ﺷﻤﺎرﻩ ۵
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٢
ﻡﻪ ٢٠٠٣

ﺻﻔﺤﻪ ١
ﮔﺰارﺷﯽ از ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران
و هﻤﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﻡﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد اﻳﺮان
) (NISICو ﺷﺮﮐﺖ اﻳﺮﻳﺘﮏ
ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ ﮐﻪ در دهﻪ ۵٠
ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد اﻳﺮان و
ﺷﺮﮐﺖ اﻳﺮﻳﺘﮏ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺣﺎل ،ﺑﺮای ﺗﺠﺪﻳﺪ دﻳﺪار در روزهﺎی  ١ﺗﺎ  ۴ﻣﺎﻩ
ﻣﻪ در ﺷﻬﺮ دوﺳﻠﺪورف ﺁﻟﻤﺎن ﮔﺮد هﻢ ﺁﻣﺪﻧﺪ.
وﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد
ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﻓﻮﻻد اهﻮاز و
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور اﻳﺮﻳﺘﮏ
ﺣﺎﺻﻞ زﺣﻤﺎت اﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران در ﺳﺎلهﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎی ﮔﺮم و
دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﮔﺮوﻩ هﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،
ﺣﺎﺿﺮان در روز ﺷﻨﺒﻪ  ٣ﻣﺎﻩ ﻣﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
هﺎی زﻳﺮ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ:
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ
ﺷﺮﮐﺖ )ﺳﺎﮐﻦ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ( ﺿﻤﻦ ﻣﺮور ﮐﻮﺗﺎهﯽ
ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ اﺣﻴﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﮏ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﻴﺎن
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ در ﺁن زﻣﺎن و ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد و اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ را
اداﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ داﻧﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ هﻴﺒﺖ اﻟﻪ ﺧﺎﮐﺰار ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﺮق ،ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺁﻣﺎر و ﻧﻤﻮدارهﺎﻳﯽ
در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎر داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
اﻳﺮان و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی دﻳﮕﺮ،
ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﺎﻟﺶ هﺎی ﻓﺮا راﻩ ﻋﺮﺻﻪ ﺁﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل و ﺁﻳﻨﺪﻩ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
ﺳﺨﻨﺮان اﺻﻠﯽ اﻳﻦ روز دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش
ﮐﺎﻣﻴﺎب )ﺳﺎﮐﻦ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ( ،اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺸﻴﻦ
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ اﻳﺮاﺳﮑﻮ ) IRASCOاز ﺷﺮﮐﺖهﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد(،
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖهﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ را
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﺑﻴﺎن ﮐﺮد .ﺣﺎﺿﺮان در ﺟﻠﺴﻪ
ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻓﻮﻻد اﻳﺮان هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺤﺚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮔﺮﻣﯽ
وﻳﮋﻩ ای دادﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ دﮐﺘﺮ داود اردﺑﻴﻠﯽ
)ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ( ،و ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﮐﺎﻣﺸﺎد ﮐﻪ
هﺮدو ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و
هﻤﭽﻨﻴﻦ دﮐﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺁراد ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوژﻩ ﻓﻮﻻد
اﺻﻔﻬﺎن در ﺁن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ؛
ﺑﺎ ﭘﻮزش از اﻳﻦﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم هﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ
ﺗﻦ دﻳﮕﺮ از ﺣﺎﺿﺮان و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ اﻃﻼع
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻴﻢ:دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪون هﮋﺑﺮی ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ
ﺳﺘﺎریﭘﻮر و دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺣﺪاﻧﯽ.
اﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ دﻳﺪار ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس
ﮐﺎﻣﺒﻴﺰ ﺛﻘﻔﯽ )ﺳﺎﮐﻦ ﺁﻟﻤﺎن( ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژﻩ هﺎی
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اهﻮاز در دهﻪ  ۵٠و ﻋﻀﻮ ﭘﻴﺸﻴﻦ
هﺌﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮاهﺎن اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺠﺪﻳﺪ دﻳﺪار و ﻧﻴﺰ
ﺗﻔﮑﺮ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﻮﻳﺖ راﺑﻄﻪ
ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺗﻼش
ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺷﻤﺎرﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺁن ﺑﻪ اﻃﻼع
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ.

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اﺳﺪاﻝﻪ اﺑﺮی

ﺳﻦ دﯾﻪﮔﻮ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن هﻢ
داﻧﺸﮕﺎهﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻦ رﺳﻴﺪ .ﺑﺎ
اﺷﺘﻴﺎق در ﺁن هﻤﺎﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ازﺁن
ﭘﺲ و در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﺑﻌﺪی
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁن
هﻤﺎﯾﺶ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠٠٢در ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻮد و
ﻣﻦ در ﺁن ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ
داﺷﺘﻢ .اﻟﺒﺘﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎری هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ زﺣﻤﺖ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.

 .٤ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪری در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوهﺸﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ دهﻴﺪ؟

ﻧﺎم :اﺳﺪاﻟﻪ اﺑﺮی
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ :ﺷﻬﺮ ﻟﻴﻨﺸﻮﭘﻴﻨﮓ
) (Linköpingدر ﺳﻮﺋﺪ
ﺷﻐﻞ :اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻴﻨﺸﻮﭘﻴﻨﮓ
ﺳﺎل و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ١٣٣٢ :ﺧﻮرﺷﻴﺪی ،ﺧﻮی
ﺧﺎﻧﻮادﻩ :هﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ووﻻ ) (Volaو ﯾﮏ
دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺁﻧﺎ )َ(Anna
ﺗﺤﺼﻴﻼت :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق از
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ )ﺷﺮﻳﻒ( در ﺗﻬﺮان
) (١٣۵۵و دﮐﺘﺮای ﺑﺮق از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮی ﻣﻠﯽ
ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﮔﺮوﻧﻮﺑﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ).(١٣۶۴
ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺑﺮی ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از اﻳﻨﮑﻪ دﻋﻮت ﻣﺎ
را ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎﻳﯽ
اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﺪ:
 -١ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﮐﻪ در
ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ وارد داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺪﻳﺪ.

ﺑﺎ ﺳﻼم ،ﻣﻦ در ﺳﺎل  ١٣۵٠ﺧﻮرﺷﻴﺪی از
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی وارد رﺷﺘﻪ
ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ در ﺗﻬﺮان ﺷﺪم.

 -٢ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ از اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﺶ از
هﻤﻪ در ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟

اوﻟﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ هﺎی ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﻣﻬﺮ
ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ١٣۵٠و ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﺪرول ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻻی
ﺳﺮ در ورودی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﻘﺎم
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﺷﻄﺮﻧﺞ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﻤﻴﺸﻪ
در ﺧﺎﻃﺮم اﺳﺖ.
ﺧﺎﻃﺮات دو ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ
داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻧﺠﺎن در ﺧﻼل ﺳﺎﻟﻬﺎی
 ۵٠و  ۵١ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ هﺎی ﺁن
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ .در هﺮ اﺗﺎق ﭼﻬﺎر
داﻧﺸﺠﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
روﺣﻴﺎت و ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﻦ هﻤﻪ اﻧﺴﺎنهﺎی
ﻓﺮزاﻧﻪ ،ﺑﺎﺳﻮاد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ،اﻣﻴﺪوار و ﺟﺴﻮر
ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد.
در دهﻪ  ۵٠اﺳﺘﺎد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﻨﺪس
ﻋﻠﻮی )اﻣﺮوز دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻮی( ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ اﺳﺘﺎدان
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﺮق ﭘﻴﻮﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ درس
هﺎی اﯾﺸﺎن ،درس ﺳﻤﻴﻨﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ،ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮب و ﻇﺮاﯾﻒ ﭘﺪاﮔﻮژﯾﮏ ﺁن
ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺟﺰوﻩ هﺎی ﺁن ،اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻨﻢ ،ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﻤﻴﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻣﺘﻮاﺿﻊ و
ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن در داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺪﻩ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اﯾﺮان اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن را در داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﺮق داﺷﺘﻢ.
 -٣ﺷﻤﺎ از ﺑﺪو ﺗﺸﮑﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ در ﺁن ﻓﻌﺎل
ﺑﻮدﻩ اﻳﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪری در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد در اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ دهﻴﺪ؟

ﺧﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰاری  Reunion 2000ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ هﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ اﻧﺠﻤﻦ د.ص.ش در

در ﻧﻴﻤﻪ اول دهﻪ  ١٩٨٠در زﻣﻴﻨﻪ ﮐﻠﻴﺪهﺎی
وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﯾﻴﻦ از ﻧﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﯾﻊ در ﺷﻬﺮ
ﮔﺮوﻧﻮﺑﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﮋوهﺶ ﻣﯽﮐﺮدم .در ١٩٨۵
از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪی  ASEAدﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ رﻓﺘﻢ .از ﺁن هﻨﮕﺎم ﺗﺎ ١٩٩٠
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺮوژﻩ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی
از ﮐﻠﻴﺪ هﺎی وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺪود
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )Current Limiting
 ( L.V. Circuit Breakersرا در ﺷﺮﮐﺖ ASEA
 Distributionدر ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻢ .از
 ١٩٩٠ﺗﺎ  ١٩٩٨دو ﭘﺮوژﻩ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻠﻴﺪ
هﺎی وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را هﺪاﻳﺖ ﻣﻴﮑﺮدم ﮐﻪ
زﻣﻴﻨﻪ هﺎی اﺻﻠﯽ ﺁنهﺎ ﻣﺪرﻧﻴﺰﻩ ﮐﺮدن
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد و ﻃﺮح ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎن ) (Operating Mechanismsدر ﺷﺮﮐﺖ
 ABB Switchgearﺑﻮد .ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺁ ب ب در ﺷﻬﺮ
هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺁﻟﻤﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎی ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ CPS
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IEC-947ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻢ.
ﺛﺒﺖ  ٣٩اﯾﺪﻩ و اﺧﺘﺮاع ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﮋوهﺶ هﺎی ﺁ ب ب در ﺳﻮﺋﺪ ،ﺛﺒﺖ ﺳﻪ
اﺧﺘﺮاع در ﺳﻮﺋﺪ ،ﯾﮏ اﺧﺘﺮاع در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﻨﺞ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع در ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر
اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و ژاﭘﻦ )، (PCT Application
ﺳﻪ دﯾﭙﻠﻢ ) (Awardاز ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوهﺶ هﺎی ﺁ
ب ب در ﺳﻮﺋﺪ ،ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻢ از دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺁ ب
ب در ﺳﻮﺋﻴﺲ و  ...از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرهﺎی
اﯾﻦ دورﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد.
از ﺳﺎل  ١٩٩٨در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻴﻨﺸﻮﭘﻴﻨﮓ
ﺳﻮﺋﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ و زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﻓﻌﻠﯽ
ﮐﺎرم ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در روش هﺎ و
ﻓﺮﺁﯾﻨﺪهﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ
)(Electronics Packaging & Manufacturing
ﺑﻄﻮر اﺧﺺ و روش هﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻄﻮر اﻋﻢ اﺳﺖ.
 -۵ﺷﻤﺎ از ﺑﺪو اﻣﺮ ﻣﺸﻮق ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی
ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎﻳﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮدﻩ اﻳﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﭼﻪ ﻓﻮاﻳﺪی را از ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ؟

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺎﺧﻪ
اروﭘﺎﺋﯽ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ و
ﻣﺪاوم ﺑﻴﻦ دوﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺑﻮﯾﮋﻩ در اروﭘﺎ
اﺳﺖ.

 .۶ﺑﺴﻴﺎری از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و اﻧﺠﻤﻦهﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
هﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﻴﺘﻮان از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ در
دﺳﺘﺮس دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ و ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
و داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺮار داد؟

ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻣﺸﺎورﻩ در
زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوهﺸﯽ ،ﺣﺮﻓﻪ ای و
ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از ﻗﺪم هﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﮐﺎر
ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺟﺎﻣﻌﻪ
داﻧﺸﮕﺎهﻴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺑﺤﺎل
ﺑﻪ هﺮ دﻟﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ ﺁن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻣﺎ ﭼﻪ در
اﯾﺮان و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻄﺎهﺎی

ﺷﻤﺎرﻩ ۵
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٢
ﻡﻪ ٢٠٠٣

ﺻﻔﺤﻪ ٢

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ را ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻢ هﻢ ﻧﺒﻮدﻩ
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ،
ﭘﮋوهﺸﯽ و ﺷﻐﻠﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪهﻨﺪ.
 .٧ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ از ﭼﻪ ﻃﺮق دﻳﮕﺮی
ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﻤﻦ را در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ
اهﺪاﻓﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد؟

روﺷﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽرﺳﻨﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ و
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺁن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻠﻪ وزﯾﻦ
 Scientia Iranicaﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮی دﮐﺘﺮ وﻓﺎﯾﯽ؛
اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺶ ﻓﻦﺁوری
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ) (ITدر ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺮﻏﻴﺐ
ارﺗﺒﺎط و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ دوﺳﺘﺎن؛
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺠﻤﻦ
هﺎی ﺣﺮﻓﻪای در ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ؛
ﺗﺨﺼﻴﺺ وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ
اﻋﻀﺎ؛ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ؛ و هﻤﮑﺎری و
هﻤﮑﺎری و ﺑﺎز هﻢ هﻤﮑﺎری.
دﮐﺘﺮ اﺑﺮی ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻣﺠﺪد و ﺁرزوی
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ.

ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ+۴۶-١١–٣۶ ٣٢ ۵٣ :

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎسassad.abri@bredband.net :

ﻓﺮاﺧﻮان
از هﻤﻪ داﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و اﻋﻀﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ
هﻴﺎت ﻋﻠﻤﯽ د.ص.ش دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﺠﻤﻦ
ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
اﻧﺠﻤﻦ
در
www.sharifuniversity.net
ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻢ را در ﻣﻴﺎن ﻧﺎمهﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﮐﺮد.

دهﻤﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ HCI
در روزهﺎی  ٢٢ﺗﺎ  ٢٧ژوﺋﻦ دهﻤﻴﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و راﻳﺎﻧﻪ
 Human-Computer Interactionدر ﺟﺰﻳﺮﻩ
ﮐﺮت ،ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و راﻳﺎﻧﻪ و ﺟﻮاﻧﺐ
ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﮏ و ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
info@hcii2003.gr
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس:

ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺁﻡﻮزش از راﻩ دور
در ﺗﺎرﻳﺦ دوﺷﻨﺒﻪ دوم ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎری
در زﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮزش از راﻩ دور  eTrainingدر
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﯽ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ  Esslingenﺁﻟﻤﺎن در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ
ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻣﺮ ﺁﻣﻮزش از راﻩ دور و ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮهﺎ و ﺷﺨﺼﻴﺖهﺎی ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﺎم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ
دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
Haybatolah.khakzar@fht-esslingen.de

دورﻩ ﻓﻮق ﻝﻴﺴﺎﻧﺲ در
ﻡﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺑﺎ هﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮوﻧﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﯽ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ ﺁﻟﻤﺎن ﻳﮏ دورﻩ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
در
ارﺷﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎی راﻳﺎﻧﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻳﻦ دورﻩ ﺷﺎﻣﻞ  ١٢ﺁﺧﺮ هﻔﺘﻪ ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺮی
و  ۶ﺁﺧﺮ هﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس:
Haybatolah.khakzar@fht-esslingen.de

ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺳﻮﺋﺪ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺳﻮﺋﺪ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎنﻣﺎن را ﻗﺪری ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺁﺷﻨﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺷﻬﺮ زﻳﺒﺎی اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ .در اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﮐﻠﻴﺴﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﺮج ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺁن ﻣﺸﺎهﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻬﺮ زﻳﺒﺎی اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺣﺪود  ٨٠٠هﺰار ﻧﻔﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﺣﻮﻣﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ١٫٨ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ روی  ١۴ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
 ۵٢ﭘﻞ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ .اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﻴﺶ
از  ٧۵٠ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد ٧٢ .درﺻﺪ از ﺳﺎﮐﻨﺎن
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ هﺎی ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽﺁﻳﺪ .اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ دارای ۴٢
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .درﺁﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻳﮏ اﺳﺘﮑﻬﻠﻤﯽ  ١٨٠هﺰار ﮐﺮون ﻳﺎ
ﺣﺪود  ٢٠هﺰار ﻳﻮرو اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺌﺎﺗﺮ،
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را در ﻣﻴﺎن هﻤﻪ
ﺷﻬﺮهﺎی اروﭘﺎ دارد.

ﺕﺪارک ﺕﺸﮑﻴﻞ ﺷﺎﺧﻪ اﻧﺠﻤﻦ در
ﻡﻨﻄﻘﻪ ﮐﻴﻨﮕﺰﺕﻮن ﮐﺎﻧﺎدا
ﻋﺪﻩ ای از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻮﻳﻴﻨﺰ
 Queensدر ﮐﻴﻨﮕﺰﺗﻮن Kingstonﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ از
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺷﺎﺧﻪ اﻧﺠﻤﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻴﻨﮕﺰﺗﻮن را ﺗﺪارک
ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در
ﻣﺎﻩ ژوﻳﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻳﻦ
اﺑﺘﮑﺎر را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻮﻳﻴﻨﺰ
ﺗﺒﺮﻳﮏ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺎن را در اﻳﻦ
راﻩ ﺁرزوﻣﻨﺪﻳﻢ .ﺁدرس ﺗﻤﺎس :ﺁﻗﺎی ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ
ﺳﻠﻴﻘﻪ راد.
radh@ee.queensu.ca

اﺧﺒﺎر داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺮای

ارﺷﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
 ﮐﻨﮑﻮرداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﺣﺬف ﺷﺪ؛
 ﺳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ از ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﮑﺖﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﭘﺮوﺷﺎﻧﯽ در ﺁﻣﻔﯽ
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺁﻣﺪ؛
 ﻧﻈﺎرت داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮشداﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻴﺶ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﺁزﻣﻮن اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽرﻳﺎﺿﯽ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮآﺰ در اﻳﻦ ﻣﺎﻩ در ٦
ﻗﻄﺐ داﻧﺸﮕﺎهﯽ و در  ٧ﺷﻬﺮ آﺸﻮر
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
 ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮی  MBAدر داﻧﺸﮑﺪﻩﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ
روﻳﺎل رودز آﺎﻧﺎدا در ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊhttp://www.sharifdaily.com/ :

از ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻡﺠﺘﻬﺪی
ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ و ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ
ﯾﮏ هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪش ﺁن را ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ
هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪش ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎن ادهﻢ ﮐﻪ
وﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ﻋﺮض ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﻨﺪﻩ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺑﺮﺳﻢ .ﮔﻔﺖ:
»دو دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻴﺪ .ﮔﻮﺷﯽ را ﻧﮕﻬﺪار«.
رﻓﺖ و ﻓﻮری ﺁﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ » :هﻤﻴﻦ
ﺣﺎﻻ ﺑﻴﺎ «.ﻣﻦ رﻓﺘﻢ .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮدم .وارد
اﺗﺎق ﺷﺎﻩ ﺷﺪم .ﻓﻮری اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ
ﺟﻠﻮﯾﺶ .ﺗﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ » :ﻣﻦ
ﯾﻘﻴﻦ داﺷﺘﻢ ﺷﻤﺎ دوﻣﯽ را ﺑﺮ اوﻟﯽ ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﻣﯽدهﻴﺪ «.ﺣﺎﻻ اﯾﻦ رودﻩهﺎی ﺑﻨﺪﻩ را ﭼﻪ
ﺟﻮری وﺟﺐ زدﻩ ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ .از ﮐﺠﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ .وﻟﯽ ﭼﻴﺰی ]ﺑﻮد[
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ:
»اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎهﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﺠﺎد ﺑﺸﻮد .اﮔﺮ ﺳﺮ
و ﮐﺎرم ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻓﺮهﻨﮓ و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﺪﻣﺖﺗﺎن ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﻪ در
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد «.ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ » :ﻣﯽداﻧﻢ
در ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﻴﮏ ﺧﻴﻠﯽ اذﯾﺘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ] .از اﻳﻦ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ[ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد«.
] [...وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را زد ﮐﻪ »ﺳﺮو ﮐﺎر
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد« ،ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم
و ﮔﻔﺘﻢ » :ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻢ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ را
اﺟﺎزﻩ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻴﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ "ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ" .ﺑﻨﺪﻩ ﺗﺤﺖ
اﻣﺮ اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد «.روی اﯾﻦ اﺻﻞ
ﺑﻨﺪﻩ ﺷﺪم ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪ،
»ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﻴﺖ ]ﻋﻈﻤﺎی[ داﻧﺸﮕﺎﻩ«.
ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی
ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﺎدر
)اداﻣﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ(

دوﻡﻴﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﺧﺒﺮﻧﺎﻡﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ
اﻝﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ )داﺧﻞ ﮐﺸﻮر(
ﺷﻤﺎرﻩ دوم اﻳﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ در  ١۶ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و در ﺳﺎﻳﺖ
اﻧﺠﻤﻦ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دوﺳﺘﺎن اﻧﺠﻤﻦ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را در
اداﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁرزوﻣﻨﺪﻳﻢ

هﺪف ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

اداﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
هﻤﮑﺎری هﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد .اﻳﻦ هﻤﮑﺎری ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ:
 ارﺳﺎل اﺧﺒﺎر از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎیﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ در اروﭘﺎ ،اﻳﺮان و
ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ؛
 اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ؛
 ارﺳﺎل ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد از دورانﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎﻩ
 رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪدوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﺮا درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻩ
اﻧﺪ.
 ...ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ
ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺑﻪ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ
anousheh.hadzaad@gmx.de
ﻳﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ
 + ۴٩ - ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
**********
اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

