
 
 

  از فرصت باقی مانده برای نام نويسی استفاده کنيد
  شد  دالر به حق نام نويسی اضافه خواهد١٠٠ ژوئن١۵پس از

  شاخه های انجمن جلسه کميته هماهنگی
 ١۴ کميته هماهنگی شاخه های انجمن روز یکشنبه جلسه
 به شکل کنفرانس تلفنی روی شبکه یاهو و با ماه مه

 :ر برگزار شدشرکت نمایندگان شاخه های زی
 انگلند، شاخه نيو کاليفورنيا، شاخه ميشيگان،جنوبشاخه 

  . شاخه سوئدشاخه غرب کانادا، 
در این جلسه آخرین اخبار در رابطه با تدارک و چگونگی نام 
نویسی در چهارمين گردهمایی جهانی انجمن در سنتا 

ندگان نمای. کالرا به اطالع نمایندگان شاخه ها رسيد
 چگونگی ارائه بخش مربوط به در رابطه باها سپس  شاخه
در . ها در این گردهمایی به بحث و تبادل نظر پرداختند شاخه

ی سوئد و ها  شاخهگردهمایی هایخاتمه اخبار مربوط به 
 . به اطالع جمع رسيدونکوور

  گردهمايی سراسری سنتا کالرادر نقش شاخه ها
گيری و فعاليت شاخه های انجمن در مناطق با شکل 

 و تشدید این فعاليت ها ٢٠٠٢مختلف جغرافيایی در سال 
 هم ساختار و چهره انجمن تا حد زیادی ٢٠٠٣در سال 
با حضور فعال شاخه ها محتوای رنگارنگ و متنوع . تغيير کرد

انجمن و اعضا و دوستدارانش از طریق دیدار ها و گردهمایی 
 ٢٠٠٢در پایان سال . های منطقه ای به وضوح آشکار شد

  :ا شاهد فعاليت شاخه های زیر بودیمم
   شاخه تورنتو-
  )سوئد، آلمان، بریتانيا ( شاخه اروپا-
   شاخه کاليفورنيای جنوبی-
   شاخه کاليفورنيای شمالی-
   شاخه نيو انگلند-
   و شمال غرب آمریکا شاخه غرب کانادا-
   شاخه ميشيگيان-

با توجه به این واقعيت بود که بخشی از برنامه سومين 
ردهمایی جهانی انجمن در هایدلبرگ آلمان به معرفی گ

سفانه متأ. ه به اهميت آنها اختصاص یافتو توجشاخه ها 
 این بخش از ت فشردگی برنامه ها و کمبود وقتبه عل

  .برنامه عمال حذف شد
  بينولی اهميت و الویت موضوع شاخه ها نه تنها در فاصله

 نيافت بلکه دو گردهمایی هایدلبرگ و سنتا کالرا کاهش
به همين . تاثير شاخه ها بر زندگی انجمن آشکار تر شد

 هيأتارک گردهمایی سنتا کالرا و هم کميته تددليل هم 
مدیره انجمن با اصرار زیاد بخش مهمی از برنامه این 

  .گردهمایی را به معرفی شاخه ها اختصاص دادند

 در اين شماره می خوانيد
 ٢ صفحه  اری با آقای دکتر علی مستشوگو گفت 
 ۴صفحه    آقای مهندس  شيوا فرهمند رادنظر 
 ۵صفحه    ديدار از جزيره گوتالند–شاخه سوئد  
 ۴صفحه     شاخه تورنتو 
 ۴صفحه    جشن بهاران    –شاخه غرب کانادا  
 ۴صفحه     کنفرانس مهندسی برق ايران 
 ۶صفحه      يک مجله علمیرانتشا 
 ۶صفحه     بيهیتنصدور احکام  
 ٧صفحه   تعدادهای علمیجايزه انجمن به اس 
 ٨                    صفحه         از خبرها 

 يمرسيد ٥٠٠ به

 
 اعضا و دوستداران انجمن ما از ایران و سایر اخباری که از
 برای از شادی و نشاط عمومی نشانرسد،  مناطق می

. دارد SUTAشرکت در چهارمين گردهمایی جهانی انجمن 
یم، اعضا و ع رسانددر شماره پيش به اطالهمانطور که 

 در ایران بالفاصله پس از دریافت SUTAدوستداران انجمن 
گری های برای تقاضای ویزا به کنسولدعوت نامه انجمن 

  و ترکيه، در کشورهای همسایه، از جمله دوبیآمریکا
هم متقاضيان ویزا در ایران و هم همه ما در . مراجعه کردند

.  در انتظار نتيجه بودیماسر جهان با هيچان و التهاب زیادرس
دوستانمان دریافت  توجه به خبرهایی که از با اکنون و
توانيم با کمال خوشوقتی به اطالع برسانيم  ایم، می کرده

  .که اکثر متقاضيان ویزا موفق به اخذ ویزا شده اند
در اينجا الزم است اين نکته مهم را يادآوری کنيم که اين 

بوده  دکتر هژبری همتهون يت تا حد بسيار زيادی مرموفق
 آماده کردن  درنه روزی خوداست که با زحمات شبا

دن آنها به دست متقاضيان ويزا در ايران، رسان و ها نامه دعوت
در واقع هم به اين روند سرعت الزم را بخشيد و هم به احتمال 

دکتر داور بقايی و آقای  از زحمات .پاسخ مثبت بسيار افزود
  . نيز در اينجا بايد ياد کردی بوشهرینده طبيبفروزخانم 

بدین ترتيب دوستان زیادی که از ایران برای چهارمين 
 نام نویسی کرده اند، SUTAگردهمایی جهانی انجمن 

گی ما هم. خواهند توانست در این رویداد مهم شرکت کنند
  . این دوستان دیرین هستيمبی صبرانه منتظر دیدار

تيم که نام نویسی برای از سوی دیگر شاهد این نکته هس
اگر در دور . شرکت در گردهمایی وارد دور دوم شده است

نخست دوستانمان در ایران به دالیل فنی پيشگام بودند، در 
ن از مناطق این دور دوستانمان در شاخه های گوناگو

زی و غربی آمریکا گرفته تا غرب و شرق کانادا شرقی، مرک
کنند و با  راجعه میو اروپا با سرعت به سایت انجمن م

  .کنند پرداخت حق ورودی در گردهمایی ثبت نام می
آماری که از سوی دفتر نام نویسی گردهمایی در اختيار ما 

 ۵٠٠ نزدیک بهدهد که تا کنون  قرار گرفته است، نشان می
شان در  هنفر از اعضا و دوستداران انجمن به همراه خانواد

توانيم بگویيم  ينان میبا اطم. گردهمایی ثبت نام کرده اند
 خواهد گذشت ۵٠٠که تعداد شرکت کنندگان بزودی از مرز 

کورد های پيشين خود را و بار دیگر گردهمایی های انجمن ر
 .خواهد شکست

  ۴١  شماره
  ١٣٨۵ا رديبهشت 

  ٢٠٠۶  مه
  ١صفحه 



 
 

  علی مستشاریقای دکتر آ با وگو گفت

  
  علی مستشاری :نام

   نيویورک:محل سکونت
  مشاور توسعه سازمان ملل: شغل

  ، تهران١٣۵٣دی : سال و محل تولد
 دکترای مدیریت وسياسيت گذاریهای فن آوری:تحصيالت

  
 متعلق به نسل های جوان تر دانش مستشاریآقای دکتر 

هنگامی که دانش . دنشريف هستصنعتی آموختگان دانشگاه 
آموختگان دوره های نخست دانشگاه را ترک می کردند، 

  . دنايشان هنوز متولد نشده بود
  
 خود یا را با سابقه تحصيلم لطفًاممکن است . ١

  آشنا کنيد؟
 -در رشته مهندسی شيمی) ١٩٩٣ (١٣٧٢من در سال 

شاخه طراحی فرآیندهای صنایع نفت وارد دانشگاه صنعتی 
با مدرک ) ١٩٩٨ (١٣٧٦شریف شدم و در بهمن ماه سال 

از شش ماه . فارغ التحصيل شدم) ليسانس(کارشناسی 
 سيما شيمی بعنوان قبل از فارغ التحصيلی با شرکت صنایع

 مهندس فرآیند شروع به همکاری کردم و تا مردادماه سال
 از همزمانبطور .  به این همکاری ادامه دادم١٣٧٨

 علمی و ، نيز با سازمان آموزشی١٣٧٧اردیبهشت ماه 
پيام  تحریریه مجله هيأتبا ) یونسکو(فرهنگی ملل متحد 

مریکا برای شروع به کار کردم و تا زمان آمدن به آیونسکو 
در مرداد ماه . ادامه تحصيل به این همکاری ادامه دادم

همراه با همسرم روشنک که او نيز ) ١٩٩٩اوت  (١٣٧٨
 رشته مکانيک سياالت شریف بود برای ١٣٧٢ورودی سال 

-ابتدا به دانشگاه فلوریدا. ادامه تحصيل به آمریکا آمدیم
ینه من گينزویل رفتيم، اما بخاطر مشکلی که برای کمک هز

دانشگاه نبراسکا نقل مکان در این دانشگاه بوجود آمد، به 
 از دانشگاه نبراسکا در رشته ٢٠٠١درسال . کردیم

با ماینور در مدیریت (مهندسی شيمی شاخه بيوتکنولوژی 
فوق ليسانسم را گرفتم و روشنک )  بازرگانی بين المللی

یان نيز فوق ليسانس خودش را در رشته نانوتکنولوژی به پا
 هر دو برای ادامه تحصيل به ٢٠٠١در سال  . رساند

من بطور موازی در دانشکده .   آمدیمMITدانشگاه 
سيستمهای مهندسی و دانشکده عمران شروع به تحصيل 

 یک فوق ليسانس در رشته مهندسی ٢٠٠٣کردم در سال 
های ترابری و یک فوق ليسانس در  عمران شاخه سيستم

سياستگذاری تکنولوژی های مهندسی شاخه  سيستم
 عضو(و جو ساسمن ) ١٩٩٥نوبل (تحت نظر ماریو مولينا 

در دوره . به پایان رساندم) سی ایاالت متحدهدآکادمی مهن

 اجتماعی کار -های پيچيده اقتصادی دکترا روی سيستم
های   دوره دکترای سيستم٢٠٠٥کردم و در ماه مه 

ی را به مهندسی در شاخه مدیریت و سياستگذاری تکنولوژ
روشنک نيز دکترای خودش را در همين سال در . پایان بردم

  .   به پایان بردMITهای فضایی در  رشته مهندسی سيستم
  
را  می توانيد یکی از بهترین خاطرات خود از شریف .٢

  بازگو کنيد؟
بهترین خاطره من شناخت روشنک در ترم چهارم و قرارهای 

بخاطر . بود" علی آقا"ما در کنار ساندویچی مشهور شریف 
محدودیتهای رفت و آمد بين دخترها و پسرها مجبور بودیم 
بطور پنهانی با هم قرار بگذاریم که شاید نمک ارتباط را 

  . شتر می کرديخيلی ب
سيس گروه أرنامه مثل تدر کنار این، فعاليتهای فوق ب

موسيقی کالسيک دانشگاه، مدیریت دومبن جشنواره 
شور و تدریس موازنه مواد و انرژی موسيقی دانشجویان ک

در دانشکده مهندسی شيمی پس از فارغ التحصيلی از 
  . بهترین خاطرات من از شریف به حساب می آیند

  
های   انگيزه شما از گرفتن دکترا در رشته سيستم.٣

  مهندسی چه بود؟
وار  به نگاه کردن همه جانبه و سامانههميشه 

-سائل احتماعیبه توسعه صنعتی و م) سيستماتيک(
چنين . اقتصادی و کاربرد آن برای توسعه ایران عالقه داشتم

. رشته هایی در آن زمان در ایران موجود و تعریف شده نبود
 که آمدم از فرصت های موجود در این دانشگاه MITبه 

 درس دکترا برای ١٨با وجود اینکه تنها . استفاده بهينه کردم
 بيش MITسال تحصيل در  ٤اتمام درجه کافی بود، در طی 

های پيچيده،   درس در زمينه های سيستم٣٠از 
های ترابری، شبکه های انرژی، برنامه ریزی خطی  تمسسي

های مهندسی، توسعه پایدار،  و بهينه سازی سيستم
 علوم سياسی و ،اقتصاد خرد و کالن، مدیریت استراتژیک

این ترکيب دروس . المللی برداشتم زدایی بين تنش
سی، اندیشه سيستم، اقتصاد، حقوق و سياست مهند

درک بسيار بهتری از معضالت کنونی جهان ما و بطور خاص 
در طی چهار سال تحصيل . موانع توسعه در ایران به من داد

روزم لذت بردم و از رشته تحصيلی،   از هر ثانيهMITدر 
اساتيد دانشگاه و کارهای تحقيقی بيشترین بهره عمرم را 

  .  بردم
  
 شما هم اکنون در برنامه توسعه سازمان ملل .٤

کار بسيار .  مشغول به کار هستيد )UNDP(متحد 
اگر ممکن است . جالب و پر هيجانی به نظر می رسد

در مورد خود کار و انگيزه شما برای انتخاب آن برای 
  . خوانندگان ما توضيح دهيد

 Leadership در برنامه توسعه راهبری٢٠٠٤ سال
Development Programme (LEAD) برنامه توسعه سازمان 

يت کادر هدف این برنامه ترب. قبول شدم) UNDP( ملل متحد
ساالنه چندین هزار .  استUNDP آینده مدیریتی و راهبری

 کشور در دنيا برای این برنامه تقاضای ١٥٠نفر از بيش از 
 نفر برای این ١٠ تا ٨پذیرش می دهند و ساالنه بين 

چون هنوز دوره دکترای من به . اب می شوندموقعيت انتخ
پایان نرسيده بود، تقاضا کردم که با یک سال تآخير وارد 

   بعنوان مشاور ٢٠٠٤اما بهر حال از ماه ژوئن . برنامه بشوم
  قيه در صفحه بعدب

  ۴١  شماره
  ١٣٨۵ا رديبهشت 

  ٢٠٠۶  مه
  ٢صفحه 



 
 

  ... با دکتر مستشاری وگو گفت
  

  
  دکتر مستشاری در گردهمايی شاخه نيوانگلند

  
 طور داوطلبانه و همزمان با سال آخر توسعه استراتژیک به

دوره دکترا با دفتر منطقه ای آفریقا برای توسعه زیربنایی 
دليل انتخاب . کشورهای آفریقایی شروع به همکاری کردم

توسعه این کار اضافه بر اشتياق یادگيری چگونگی 
المللی، پاسخگویی آن به باورهای شخصی و اجتماعی  بين

 نيز بطور رسمی کار ٢٠٠٥تامبر از ماه سپ. من نيز هست
) ARMADA(خودم را بعنوان مدیر پروژه برای  پروژه آرمادا 

 ٤٤ پروژه توسعه در ١٤٠هم اکنون بر بيش از . آغاز کردم
.   ميليون دالر نظارت دارم٨٠٠کشور آفریقا به ارزش بيش از 

های نخبه مدیریت   استفاده از تيم آرماداهدف از پروژه
در طی یک سال . رد توسعه در آفریقاستاستراتژیک پيشب

گذشته موفق شدیم با جذب سرمایه های گسترده از 
 ميليون ٣٠٠المللی بيش از  های بين ها و سازمان صندوق

 . دالر بر حجم پروژه های توسعه در آفریقا بيافزایيم
  
ه شمال اخ در شSUTA شما یکی از اعضای فعال .٥

گذاشتن وقت انگيزه شما از . شرق آمریکا هستيد
  برای انجمن چيست؟

دانش همه دانشگاه های معتبر دنيا دارای انجمن های 
شگاه و دانشجویان  قوی هستند که به رشد دانآموختگان

 دانش آموختگانهای  انجمن. کنند جدید آن کمک می
 شبکه دانش آموختگاننهادهای مدنی قوی هستند که بين 
م می تواند در ه SUTA. های حرفه ای قوی ایجاد می کنند

 دانشگاه صنعتی شریف و دانش آموختگانارتباط گيری بين 
تواند  حمایت از دانشگاه نقش مهمی را ایفا کند و هم می

به نظر من این . در دراز مدت در توسعه ایران مؤثر باشد
هدف ارزشمندی است که ارتباط هر یک از ما را با دانشگاه 

 . و کشورمان حفظ می کند
 

که وقتتان را   از اینسپاس با مستشاریدکتر آقای 
موفقيت های روز افزونی را  در اختيار ما گذاشتيد،

 .برای جنابعالی آرزومندیم

  آينده سوتا در گرو رشد و فعاليت
  . شاخه های محلی است

  
  ، رييس انجمن سوتادکتر زاهد شيخ االسالمی

  شاخه غرب کانادا
   در ونکوور  جشن بهاران

  
ريبرز اردوبادی در حال سخنرانی در گردهمايی بهاران شاخه فآقای 

    شاخه  اين مديرههيأت در کنار ديگر اعضای -ونکورو
  

 در غرب کانادا گردهمایی بهاره خود را SUTA انجمن شاخه
 آوریل در سالن جشن ٢٢در روز شنبه " بهاران"تحت نام 
نزدیک . وور برگزار کرد شهر ونکBritish Columbiaدانشگاه 

به یک صد نفر از اعضا و دوستداران انجمن به همراه خانواده 
در آغاز آقای . دندو دوستانشان در این گردهمایی شرکت کر

گویی به آمد بهنام فرجی، رئيس شاخه ونکوور، با خوش
سپس خانم .  این گردهمایی را افتتاح کرد،شرکت کنندگان

یره انجمن، شرکت کنندگان را  مدهيأتندا صالحی راد، عضو 
با فعاليت های انجمن و همچنين چهارمين گردهمایی 
جهانی انجمن که در ماه اوت امسال در شهر سنتا کالرا 

در ادامه آقای فریبرز اردوبادی، از . شود، آشنا کرد  برگزار می
 مدیره این هيأتبنيان گزاران شاخه غرب کانادا و از اعضای 

 فعالين انجمن که به صورت شاخه، ضمن سخنانی از
کنند، تشکر  داوطلبانه در جهت اهداف انجمن تالش می

این گردهمایی با صرف شام و پخش موسيقی در . کرد
محيطی گرم و صميمی تا پاسی از نيمه شب ادامه 

این گردهمایی یکی دیگر از گردهمایی های موفق . داشت
 .رود شاخه عرب کاندا به شمار می

  
  علمیيک نشريه جديد 

  
به " مدل سازی محصوالت و فرآیند های شيميایی"نشریه  

همت اعضای هيأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، 
از دانش آموختگان (باع  آقایان دکتر رحمت ستوده قره

، دکتر نوید مستوفی و همچنين )دانشگاه صنعتی شریف
آقای دکتر جمال چاوکی، عضو هيأت علمی اکول پلی 

این . تازگی انتشار یافته است نترال کانادا، بهتکنيک شهر مو
. یابد نشریه توسط انتشارات الکترونيک برکلی انتشار می

ما این موفقيت مهم را به دوستانمان در دانشکده فنی از 
های بيشتری را  گویيم و موفقيت صميم قلب تبریک می

برای اطالع بيشتر و نام نویسی برای . برایشان آرزو داریم
  : این نشریه به نشانی زیر مراجعه کنيددریافت

                              ttp://www.bepress.com/cppm 
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  SUTAهای انجمن   فعاليتبه پرسشی دربارهقای مهندس شيوا فرهمندراد  آپاسخ
  

  
  نلماآگردهمايی جهانی انجمن در هايدلبرگ سومين راد به همراه دکتر هژبری در مندهرفمهندس شيوا 

  
يی با يکی از وگو گفت تازگی به مکانيک ی خورشيدی در رشته مهندس١٣۵٠ ورودی سال  وآموخته دانشگاه ما  شيوا فرهمندراد، دانشآقای

به   رامنجتاريخ و چگونگی تشکيل ان آقای فرهمندراد وگو گفتدر اين . اند  انجام دادهSUTAسايت های خبری اينترنتی در مورد انجمن 
  . کنيم های انجمن است برای اطالع خوانندگانمان درج می  را که در مورد نتايج فعاليتوگو گفتما در اينجا بخشی از اين .  اند هبازگفتفصيل ت

گذاران شاخه  ايشان همچنين از بنيان. اند گذاری آن بوده  از نخستين لحظات بنيانSUTAن انجمن يکی از فعاالراد  شيوا فرهمند مهندس آقای
شيوا همچنين همکار . سوئد بودندهای انجمن در  خه اروپا و مسئول هماهنگی فعاليت اجراييه شاهيأت عضو ٢٠٠۵من، تا سال روپای انجا

 .در شهر استکهلم سوئد است SRM  سرپرست بخش محاسبات فنی شرکت طراحی کمپورسوراو اکنون. نشريه ماهانه انجمن بوده است
 

  است؟ ی برای ایران داشتها و نتيجهانجمن شما چه بازدهی : پرسش
هايی که داشته همواره در صدد کمک  گذشته از تأثير انجمن ما در فعاليت انجمن داخل، انجمن ما با توجه به هدف: پاسخ

اما وجود مقر انجمن در امريکا از . است های آموزشی دانشگاهمان و تأثير در پيشرفت فناوری کشور بوده به پيشبرد برنامه
با . است م ايران توسط امريکا از سوی ديگر، همواره مانعی در راه اقدام چشمگير و عملی در اين راه بودهيک سو، و تحري
آورم انجمن توانست با ياری بنياد کودک مقاديری کمک مالی برای ادامه تحصيل دانشجويان  جا که به ياد می اين حال تا آن

است؛ توانست  ای نيز به همين منظور در ايران گشوده شده انهبضاعت دانشگاهمان اختصاص دهد و حساب بانکی جداگ بی
و المپيادهای علمی از ايران عازم امريکا بودند کمک کند؛ در جهت " ربوکاپ"دانشجويانمان را که برای شرکت در مسابقات 

های  نامه  بهترين پايانتی به.آی.های ايران در ام زدگان بم تالش کرد؛ جايزه مشترکی با همکاری گروه پژوهش کمک به زلزله
االسالمی در سفر  با موضوع مشخص اختصاص داد؛ اعضای سرشناس، از جمله رئيس کنونی انجمن آقای دکتر زاهد شيخ

آقای دکتر هوشنگ شاهنواز يکی از اعضای . کنند اند و می ها و سمينارهای علمی و فنی برگزار کرده به ايران سخنرانی
اند، نقش بزرگی در عقد قرارداد همکاری  رسی ارگونومی صنعتی را در دانشگاه لوليا داشتهها ک انجمن در سوئد، که سال

آقای دکتر خاکزار از اعضای فعال انجمن در آلمان سخت در تکاپوی . علمی اين دانشگاه با دانشگاه صنعتی شريف داشتند
های منطقه بادن  هی از استادان دانشگاهدر ايران هستند و در تابستان گذشته گرو" دانشگاه مجازی"ايجاد و گسترش 

دکتر مايکل . وصنعت، صنعتی شريف، شيراز، اصفهان و چند دانشگاه ديگر بردند های علم وورتنبرگ آلمان را به ديدار دانشگاه
 ريزی دکتر فريدون هژبری در تابستان گذشته در کنفرانس مخابرات در شيراز با تالش و برنامه IEEE اليتنر رئيس جديد

های نوين سخنرانی کردند  های شيراز، تهران و صنعتی شريف ديدار کردند، درباره فناوری شرکت کردند و سپس از دانشگاه
و آشنايی دکتر اليتنر با اين انجمن، مهندسان ايرانی " سوتا"های  در اثر فعاليت. را در ايران بازسازی کردند IEEE و شاخه

 AIAA (American Institute of Aeronautics  فضای امريکا-نوبت انجمن هوا IEEE از سپ. دارند IEEE پشتيبان نيرومندی در
and Astronautics)  های اين نهاد  بود که مقاالت علمی پژوهشگران ايرانی را تحريم کند و از شرکت آنان در کنفرانس
و عاقبت . ها وادارد  انجمن را به لغو محدوديتراه انداخت توانست اين با کارزار اعتراضی که به" سوتا"جلوگيری کند، و باز 

ه برکت وجود انجمن، چگونه در سطح فردی به پيشرفت صنعت و های ايجاد شده ميان افراد ب ام که ارتباط خود شاهد بوده
های خارج را نيز نبايد  آموختگان داخل برای شرکت در نشست کمک انجمن به دانش. است فناوری در کشور کمک کرده

 تا با برای نمونه در آستانه گردهمايی هايدلبرگ آقای دکتر هژبری رئيس وقت انجمن به ايران سفر کردند. ناديده گرفت
سفير آلمان در تهران مالقات کنند و نظر مساعد وی را برای صدور ويزا برای همه متقاضيان شرکت در گردهمايی جلب 

آموختگان را برای گرفتن ويزای سفر به آلمان کمک و راهنمايی  ايشان چند روز در دانشگاه حضور داشتند و دانش. کنند
فرار "که بعد از گردهمايی همه به ايران برگشتند، دکتر هژبری به کمک به  آناستقبال آنچنان پرشور بود که با . کردند
خوانم که در سايت  های آن، شما و همگان را فرا می تر از ماهيت انجمن ما و فعاليت برای اطالع دقيق !متهم شدند" مغزها

  .های خبرنامه انجمن را ورق بزنيد همه شماره http://suta.org نشانی انجمن به
  

  .درج شده است" ایران امروز" در سایت وگو گفتمتن کامل این 
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  شاخه سوئد
  ديدار از جزيره گوتالند

 سليمانیآقای آرش 

 
  شرکت کنندگان در ديدار از کارخانجات سيمان سوئد

 
قای مهندس آبازدید از کارخانه سيمان گوتالند و جزیره زیبا و تاریخی گوتالند در جنوب شرقی کشور سوئد، به ابتکار 

 در SUTA انجمن  هيات مدیره شاخه سوئد و به همت خانم مریم ریاضی و آقای بهنام کامرانی، از اعضایکياستابراهيم 
  .کشور سوئد، به مدت  چهار روز انجام گردید

در ، در یک هتل زیبا SUTAمحل اقامت گروه هجده نفری . بزرگترین شهر در این جزیره زیبا، شهر تاریخی ویسبی است
موقعيت این شهر در مجاورت دریا به گونه ایست که . مجاورت دریای بالتيک و دروازه محدوده قدیمی این شهر قرار داشت

بنابر این این مسافرت با هماهنگی گروه از طریق کشتی . حمل و نقل مسافر و کاال از طریق دریا و هوا انجام می شود
  . انجام گرفت

 کيلومتری جنوب شرقی شهر ویسبی قرار دارد و تقریبًا بزرگترین مجتمع صنعتی در ۶٠صله کارخانه سيمان گوتالند در فا
این کارخانه وابسته به گروه سمنتا است که یک گروه صنعتی چند مليتی  اروپایی . جزیره گوتالند محسوب می شود

جام شده توسط آقای مهندس با هماهنگی های قبلی ان. سهامداران عمده این گروه آلمانی هستندکه  هر چند ،است
کياست، طبق یک برنامه از پيش تعيين شده، پس از توضيحات ابتدایی در خصوص پروسه توليد، به ترتيب از یک یک مراحل 

گردید که خود به تنهایی از   ظرفيت این کارخانه به دو و نيم ميليون تن در سال بالغ می. توليد سيمان بازدید به عمل آمد
با این حال عمده . گردد  باشد، افزون می شور سوئد که چيزی در حدود یک ميليون و هفتصد هزار تن میمصرف ساليانه ک

این گروه تالشی . باشد بازار محصوالت این کارخانه، کشورهای اسکاندیناوی و ایالت فلوریدا در ایاالت متحده آمریکا می
اکه هزینه حمل و نقل، محصوالت آنها را قابل رقابت با بازارهای برای بدست آوردن بازاردر خاور ميانه یا شرق دور ندارد، چر

در عوض آنها به بازار امریکا به خصوص در ایالت فلوریدا که به گفته مدیر کارخانه مصرف سيمان رو .  این مناطق نخواهد کرد
  .به رشدی دارد، اميد بسته اند

انه به جهت تامين انرژی عمدتًا از الستيکهای مستعمل استفاده نکته قابل توجه در خصوص این کارخانه آن بود که این کارخ
عالوه بر این از مازاد حرارت توليد شده نيز به جهت گرمایش گلخانه های محصوالت کشاورزی و ایجاد یخ، برای . گردد می

های کاهش یکی از مهمترین موضوعات مورد تحقيق، تالش برای یافتن راه! یک پيست ورزشی یخی استفاده می گردد
اثراتی که عمدتًا ساکنين این محدوده و طبيعت زیبا و آرام این منطقه را مورد تهدید . اثرات زیست محيطی کارخانه است

  . قرار ميدهد
نکته قابل ذکر در مورد این . در این سفر از شبه جزیره زیبای فارو در شمال شرقی جزیره گوتالند نيز بازدید به عمل آمد

  .یبا و بی نظير صخره ای آن بود که هر بيننده را به تحسين بر می انگيختجزیره، سواحل ز
، ساکنان کشور سوئد به گونه ای سنتی سپری شدن زمستان و آمدن بهار را با ههمزمان با جشن زیبای اول ماه م

  . اعضای گروه سوتا نيز شاهد این مراسم زیبا در شهر ویسبی بودند. افروختن آتش جشن می گيرند
وه بر این، در این سفر، اعضای جوانتر گروه هر یک در جلسه ای صميمی دالیل خود را برای تصميم به عزیمت به خارج از عال

  .  ایران و مشکالت موجود در ایران را شرح دادند و از راهنمایيهای اعضای با تجربه تر بهرمند گردیدند
 که خود از اعضا سوتا ميباشند و دختر ایشان، خانم يم کياستآقای مهندس ابراهداند از  در پایان، این گروه الزم می

 .بهار کياست نهایت تشکر و قدر دانی را بنماید
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 صدور احکام تنبيهی برای دانشجويان معترض
 

  :به نقل از خبرگزاری ایسنا
جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در اعتراض "

ن دانشگاه در به صدور حكم براي چند تن از دانشجويان اي
 اسفند سال گذشته، در ساختمان ابن ٢٢  خصوص حادثه

   .سيناي اين دانشگاه تجمع آردند
وحدت در  دراين تجمع دانشجويان خواستار حضور دآتر وثوقي

معاون دانشجويي دانشگاه نيز پس از . جمع خود شدند
: دقايقي در جمع دانشجويان معترض حضور يافت و گفت

شود افراد  آيد آه باعث مي  ميگاهي اشتباهاتي پيش
ما هم خودمان از اينكه . هاي نامناسبي را بروند راه

   .دانشجويان به اشتباه راهي را بروند ناراضي هستيم
 ٢١در ادامه يكي از دانشجويان با اشاره به جلسه 

اسفندماه شوراي فرهنگي اين دانشگاه از وضعيت 
   . تدفين شهدا انتقاد آرد گيري درباره تصميم

همچنين برخي از دانشجويان به صدور احكام تعليق از 
   .دانشگاهيانشان اعتراض آردند تحصيل براي برخي هم

شما هم قطعا براي خود : وحدت خاطرنشان آرد وثوقي
گوييد براي  شما مي. ايد خطوط قرمزي ترسيم آرده

ترين اتهام و تعرض به رياست دانشگاه بايد چه  سنگين
م؟ البته در نظر داشته باشيد آه اين آردي حكمي صادر مي

   .توان روي آن تجديدنظر آرد احكام، احكام اوليه است و مي
ما خواهان اين هستيم : در اين بين يكي از دانشجويان گفت

آه از آميته انضباطي در واآنش به اعتراضات دانشجويان 
چه آسي عليه اين دانشجويان به . استفاده ابزاري نشود

آرده است؟ آيا آسي جز حراست اين اقدام آميته شكايت 
   را انجام داده است؟

ما نه بر اساس : معاون دانشجويي دانشگاه شريف گفت
گزارش حراست و نه بر اساس شواهد عيني بلكه بر 

  هاي خود اين افراد در آميته ها و صحبت اساس گفته
   .ايم گيري آرده انضباطي در مورد احكام آنها تصميم

: جويان نيز خطاب به معاونت دانشجويي گفتيكي از دانش
براي دانشجويي آه شب گذشته در خوابگاه به دليل صدور 
حكم تعليق از تحصيل اقدام به خودآشي آرده چه 

   آنيد؟ مي
مطمئن : معاون دانشجويي دانشگاه شريف پاسخ گفت

باشيد ما از همه بيشتر براي اين دانشجو دلسوزي 
ن دانشجو خوب است و از اآنون نيز حال اي. آنيم مي

   .بيمارستان به خوابگاه آمده است
 اين تجمع، بيانيه انجمن اسالمي دانشجويان اين  درادامه

دانشگاه از سوي يكي از اعضاي اين تشكل دانشجويي 
  " .قرائت شد

   :دراين بيانيه آمده است
 شاهد برخورد ٨۴ اسفندماه ٢٢با گذشت دو ماه از وقايع 

ه و غير قانوني آميته انضباطي با يكسويه، ناعادالن
احضارشدگان به دليل قرار گرفتن در . دانشجويان هستيم

شرايط بالتكليفي تحت شديدترين فشارهاي رواني قرار 
شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه . دارند

شريف ضمن اعالم حمايت خود از حقوق تمام احضارشدگان 
تر احكام  ور هرچه سريعبه آميته انضباطي خواستار صد

ساير احضارشدگان به آميته انضباطي، برخورد با عامالن و 
عادالنه با آمران ضرب و شتم دانشجويان و برخورد 
  ."دانشجويان احضار شده به آميته انضباطي است

  دانشگاه مجازی اروپا
در پی تالش های دکتر خاکزار برای تاسيس یک دانشگاه 

 دانشگاه و مرکز ۶آخرین اخبار بر طبق مجازی در اروپا، 
اروپایی آمادگی خود را برای مشارکت در تأسيس دانشگاه 

این دانشگاهه و مراکز عبارتند . مجازی اروپا اعالم کرده اند
، دانشگاه فولدا )دکتر توانگرایيان(دانشگاه روستوک : از
، )دکتر هنری(، دانشگاه لنکستر )دکتر کریم خاکزار(

، دانشگاه کاتالونی )دکتر خاکزار (دانشگاه برونل لندن
  .اسپانيا، شرکت ال وب یونان

 
  کنفرانس مهندسی برق ايران

  
  

 ماه مه ١٨ تا ١۶ مين کنفرانس مهندسی برق ایران از ١۴
در این کنفرانس از . در دانشگاه اميرکبير تهران برگزار شد

 سرپرست پيشين دانشکده اله خاکزار  دکتر هيبتجمله
  . نيز شرکت داشتندبرق دانشگاه ما

 
 شاخه تورنتو

 
دکتر شيخ االسالمی در ميان جمعی از شرکت کنندگان در جلسه 

 تورنتو
 

 جمعی از اعضای سوتا در ٢٠٠۶روز شنبه سيزدهم ماه مه 
تورنتو جلسه دوستانه ای با دکتر شيخ االسالمی  رئيس  

در این جلسه عالوه بر گفتگوهای . انجمن بزگزار کردند
 مورد فعاليتها و آینده سوتا در مورد گردهمائی سازنده در

جهانی در سنتا کالرا و شرکت وسيع اعضای مقيم کانادا در 
اعضای فعال انجمن در تورنتو و مناطق . آن تبادل نظرشد

مجاور آن در نظر دارند که با تماس با تمام اعضاء و 
دوستداران سوتا آنها را به شرکت در این گردهمائی تشویق 

 دکتر شيخ االسالمی همچنين در مورد انتخابات آینده .کنند
با جمعی از اعضاء گفتگو کرد و اهميت شرکت همه جانبه 

 ١٠این جلسه در ساعت . در انتخابات را خاظر نشان کرد
  .بعد از ظهر و با قرار مالقات در کاليفورنيا به پایان رسيد
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   و انجمن مطالعات ايرانیSUTAجايزه  مشترک 

 
نطور که اطالع دارید انجمن ما با همکاری با گروه هما

تی تصميم به اهداء جوایزی به .آی.مطالعات ایران در ام
گروه . دانشجویان فعال در تحقيق در مسائل ایران کردند

 رساله تحقيقی برای بررسی دریافت ١٨مسئول انتخاب 
هيئت ژوری این جوایزکه از ميان سرشناس ترین . کردند

  :می انتخاب شده بودند عبارتند ازچهره های عل
 

   دکتر علی ابوطالبی از دانشگاه ویسکانسين-
  )برکلی( دکتر داریوش زاهدی از دانشگاه کاليفورنيا -
   دکتر عباس ميالنی از دانشگاه استانفورد-
   دکتر مازیار بهروز از دانشگاه ایالتی سان فرانسيسکو-
  نوبی دکتر اميد ندوشانی از دانشکاه کانتيکت ج-
   دکتر بهنام تبریزی از دانشگاه استانفورد-
  تی.آی. دکتر هژیر رحمانداد از ام-
   دکتر افسانه نجم آبادی از دانشگاه هاروارد-
   دکتر علی مستشاری از سازمان ملل-
   دکتر آرلين داالفر از کالج لسلی-
   دکتر اکبر مهدی از دانشگاه اوهایو-
   کاليفورنيا دکترعلی مدرسی از دانشگاه ایالتی-
   دکتر علی عسگری از دانشگاه یورک-
   دکتر سيروس صابری از ویرجينيا تک-
  ش از دانشگاه رود آیلندآی دکتر فرهاد -
   دکترعلی مدانپور از دانشگاه نيوکاسل-
   دکتر انوشا صدیقی از دانشگاه ایالتی پورتلند-
   دکتر سيمين کریمی از دانشگاه آریزونا -

 
دریافت شده شش مقاله توسط هيئت  مقاله ١٨از ميان 

  :ژوری بشرح زیر انتخاب شدند
 

  دالر١٠٠٠جايزه نخست 
Sharon Parker, University of Arizona,Ph.D 
Embodied Exile: Contemporary Iranian Women 
Artists and the Politics of Place 

  دالر٥٠٠جايزه دوم 
Reza Fallahati, University of Victoria, M.A. 
 
Hani Abtahi-Baker, Institute for Housing and 
Urban Development Studies, M.A.  
The Rescue of Oudlajan: The Problems & 
Prospects of Revitalizing an Old Inner-City 
Neighborhood in Metropolitan Tehran  
 

 
   دالر٢٥٠جايزه سوم 

Talinn Gregor, Massachusetts Institute of 
Technology, Ph.D. 
Cultivat(ing) Modernities: The Society for 
National Heritage, Political Propaganda, & 
Public Architecture in Twentieth-Century Iran  

Shirin Hakimzadeh, University of Oxford, 
M.A. 
Beyond Diasporic Generations: Transnational 
Identity and Integration of Second-Generation 
Iranians in London 

Shadi Sahami, University of Utah, Ph.D. 
Exploring Health Disparities: Perceptions of 
Culturally Appropriate Health/mental Health 
Care Among Late-in-life Iranian Immigrants  

Manata Hashemi, Cornell University, M.A. 
Identity Construction in Contemporary Iranian 
Youth Residing Both in Iran and Abroad 

Jury Recognition Letter 
Sanam Vakil, Johns Hopkins, Ph.D. 
Ghoncheh Tazmini, University of Kent, M.A. 
Ben Stern, Tel Aviv University, M.A. 
Shiva Sadeghi, McGill University, Ph.D. 
Hamid Yeganeh, Laval University, M.A. 

 
این جوایزهمراه با نامه های تشویقی از طرف گروه مطالعات 
ایرانی و انجمن دانشگاه صنعتی شریف  به تمام برندگان 

  .ارسال گردیده اند
 

ت مدیره سوتا مراتب تشکر خود را از زحماتی که اهي
طالعات ایرانی برای سازماندهی این دوستانمان در گروه م

ما اميدواریم که این .  ابراز ميکند،حرکت مثبت کشيده اند
 در سالهای آینده و با وسعت بيشتری ادامه برنامه تشویقی

  .پيدا کند
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 از خبرها
 اتاق های خوابگاهاز سال آینده  

 .شود  نفره می۵طرشت 
دوره های مشترک دانشگاه  

لوليای دانشگاه صنعتی شریف و 
در رشته نگهداری و مهندسی سوئد 

و  رشته ارگونومی از این ترم ارائه 
رشته ارگونومی به ابتکار . شوند می

دکتر هوشنگ شاهنواز و برای 
. شود نخستين بار در کشور ارائه می

 . هزار دالر است١٨شهریه این دوره 
پسران دانشگاه بسکتبال تيم  

رتبه سوم را در مسابقات قهرمانی 
بدین . شگاه های کشور کسب کرددان

ترتيب دانشگاه ما جواز حضور در 
مسابقات المپيک کشور را که امسال 

شود، کسب  در شهر کرمان برگزار می
 .کرد
شورای در نخستين نشست  

 دانشجویان دانشگاه صنعتی صنفی
شریف با دکتر سهراب پور، مسایل 

 وگو گفتمختلف دانشگاه مورد بحث و 
 .قرار گرفت

 آموزش عالی بازرسی هيأت 
قر تسازمان بازرسی در دانشگاه مس

هدف از این بازرسی بررسی .شد
عملکرد دانشگاه در دوره های آموزش 

  .عالی غير دولتی عنوان شده است
انجمن شاخه دانشجویی  

 کار خود را در مهندسی نفت
 .دانشگاه ما آغاز کرد

به علت نداشتن دفترچه سالمت  
 دانشجویی توسط رانندگان چند اردوی

 .لغو شد
 در رانی اکنفرانس تونل نيهفتم 
 در ی سال جاررماهي ت٢٢ تا ١٩ یروزها

 ی برگزار مفی شریدانشگاه صنعت
 کنفرانس، یهمزمان با برگزار. گردد
 صنعت ی تخصصشگاهی نمانيچهارم

 . گرددی برگزار مزي نیتونل ساز
ساخت استخر جدید دانشگاه  

 .شروع شد
ره گروه تربيت بدنی یک دو 

 ویژه پسران کوه پيماییکارآموزی 
 .کند برگزار می

 دانشگاه به دختران گروه کوه 
 .قله شاهوار صعود کردند

 دانشگاه مرکز زبانبخش آزاد  
 .تعطيل شد

گروه بازیگران شطرنج دانشگاه ما  
 ایران را فستيوال شطرنجبزرگترین 

در این فستيوال . کنند برگزار می
گ شطرنج الشن مرادی استاد بزر

 در این .شطرنج ایران نيز شرکت دارد
مسابقه الشن مرادی قصد دارد، رکورد 

جدیدی در مسابقات سيمولتنه 
 .شطرنج ایران به جا گذارد

 دکترای فيزیکدانشجویان دوره  
در اعتراض به مشکالت سایت دکترا 
مقابل دفتر ریيس دانشکده تجمع 

 .کردند
برنامه دانشگاه در نظر دارد یک  

دانشجويان برای  يتدريس خصوص
در چارچوب این . اجرا کند دانشگاه

دانشجويان متقاضي آار و برنانه بين 
مردم نيازمند به تدريس خصوصي 

 .شود ارتباط برقرار مي
 از قي دو ترم تعلصدور حکم یدر پ 
 انی دو تن از دانشجوی براليتحص

 و ی نويدیمصطف، فیدانشگاه شر
د  حکم ممنوع الوروزي و ن، گرايلویمهد

 به دانشگاه از انی دانشجونیبودن ا
 از یکی،  شریف دانشگاهسيطرف رئ

  اقدام به دو دانشجو در خوابگاهنیا
 تي مسموملي کرده و به دلیخودکش

 دی شدی رغم مراقبتهای علدیشد
 در مي وخی با حالن هم اکنویپزشک

 نی ای پدر . بردی به سر ممارستانيب
 فی دانشگاه شرانیاقدام دانشجو

 نموده اند در صحن دانشگاه اعالم
 .تحصن خواهند نمود

گروهی از نوازندگان دانشگاه به  
 مين سال تولد ٢۵٠مناسبت 

مفی تئاتر  در آکنسرتموتسارت یک 
 .مرکزی دانشگاه برگزار کردند

 به گروه موسيقی آرمان 
سرپرستی استاد خمسه پور در 
 .دانشگاه کنسرت موسيقی اجرا کرد

نامه "، "نامه مکانيک"سه نشریه  
از سوی " نامه عمران"و " صنایع

دانشگاه ما در نمایشگاه مطبوعات که 
ها برگزار  در مکان دائمی نمایشگاه

 .شرکت کردندشد، 
دانشگاه  از دانشجويان یجمع 
 چندین روز و،  سهند تبريزیصنعت
 در اعتراض به مشكالت  متوالیشب
 . آردنددر دانشگاه تحصن ،یصنف
رياضي مسابقه امين دوره  سي 

 ٢٢ تا ١٩از دانشجويي آشور 
ارديبهشت ماه در دانشگاه تفرش 

 دانشجو در ١٨٣برگزار شد آه در آن 
هاي مختلف   تيم از دانشگاه٣٩قالب 

بندي  در رده. آشور شرآت داشتند
امين دوره مسابقات رياضي  تيمي سي

دانشجويي آشور، دانشگاه صنعتي 
شريف رتبه اول، دانشگاه صنعتي 

تبه دوم و دانشگاه تهران اصفهان، ر
 .رتبه سوم را بدست آوردند

مسابقات امسال فوتسال  
 . آغاز شدی دانشگاهدانشکده ها

بزرگترین مسابقه شطرنج  
سيمولتنه ایران باشرکت استاد بزرگ 

 ١٢٠شطرنج ایران، الشن مرادی، و 
 در دانشگاه صنعتی شریف حریف

 کيش و مات ١١٣برگزار شدو پس از 
 .به پایان رسيد

  

 
 دانشکده صنفیشورای  

مهندسی مکانيک جلسه پرسش و 
پاسخی با مسئولين این دانشکده 

 .برگزار کرد
 دانشگاه یک گروه موسيقی 

کنسرت موسيقی ایرانی بر اساس 
شعری از شاعر معروف هوشنگ 

 .دراجرا ک) سایه(ابتهاج 
بيست و هفتمين شماره مجله  

 . منتشر شد"نامه مکانيک شریف"
 همگانی شیجشنواره ورز 

 .دختران در دانشگاه برگزار شد
تحصيل در سمينار بررسی ادامه  
 . از کشور برگزار شدخارج

کتاب نهمين جلسه از جلسات  
 دفتر مطالعات فرهنگی با خوانی

گفت و گو با " داستان یکتاب خوان
در اثر گابریل گارسيا مارکز " آینه

 .دانشگاه ما برگزار شد
وشت  به قله وردختران کوه نورد 

  .صعود کردند
 
 
 

  تماس با ما
مطالب خود را توسط پست 

   الکترونيکی به نشانی 
de.gmx@hadzaad.anousheh  

   يا توسط فکس به شماره
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