تقويت کنيدانجمن  مديره
  

  شوراي بيانيه
  دانشگاه صنعتي شريف

اعضاي شوراي دانشگاه صنعتي شريف با 
رهنگي و ضداخالقي  ف ضدضدانساني،

عنوان آردن ضرب و شتم، اهانت و 
گيري رييس منتخب دانشگاه علم و  گروگان

  .صنعت ايران، اين اقدام را محكوم آردند
اين شورا با اعالم مراتب همدردي خود با 
دآتر سيدمحمدتقي صالحي، استادان و 
دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران، 

 را اين عمل زشت: يادآور شده است
سابقه در تاريخ  اقدامي شنيع و بي

دانيم آه اگر به آن  هاي ايران مي دانشگاه
رسيدگي الزم نشود نتايج سوء آن گريبان 

ي دانشگاهي را در آينده خواهد  جامعه
  .گرفت

اين شورا در همين راستا از مسووالن 
قضايي خواسته است آه براي حاآميت 

گيري امر و  قانون در آشور نسبت به پي
ي عامالن اين واقعه اقدام  مجازات آليه

 قاطع و عاجل به عمل آورند
  )ايسنا(
 

بيانيه اعضای هيئت علمی دانشگاه 
  علم و صنعت

اعضای هيأت علمی وآارآنان دانشگاه 
علم وصنعت ايران در پايان نشست خود در 
وزارت علوم تحقيقات و فناوری درخصوص 

ی ا  اين دانشگاه، قطعنامه مــاه آبــانحوادث 
  .صادر آردند

، مفاد بيانيه "ايلنا"به گزارش خبرنگار
  :باشد  صادرشده به شرح زير مي

تأييد حكم اولين رئيس انتخابی دانشگاه   -
علم و صنعت توسط شورايعالی انقالب 

  .فرهنگي
اعاده حيثيت از حرمت رياست محترم   -

دانشگاه و بازگشت آبرومندانه و قانونی 
زارت علوم و  دانشگاه توسط و بهايشان

  .تحقيقات و فناوري
پيگيری تخلفات صورت گرفته در دانشگاه   -

از طريق آميته انضباطی وزارت علوم و 
   .اخراج آليه عامالن حادثه

برخورد انتظامی و قضايی با عمل   -
مجرمانه متخلفين در داخل و خارج 

   .دانشگاه از طريق دادگاه صالحه
موارد ای برای پيگيری   تشكيل آميته  -

فوق تا رسيدن به نتيجه و اعالم مراتب آن 
به اعضای هيأت علمی و جامعه 

  .دانشگاهي
از : در ادامه اين قطعنامه آمده است

های سراسر   اعضای هيأت علمی دانشگاه
آشور تقاضا داريم آه نسبت به شكسته 
شدن حريم دانشگاه به هر صورت ممكن 
عكس العمل مناسب نشان دهند، درپايان 

جمع محدود اعضای هيأت علمی به 
دانشگاه تحت عناوين بسيج اساتيد و 
شورای فرهنگی اساتيد، مشفقانه گوشزد 

آنيم و تالش خود را برای آرام سازی   مي
گيريم آه با حمايت خود از اين   فضا بكار مي

حرآات موهن، آرامش فضا را دستخوش 
  .تالطم ننمايند

  مهدی حکيم پور
   ١٣۵٢: سال پایان تحصيل

  مهندسی مکانيک: دانشکده
  ليسانس : آخرین مدرک

  صاحب صنعت :حرفه
  تهران: محل سکونت

  ٢٣ شماره
  ١٣٨٣ ابان
  ٢٠٠۴ نوامبر

  ۵صفحه 
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  از شاخه های انجمن

  شاخه کاليفورنيای شمالیگردهمايی محلی 

  
 

 نوامبر یک ١٠شاخه کاليفورنيای شمالی انجمن روز چهارشنبه 
پرورش مدیران زبده  مورد لتوآ شهر پالو جلسه سخنرانی در

ضمن دکتر هژبری نيز در این در  .برگزار کرد دکتر نيوی توسط
 تن از اعضا و دوستداران انجمن ٧٠ بيش از .جلسه شرکت داشتند

جلسه ابتدا با آشنایی شرکت . در این جلسه شرکت کردند
این جلسه سخنرانی چنان مورد .  کنندگان با یکدیگر آغاز شد

استقبال قرار گرفت که بسيار ی از حاضرین حتی پس از پایان 
  این.رسمی جلسه مشغول بحث و تبادل نظر با دکتر نيوی بودند

 . گاد والد برگزار شد کولیجلسه با کمک شرکت حقوقی
  

ا یگردهم اخه  ي    نيو انگلند ش
 نوامبر در شهر بوستون ١۴گردهمایی پایيزه این شاخه روز یکشنبه 

 شرکت کنندگان در این جلسه در مورد چکونگی کمک .برگزار یشد
به دانشگاه و ایجاد یک رابطه بهتر ميان دانشگاه و دانش آموختگان 

 بحث و بيادل نظر پرداختند و توافق کردند که این بحث را در آینده به
   .ادامه دهند

  گردهمايی شاخه ميشيگان
 نوامبر در ۵اعضا و دوستداران انجمن در ایالت ميشيگان آمریکا روز 

یک گردهمایی محلی با یکدیگر دیدار کردند و روی برنامه عمل زیر 
  :توافق کردند

  که مایل اند به ایالت دیگری مناقل شوند کمک به اعضای انجمن -
   ایجاد تماس بيشتر ميان اعضای انجمن-
   کمک به یکدیگر-
 کمک به اعضای جوانتر در جهت کاریابی و موفقيت در زندگی -

  حرفه ای
   همسو کردن فعاليتها با باشگاه حرفه ای ایرانيان ميشيگان-

   از انجمن ما IEEEتشکر ريئس جديد
 -٢٠٠۶IEEEدر انتخابات اخير  به عنوان ریئس نر دکتر مایکل الیت

 برای دکتر هژبری، رئيس  ایشان در پيام تشکری که.انتخاب شد
از پشتيبانی انجمن از انجمن ما فرستاده است، ضمن تشکر 

ایشان، تاکيد کرده است، که همچنان مدافع حقوق همه اعضای آن 
  .انستيتو در سراسر جهان خواهد بود

 

مين سال تاسيس دانشکده فنیگراميداشت هفتاد  
 فني دانشگاه تهران،  همزمان با هفتادمين سال تاسيس دانشكده

 آذر ماه امسال با هدف ٢۵ تا ٢٣مراسم گراميداشت در روزهاي 
  تجليل از هفتاد سال آموزش، تحقيق و توسعه در محل دانشكده

  .شود فني برگزار مي
  

ز  را تنها اSUTAاين اشتباه خواهد بود که مزيت 
  .دريچه کمکهای مالی به دانشگاه صنعتی شريف بسنجيم

 تمام فعاليتهای ما در آخرين تحليل در جهت منافع 
  .دانشگاه مان است

  از گزارش ریئس انجمن بهگردهمایی هایدلبرگ 

نامه های از 
  رسيده

  
  با سالم و عرض ادب،

نویسم، تا بحال چند بار ميخواستم نظرم را در باره خبرنامه برایتان ب
حاال ميخواهم جبران کنم و نظرم را با شما . ولی هر بار مبسر نشد

  :در ميان بگذارم
   بطور محسوسی خبرنامه هر بار بهتر ميشود-
 با اضافه کردن عکس ها، خبرنامه جالب تر شده و نوشتار ها -

  همراه با تصویر خواندنی تر است
دن مطالب پر رنگ کردن نکات مهم خيلی به من در سریع خوان -

  کمک ميکند
 بد نيست اگر با درج فهرست مطالب در ابتدای هر شماره به -

  خواننده یک دید کلی در مورد مطالب آن شماره داده شود
 بد نبود اگر در هر شماره، ليست افرادی را که در مورد تهيه -

  مطالب آن شماره همکاری داشتند، درج ميکردید
تا در . خبرنامه گنجانده ميشد بد نيست اگر مطالب علمی هم در -

فرهنگی تبدیل -آینده بتوان خبرنامه را بتدریج به یک نشریه علمی
  .کرد

اگر بتوان یک ساختار ثابت برای خبرنامه داشت، خوانندگان خبرنامه 
به آن ساختار عادت ميکنند و در دراز مدت ازتباط صميمانه تری با آن 

  .برقرار خواهند کرد
خبرنامه کار بسيار موفق و پخته ای کر است که در انتها الزم به ذ

  .من اميدوارم که ادامه پيدا کند. بوده است 
در ضمن خوشحال ميشوم اگر بتوانم کاری در جهت رونق و ادامه 

  .کار برای انجمن انجام دهم
  

  )مقيم آلمان(١٣٧۶دانش آموخته سال  حميد رضا کبدانی
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

  مهندس کبدانی عزیز
در مورد انتشار . از این که به خبرنامه انجمن لطف دارید، ممنونيم

مطالب علمی همانطور که اطالع دارید چندی پيش نخستين 
فعال نظر بر این است که . ریه علمی انجمن منتشر شدششماره ن

یکی خبرنامه که بيشتر همانطور . انجمن دو نشریه داشته باشد
است، خبرنامه باشد و جنبه اطالع رسانی داشته که از نامش پيد

  .باشد و دیگری نشریه علمی که مطالب علمی را منعکس کند
  .الش خواهيم کرد تا حد امکان نظراتتان را عملی کنيمت

ما از پيشنهاد شما برای همکاری با خبرنامه بسيار خوشحاليم و 
ف ما از انواع مختل. دست همکاری شما را به گرمی ميفشاریم

  :همکاری از جمله کارهای زیر استقبال ميکنيم
   ارسال نظرات خود در جهت بهبود خبرنامه-
  نعتص ارسال اخبار علمی و آکادميک از دانشگاه و -
   ارسال خاطرات از دانشگاه-
   ارسال گزارش از فعاليتهای اعضا و دوستداران انجمن-
   ارسال مطالب علمی -
  

 فضای الزم را  صفحات خبرنامهافزایش تعدادخوشحالم از اینکه 
اخباری که در رابطه . برای انتشار اطالعات بيشتر فراهم کرده است

با تنزل مقام ایران در زمينه فناوری اطالعات آمده بود، نااميد کننده 
خبر در مورد فراخواندن یک دانشجوی دانشگاهمان به دادگاه . است

ین امر را روشن فاقد اطالعات کافی در این مورد بود و دليل ا
  .نميکرد

 سخنرانی دکتر خاکزار در گردهمایی هایدلبرگ در مورد رابطه 
راه حل یشنهادی ایشان در . دانشگاه و صنعت قدری متضاد است

جهت ایجاد یک دانشگاه اینترنت ميتواند پاسخی به حل مشکل 
این راه حل متاسفانه پاسخ درخوری . مالی کارکنان دانشگاه باشد

 زیرا که رشته های .شکل آموزشی کشورمان نيستجهت رفع م
  .مهندسی نياز به آزمایشگاه و کارگاه دارند

در خاتمه باید بگویم که من از خواندن خاطرات دکتر مجتهدی سير 
هر چه سن من باالتر ميرود، بيشتر به ارزش این مرد و . نميشوم

ت تالش های او در بهبود و توسعه آموزش ایران چه در سمت مدیری
دبيرستان البرز و چه در سمت ریاست دانشگاه صنعتی آریامهر   

 .       پی ميبرم
           

  دوستدار انجمن از دوره شش مهندسی مکانيک مقيم ژاپن 
  

  ٢٣ شماره
  ١٣٨٣ ابان
  ٢٠٠۴ نوامبر

  ۶صفحه 
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  گخاطرات فراموش نشدنی از هايدلبر

  
  رياضياتتوضيح  اهميت دکتر پيمان در حال 

  

  
  صنعتدکتر علی ستاری پور هنگام شرح تجارب خود در

  

  
   از سوئد جدانشدنیدو يار دانشگاهی

  

  
  مه سيما و شهريار

  خاطرات فراموش نشدنی از هايدلبرگ

  
   از آلمان و سوئدی د رکنار دوستان ثقفیخانم و آقای

  

  
   در کاخ تاريخی هايدلبرگمهندس شيوا فرهمند راد در حال تعريف خاطرات دانشگاه

  

  
  مرجان از سوئيسآرش و 

  

  
   از کاليفورنيا و استرالياستان قديمیدوديدار 

  ٢٣ شماره
  ١٣٨٣ ابان
  ٢٠٠۴ نوامبر

  ٧صفحه 
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  ها خبراز

کتابخانه مرکزی دانشگاه اشتراک چند  
پایگاه اطالعاتی را جهت استفاده 

 .دانشجویان خریداری کرد
 ٢٩از مجموع : ها در شریف المپيادی 

های ریاضی، کامپيوتر،  نفر المپيادی رشته
 نفر به دانشگاه ٢٧ و شيمی  فيزیک،

 .اند شدهصنعتی شریف وارد 
انفجار در دانشکده مهندسی  

 اکتبر انفجار ١٨روز دوشنبه : شيمی
مهيبی ساختمان دانشکده مهندسی 

در اثر این حادثه چندین . شيمی را لرزاند
تن از دانشجویان دچار مصدوميت های 
خفيف و شدید شدند که در درمانگاه و 

 .بيمارستان مورد مداوا قرار گرفتند
  غيير کردریئس دانشکده ریاضی ت 

دکتر محمد مهدوی هزاوه ای به سمت 
ریئس جدید دانشکده ریاضی منصوب 

 .شد
جهان با » ربات پرستار«نخستين  

قابليت پرستاري، توانبخشي و آاردرماني 
معلوالن قطع نخاع در قطب علمي 
طراحي، رباتيك و اتوماسيون دانشگاه 

 .صنعتي شريف طراحي و ساخته شد
 هيئت علمی دکتر عباس اکبر زاده عضو 

دانشگاه ما در مورد دانشکده متالوژی 
  : گفت هاوضعيت آموزشی دانشگاه

دانشگاه های کشور به سمت کسب "
درآمد از راه آموزش حرکت ميکنند و این 

دانشگاه . یعنی دوری از پژوهش و تحقيق
های دنيا در سيستم علم تجربی جدید، 
بعد از رنسانس فعاليت های خود را بر 

در دانشگاه .  تنظيم کردنداساس پژوهش
های کشورمان توازنی ميان آموزش و 
پژوهش برقرار نيست و پژوهش در 

 " . دانشگاه ها جا نيفتاده است
رشته ویان جبالتکليفی دانش 

دانشجویان رشته :  نفتمهندسی
 در اعتراض به  دانشگاه مامهندسی نفت

آموزشی خود -وضعيت نامناسب تحصيلی
ان ترم موازنه از شرکت در امتحان پای

 .خودداری کردند
دانشگاه دانشجويان رشته عمران  

در نخستين حضور خود صنعتي شاهرود 
هاي سراسر  در مسابقات بتن دانشگاه

هاي اول و  آشور موفق به آسب مقام
سوم مسابقه مكعب بتني و رتبه پنجم 
مسابقه توپ بولينگ در اين دوره از 

اين مسابقات همه   .مسابقات شدند
انستيتو  ACI  توسط شاخه ايرانيساله

هاي  هاي دانشگاه بتن آمريكا با حضور تيم
مسابقات   .شود سراسر آشور برگزار مي

 تيم از ۴٣سال جاري با حضور 
هاي سراسر آشور در باشگاه  دانشگاه

 .شرآت نفت تهران برگزار شد
برق ششمين آنفرانس تخصصي   

 با حضور استادان )قدرت(فشار قوی 
 ا، دانشجويان برق و قدرته دانشگاه
همراه  هاي سراسر آشور و به دانشگاه

مديران و صاحبان صنايع در دانشگاه 
 .شد صنعت آب و برق برگزار 

 درصد ٨٠بر اساس آمار موجود  
برگزيدگان المپيادهاي علمي در بهترين 

اند و از  دانشگاههاي خارج جذب شده
 دارنده مدال المپياد در آشور طي دو ١٧۵

 درصد به خارج از ٩٢خير، حدود دهه ا
بر اساس آمار . اند آشور مهاجرت آرده

المللي پول، ايران بيشترين  صندوق بين
هاي علمي را در  مهاجرت تحصيل آرده

 آشور جهان داشته و طي چند ۶١ميان 
 هزار ايراني با تحصيالت ١٠۵سال اخير 

 نفر به آانادا ٧۵٠٠عالي به آمريكا و 
ها هم  بيني  پيشاند و بر اساس رفته

 هزار دانشجوي ايراني ٧٠اآنون نزديك به 
هاي دآتري در آشورهاي غربي  در دوره

 .مشغول به تحصيل هستند
 سگ ولگردگروه تئاتر دانشگاه نمایش  

را بر اساس داستانی از صادق هدایت در 
 .آمفی تئاتر دانشگاه به روی صحنه آورد

طرح اآولوژي شهر بزرگ اراك و حومه  
دانشگاه اري انستيتو جغرافياي با همك

در دانشگاه آزاد اراك هومبولت آلمان 
 .شود اجرا مي

 سازمان ٢٠٠۴بر اساس گزارش سال  
سهم ايران از تجارت تجارت جهانى، 
صدم درصد در سال ۴۵از آااليى جهان 

 صدم درصد آاهش يافته ۴٠گذشته به 
 .است

التحصيالن  انجمن فارغجلسه  
صيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه ن

، دهم آبانماه سال جاري برگزار طوسي
 خواهد شد

انجمن چهارمين مجمع عمومی  
در دانشگاه ما مهندسی پزشکی ایران 

 .برگزار شد
دانشگاه هاي درس  آالس 
 بروز تشنج در پي  از پسوصنعت علم

ابراهيم يزدي  ي سخنراني برگزاري جلسه
در اين دانشگاه تعطيل زاده  و مصطفي تاج

روگان گرفتن رئيس در پی گ. شد
 دانشجويان معترض به تعرض دانشگاه،

دانشگاه در دانشگاه،  نسبت به رييس
تعدادي از استادان دانشگاه  .تجمع آردند

علم و صنعت با اعتراض شديد به اين 
مساله، خواهان عذرخواهي رسمي از 

  در پی این حادثه.دآتر صالحي شدند
رييس دانشگاه علم و صنعت ايران  در 

  .رستان بستري شدبيما
آنگره ملي مهندسي نهمين  

ايران در تاريخ سوم الي پنجم شيمي 
آذرماه سال جاري با همكاري انجمن 
مهندسي شيمي ايران و دانشگاه علم و 
صنعت ايران در اين دانشگاه برگزار 

 .شود مي
 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي ـ ١٠ 

 شود غيرانتفاعي در آشور ايجاد مي
حادثه دانشگاه علم و در اعتراض به  

صنعت، در دانشگاه اميرکبير تهران و 
 .دانشگاه اراک تجمع اعتراضی برگزار شد

عضو آميته  محمدحامد امام جمعه زاده 
آنفرانس بين المللى مديريت «علمى 
بر اساس آمارهاى سازمان : گفت» پروژه

مديريت و برنامه ريزى آشور، مدت زمان 
 حدود متوسط اجراى پروژه هاى عمرانى

سه برابر نه سال است آه اين رقم 
وى  . استميانگين استاندارد جهانى

خاطرنشان ساخت يكى از داليل افزايش 
زمان و هزينه در پروژه ها، ناشى از 

آگاه، آموزش ديده و آمبود مديران پروژه 
 .متخصص در آشور است

نگاري تكنولوژي  آينده«نخستين آارگاه  
 مرآز  توسطي ماه جار  آبان٢٨» در ايران

 شود صنايع نوين برگزار مي
 تا ١٢ از   ايران  معدن  مهندسي آنفرانس 
   مهندسي  انجمن از سوي  ماه  بهمن١۴

   دانشگاه چندین  و با همكاري  ايران معدن
 .شود  برگزار مي در تهران

  
  

  از خاطرات دکتر مجتهدی
)١٩(  

 
عرض کنم دانشگاه آریامهر از سال 

آن هم عرض کردم . شتخانه دا اولش چاپ
ها و  کتاب. که شرکت نفت وارد کرد

خانه  های مورد لزوم را در آن چاپ جزوه
کردند و در اختيار دانشجویان  چاپ می

  .گذاشتند می
ای که داشتند ساختمان  روزهای جمعه

به من ] از دربار[کردند، گاهی از اوقات  می
حضرت همين حاال  کردند که اعلی تلفن می

بعد هم . [...] دانشگاه آریامهرآید به  می
. دوتا افسر در آن بودند. آمد یک جيپ می
 یعنی –کردند  شان سوار می بنده را وسط
  .جا رفتم آن می. کردند مرا جلب می

 آبان سال ١١با وجود این ساعت ده روز 
تاح تبه عنوان اف] ١٩۶۶ نوامبر ٢ [١٣۴۵

دانشگاه با وزیر دربار و با رئيس مجلس 
ای آمدند  لس شورای ملی و عدهسنا و مج
. که دانشگاه را ویزیت کنند برای این

من زیر . جا را ویزیت کردند و ظهر شد همه
حضرت گفتم که اگر  گوش اعلی

حضرت اجازه بفرمایند، ناهار با  اعلی
جا  خيلی به. محصلين صرف بفرمایيد

گفتند . ایشان قبول کردند. خواهد بود
یادی یک فالنی، فکر خوبی است و به ا
البد دوا . چيزی گفتند زیر گوشش

  .خواستند
من هم دستور دادم یک ميزی تهيه 
کنند تا شاه با ملکه و مادر شهبانو روی آن 

م که ]ه بود[دستور داد. ميز جدا بنشينند
] آمدند به دانشگاه می[هایی که  مهمان

ها را  هر دو دانشجویی یکی از این مهمان
ای  این طریقه[...]. بين خودشان بنشانند 

روزی دبيرستان البرز ما  بود که در شبانه
مهمانان بين محصلين . [...] کردیم می

خواست  رفتند، هرچه دلشان می می] که[
در صورتی که پهلوی من که . پرسيدند می
پرسيدند، خوب  نشستند و از من می می

گفتم شاید باورشان  من یک چيزهایی می
شجو از خود دان] بهتر بود. [شد نمی

  .بپرسند
  )دنباله در شماره آینده(

  کتاب خاطرات دکتر مجتهدی: منبع
  .به کوشش دکتر حبيب الجوردی
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