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  با خبرنامه خود همکاری کنيد
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کيفيت خود نياز به همکاری شما 

  .دارد
مطالب و عکس های خود را برايمان 

  !ارسال کنيد
  

  يک پيروزی ديگر برای انجمن ما
 انجمن شيمی آمريکا عقب نشينی کرد 

 
 خبرنامه به اطالع رساندیم، انجمن شيمی آمریکا پيشينهمانطور که در شماره 
 تن از اعضای خود در ایران را لغو ١۴عضویت امسال  مارسطبق تصميمی در ماه 

  در زمينهIEEEانجمن ما که در مبارزات پيشين در رابطه با تضييقات انجمن . کرد
گری را با  پيشتاز بود، بدون لحظه ای تامل کارزار دیدفاع از حقوق متخصصان ایرانی

با بسياری از بالفاصله  دکتر هژبریبا هماهنگی . دف لغو این تصميم آغاز کرده
ه شد و با جلب حمایت تعداد زیادی تانجمن های علمی ایرانی در آمریکا تماس گرف

 بازگرداندن عضویت به اعضای  کارزار برایکميته"کميته ای به نام از این انجمن ها 
ACS " این کميته از جمله توسط . این کارزار تشکيل دادندبه منظور سازماندهی

  :شد افراد زیر نمایندگی می
  هژبریفریدون دکتر  -
 )Paceدانشگاه  شيمی در استاد (دکتر داود رهنی  -
 )ریيس انجمن ایرانيان دانشگاهی در شمال کاليفورنيا (پرفسور فضل اله رضا -
 )SUTA ریيس انجمن(دکتر فریبا آریا  -
 )ریيس انجمن دانشگاه شيراز (دکتر محمد به فروز -
 )ACS درریيس انجمن شيمی دانان ایرانی (دکتر علی بنی جمالی  -
 )ASPIHریيس (دکتر علی اکبری  -
 )آمریکایی- ایرانین دانا فيزیکگروه(حميد جوادی دکتر  -

عی از همبستگی و اعتراض در ياین کميته توانست با افشاگری های خود موج وس
این کميته نامه مفصل و مستندی خطاب  نخستين گام در. سراسر جهان برپا کند
 از چاپ این نامه در نشریه رسمی ACSچون .  تهيه کردACSبه همه اعضای انجمن 

  تبليغنظریات اشتباه خود را مرتباعين حال  خودداری کرد و درC&E Newsخود 
کرد، تصميم گرفته شد تا این نامه مستقيما برای تمام استادان شيمی  می
توانند با این   هستند و طبيعتا نمیACSشکاه های آمریکا که همه آنها اعضای دان

به این خاطر در ظرف چند روز، آدرس های . شود موافق باشند، ارسال ACSموضع 
 و استادان شيمی دانشگاه های آمریکا جمع آوری شد و این نامه ACSمسئولين 

 پس از دریافت این نامه بالفاصله استادان دانشگاههای آمریکا .به آنها ارسال گردید
 دیگر به  علمی در ضمن انجمن های.ند نوشتACSنامه های اعتراضی بسياری به 

خصوص انجمن فيزیک آمریکا در این باره موضع محکمی گرفتند و نظر مخالف خود را 
 مواجه  گسترده ای که یکباره خود را با چنين موج اعتراضACS.  اطالع دادندACSبه 

  .الفاصله تصميم به عقب نشينی گرفتدید، ب
 مه در ١١ در اطالعيه ای در تاریخ ACSاین کارزار وسيع باعث شد تا هيات مدیره 

  .تصميم خود تجدید نظر کند و عضویت اعضای ساکن ایران را به رسميت بشناسد
قوق حما افتخار داریم که انجمن ما توانست بار دیگر گام موثری در دفاع از 

همه ما این موفقيت بزرگ را به جامعه علمی ایرانيان و . رانی برداردمتخصصان ای
 دکتر گویيم و از سازمانهای ایرانی که در این کارزار شرکت کردند، تبریک می

و دکتر رهنی به خاطر زحماتی که در هماهنگی این کارزار کشيدند، فریدون هژبری 
  .کنيم صميمانه تشکر می
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۵٣ 
  دادحمانر رقای دکتر هژيآگو با و  گفت

  
  هژیر رحمانداد :نام

  ،آمریکا  ماساچوست:محل سکونت
استاد مهندسی صنایع و سيستمها در دانشگاه : شغل
  ویرجينيا

  ، تهران١٣۵۶: سال و محل تولد
 دکترای سيستم دیناميک :تحصيالت

  
آقای دکتر رحمانداد متعلق به نسل های جوان تر دانش 

ی که دانش هنگام. آموختگان دانشگاه شريف هستيد
آموختگان دوره های نخست دانشگاه را ترک می کردند، 

  . دنايشان هنوز متولد نشده بود
  
 خود یما را با سابقه تحصيللطفا ممکن است . ١

  آشنا کنيد؟
 از ١٣٧۵در سال .  تهران هستمدر ١٣۵۶من متولد 

دبيرستان عالمه حلی فارغ التحصيل شدم و در همان 
می در مسکو مدال طال سال در المپياد جهانی شي

ل مدیریتی در یبا توجه به عالقه ام به مسا. کسب کردم
رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی شریف ادامه 

در .  فارغ التحصيل شدم١٣٧٩تحصيل دادم و در سال 
همان سال برای تحصيالت تکميلی به آمریکا آمدم و در 

که تی و در رشته سيستمهای دیناميکی .آی.دانشگاه ام
زیر مجموعه دانشکده مدیریت این دانشگاه است دوره 

 از پایان نامه دکترایم ١٣٨۴در تابستان . دکترا را آغاز کردم
استاد مهندسی دفاع کردم و در حال حاضر به عنوان 

 مشغول به کار  ویرجينيا دانشگاهسيستمها درصنایع و 
  .  هستم

  
ه چه انگيزه ای شما را به ادامه تحصيل در رشت. ٢

  سيستم دیناميک تشویق کرد؟
یکی از مهمترین مشوقينم در ادامه تحصيل در رشته 

 انادت آقای دکتر مشایخی از اس،سيستمهای دیناميکی
این رشته ابزارهای الزم برای  .دانشگاه صنعتی بود

مدلسازی و درک ریشه های تغيير و تحول در 
سيستمهای اجتماعی اقتصادی را در اختيار فرد قرار 

شد  نحوه تدریس دکتر مشایخی موجب می. دهد می
که کاربری این رشته در مورد مسایل روز ایران برای 
دانشجویان ملموس شود که خصوصا در فضای پر انرژی 
. سياسی آن دوران این موضوع بسيار توانایی بخش بود

این تجربه به شدت به شور و شوق من در یادگيری 

ی در مورد مسایل بيشتر و به کارگيری ابزارهای علم
مدیریتی افزود و در نتيجه پس از انجام چند پروژه تصميم 

  .گرفتم که برای ادامه تحصيل در این رشته اقدام کنم
 
تا چه حد در جریان مسایل مربوط به مدیریت در . ٣

  ایران هستيد؟
با توجه به عدم حضور جدی در بازار کار ایران تجربه من با 

حدود است با این وجود با بازار مدیریت در ایران نسبتا م
ایران بيگانه نيستم از جمله به دليل شغل پدرم به عنوان 
بنيانگزار و مدیر یک شرکت توليدی کوچک بحث در مورد 

ل مدیریتی وقت قابل توجهی از گفتگوهای یمسا
همچنين در . داد خانوادگی ما را به خود اختصاص می

وره مدیریت در اواخر دوره کارشناسی در چند پروژه مشا
ایران شرکت داشتم و پيش از خروج از ایران در تاسيس 

با دوستان ) آریانا(وره و آموزش مدیریت ایک شرکت مش
شریفی همکاری داشتم و همچنان از دور در جریان رشد 
و پيشرفت شرکت هستم هرچند که با توجه به فاصله و 
مشغوليات اینجا نقش پررنگی در ادامه کار شرکت 

در چند ماه اخير هم به همراه دوستانی در . ه امنداشت
خارج وداخل کشورمشغول بررسی و برنامه ریزی برای 

 اخيرا هم با .بوده ایم تسهيل آموزش مدیریت در کشور
به برگزاری دوره های همکاری چند تن از دوستان 

مللی ل انجمن بين ادر همکاری بامدیریتی در ایران 
  .ایمهمت گمارده مدیران ایرانی 

   
ممکن است ما را قدری با تجربياتی که در زمينه . ٤

  مدیریت کسب کرده اید، قرار دهيد؟
برای من تحصيالت در خارج کشور دو نوع تجربه متفاوت 

از دید کارهای علمی و تحصيلی . به همراه داشته است
در رشته مدیریت نکته جالب و تا حدی مایوس کننده 

تی در رشته مدیریت و شکاف عميق بين کارهای تحقيقا
با وجود تحقيقات و مقاالت . باشد شغل مدیریت می

 عمال تحقيقات مدیریتی تاثير چندانی بر عملکرد ،بسيار
مدیران ندارد و به نظر من در این زمينه مشکل اصلی از 

گيری غير عملی محققين است که سواالتشان  جهت
د شای. باشد برگرفته از مشکالت و سواالت مدیران نمی

طرف مثبت این موضوع پتانسيل باالی کار تحقيقی با 
فکر . ل مدیریتی باشدیجهتگيری عملگرایانه روی مسا

کنم که حتی داخل ایران نيز چنين پتانسيلی کامال  می
وجود دارد چرا که این تحقيقات احتياجی به وساثل 

  . آزمایشگاهی پيچيده و بودجه های باال ندارد
 ار تحصيل در اینجا به دست میاز دید تجاربی که در کن

یکی اهميت و ظرایف کار , اید دو نکته جای اشاره دارد
مينه زگروهی است که در ایران تجربه کمتری در این 

داشتم و اینجا به لطف فعاليتهای فوق برنامه به آن واقف 
نکته دوم نهادینه شدن دیدگاه مهندسی در . شده ام

 به بهينه سازی بر ذهن بسياری از ماست که عملگرایانه
پایه یک تابع هدف مشخص می پردازد و جای را برای 
درک دیدگاههای متفاوتی که توابع هدف متفاوتی داشته 

این تفاوت . کند یا در پی بهينه سازی نيستند تنگ می
خصوصا در گرفتن دروس علوم اجتماعی بسيار مشهود 
ميشود چرا که تنوع دیدگاه در علوم اجتماعی بسيار 

  .اوان استفر
                                     ----  
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۵٣ 
 ...د او گو با دکتر رحماند گفت

  

 
  داد و دکتر علی مستشاری در ام آی تیحمانآقای دکتر ر

 
چه خاطره ی جالبی از زمان تحصيل در دانشگاه . ۵

  شریف دارید؟
از فعاليتهای فوق برنامه در دانشگاه خاطرات خيلی 

 نظرم این برنامه ها نقش بسيار زیادی در خوبی دارم و به 
, معنادار کردن دوران دانشگاه از طریق ایجاد دوستيها
. تجارب همکاری و تسهيل روزهای سخت کاری داشتند

یکبار با بچه های گروه کوه و مجله صنایع برای یک برنامه 
شب . راهپيمایی سه روزه از خلخال به اسالم رفته بودیم

ای یکی از بچه ها از برنامه عقب اول در پی جراحت پ
افتادیم و در تاریکی کامل در اولين مکان ممکن که متعلق 
به عشایر یا دامداران محلی بود تصميم به استراحت 

من آنقدر خسته بودم که زیر اولين سقفی که . گرفتيم
صبح که از . پيدا کردم در کيسه خوابم به خواب رفتم

دیدم دست و پای خواب بيدار شدم اولين چيزی که 
تجربه جالبی . گوسفندهایی بود در کنارم ایستاده بودند

  .بود
  
داد، شما یکی از پابه گزاران حمانآقای دکتر ر. ۶

. تی هستيد-آی-انجمن مطالعات ایرانی در ام
ممکن است ما را با تجربه تان در مورد نحوه 
برخورد با مسایل سياسی در این انجمن قرار 

   دهيد؟
اثير پذیری بيشتر جنبه های زندگی در ایران از به دليل ت
فعاليتها و جهتگيریهای سياسی جذابيتی , سياست

 گروه کاری ایرانی را به خود جذب می که هر درونی دارند
حوزه های اجتماعی اقتصادی و سياسی که گروه . کند

پردازد نيز به این جذابيت می  مطالعات ایرانی به آن می
با این وجود با توجه به دیدگاه بلند مدت و . افزایند

 ما تالش کرده ایم که در ،تحقيقاتی گروه مطالعات ایرانی
ظاهر ) اکتيویست(سياسی -نقش فعال اجتماعی

 چرا که این نوع فعاليت به سرعت برچسبهای ،نشویم
و اهميت نتایج مختلفی برای گروه ایجاد کرده و از اعتبار 

سياستی که . کاهد کارهای تحقيقی و آموزشی ما می
 این بوده که در مواردی که ،مينه اتخاذ کرده ایمزدر این 

 گروه وارد آن فعاليت نمی, شبهه کار سياسی وجود دارد

شود هرچند که اعضای گروه آزادند که جداگانه به این 
راستا یاریگر نکته دیگری که در این . نوع فعاليتها بپردازند

ما بوده دعوت سخنرانانی با طرز فکرهای بسيار متفاوت 
شود برچسب حمایت از یک  این تنوع موجب می. بوده

 .نچسبددیدگاه سياسی به گروه ما 
که وقتتان را در   از اینسپاس با آقای دکتر رحمانداد
موفقيت های روز افزونی را  اختيار ما گذاشتيد،

  . آرزومندیمجنابعالیبرای 
  

  جنوب کاليفلورنيا
 مراسم فارغ التحصيلی

 
انجمن استادان و  (APSIHمراسم فارغ التحصيلی انجمن 

همراه با بزرگداشت فارغ التحصيالن ) دانشمنندان ایرانی
 آوریل در دانشگاه ٢١در روز یکشنبه برجسته ایرانی 

UCLA بسياری از دانش .ليفورنيا برگزار شددر جنوب کا 
ه ما و از جمله اعضا و دوستداران آموختگان دانشگا

  .حضور داشتندنيز در این مراسم انجمن ما 
در عکس باال از جمله دکتر فریدون هژبری، دکتر بهرخ 

الدین مشکاتی و خانم دکتر سيما  خوشنویس، دکتر نجم
  .شوند پریسای دیده می

 
 گردهمايی در تورنتو

 
آخرين گردهمايی ها گروهی از اعضا و دوستداران انجمن ما در يکی از 

خانم مهشيد آژير عضو هيات مديره انجمن و همسرشان . در تورنتو
 شوند  آقای بهروز ضيايی نيز در عکس ديده می
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۵٣ 
  از ميان ما رفتعطائیبهروزدکتر 

 
 از  سالگی۵٣ در سن بهروز عطاییدکتر  ماه مه ١٣روز 

 ما، ميان ما رفت و جامعه دانش آموختگان دانشگاه
 و جمع خانواده و دوستانش را دچار فقدان SUTAانجمن 

  . بزرگی کرد
پس از گرفتن ) ۶دوره ( خورشيدی ١٣۵٠ال سبهروز در 

یپلم از دبيرستان البرز وارد دانشکده مهندسی متالورژی د
در طول دوران تحصيل در دانشگاه بهروز .دانشگاه ما شد

 .شده بودبه عنوان یک چهره پر انرژی و مثبت شناخته 
کرد و  بهروز در رشته های مختلف ورزشی شرکت می

 مثبت و توانایی ،در بسياری موارد شخصيت پيشگام
  . داد رهبری خود را نشان می

بهروز پس از فارغ التحصيلی از دانشگاه ما تحصيالت خود 
در با کسب درجه دکترا  ادامه داد و USCرا در دانشگاه 

  هامينه صنایع نيمه هادیآنجا وارد زندگی حرفه ای در ز
او کانون . شدکاليفورنيا سيليکون ولی منطقه در 

مه يایع نن صبهدرخشانی برای همه دوستانی بود که 
توان بدون اغراق  بهروز را می. داشتندعالقه   هاهادی

گذاری صنایع یه یکی از پيشگامان جامعه ایرانی در پا
  . دانستها نيمه هادی 

 SUTAن و دوستداران پایدار انجمن بهروز یکی از عالقمندا
او عالوه بر شرکت در نخستين گردهمایی انجمن در . بود

 در سن دیه گو، یکی از فعالين شاخه شمال ٢٠٠٠سال 
  . کاليفورنيا و عضو هيات مدیره این شاخه بود

در انجمن متخصصان ایرانی در آمریکا بهروز فعاليت های 
ا این انجمن موجب شد تبه عنوان عضو و سپس ریيس 

   .رتبه واالیی در ميان متخصصين آمریکایی کسب کند
ما این فقدان بزرگ را به خانواده بهروز و همه 

  .یادش گرامی باد .گویيم دوستدارانش تسليت می

 
  بهروز در رديف جلو ميان دکتر مشکاتی و مهندس کراچی

  در سن ديه گو٢٠٠٠در نخستين گردهمايی انجمن در سال 

  انياشاخه بريت
  ديدار با دکتر هژبری در لندن

 
 

به مناسبت سفر کوتاه دکتر هژبری به لندن یک ميهمانی 
 ماه مه در یک رستوران ١٣دار با ایشان در روز یکشنبه ید

در این ميهمانی . ایرانی در مرکز شهر لندن برگزار شد
عالوه بر دکتر هژبری و همسرشان، دکتر ستاری پور و 

 نفر از اعضا و دوستدارن انجمن ٣٠ بيش از و همسرشان
اکثر شرکت . در شهر لندن و حومه شرکت داشتند

کنندگان از نسل جوان تر و دانش آموختگان اخير دانشگاه 
بودند که برای نخستين بار در یک دیدار انجمن ما حضور 

خانم مژگان کتابی و  توسطاین گردهمایی . یافته بودند
مدیره انجمن، برگزار آقای هانری معصوم پور، عضو هيات 

  .شد
دکتر هژبری شرکت کنندگان در این ميهمانی را در جریان 

ارزه با تضييقات انجمن شيمی بدر مSUTA کارزار انجمن 
ن ایرانی و آخرین اخبار در این رابطه اآمریکا عليه متخصص

در حاشيه این ميهمانی بحث های متنوعی در . قرار داد
انجمن در آینده بين مورد نوع و چگونگی فعاليتهای 

شرکت کنندگان در گرفت و دکتر هژبری، دکتر ستاری پور 
معصوم پور نظرات خود را با شرکت کنندگان در آقای و 

  .ميان گذاشتند

 
  دکتر هژبری، دکتر ستاری پور و مهندس هانری معصوم پور

  در ميان ديگر جوانان انجمن



 
  ١٣٨۶ ارديبهشت  ٢٠٠٧ مه  ۵٣شماره 

 
 از خبرها

 در تيم دانشکده مهندسی عمران دانشگاه ما 
 که توسط شاخه ایران مسابقات بين المللی بتن

موسسه بين المللی بتن برگزار شد، به رتبه سوم 
 .دست یافت

 در استعدادهاي درخشانسومين همايش   
  .شد دانشگاه شريف برگزار 

 دانشگاه ما در مسابقات چند جانبه سنگ نوردیتيم  
سنگ نوردی که در دانشگاه ما برگزار شد، رتبه 

 . کسب کردنخست را
ساخته محمد " ریيس جمهور مير قنبر" بلند فيلم  

شيروانی مستند ساز  توسط کانون فيلم شریف در 
 .دانشگاه به نمایش درآمد

 نيمه سریع در شطرنج دومين دوره مسابقات  
 .دانشگاه ما برگزار شد

 در پایش و عيب یابی ماشين آالتهمایش  
 .دانشگاه ما برگزار شد

من اسالمي دانشجويان دانشگاه شوراي مرآزي انج  
هاي دانشجويان   اي از اعتراض  شريف در بيانيه
 . اعالم حمايت آرددانشگاه مازندران

 . دانشگاه یک نمایشگاه عکس برگزار کردگروه کوه  
ملکه " شریف با اجرای نمایش گروه تياتر کار جدید  

در آمفی تياتر مرکزی به روی صحنه " زیبایی لی نين
 .آمد

 در  دانشگاه برتر جهان٣٠٠٠گاه ما در ليست دانش  
 . قرار گرفت٢٨۴۴رتبه 

سلف در اعتراض به کيفيت نامناسب غذای   
 دانشگاه، جمعی از دانشجویان از خوردن سرویس

 .ردندکغذا خودداری 
 ٢٠٠٧ ربوآاپ هاي ششمين دوره مسابقات رقابت در  

آلمان برگزار شد، تيم » هانوور«آلمان آه در شهر 
Impossibles از دانشگاه صنعتي شريف در بخش 

 از آشورهايي چون یهاي هاي چهارپا به مصاف تيم ربات
تيم ربوآاپ  .آلمان، آمريكا، ژاپن، يونان و استراليا رفت

از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي » پارس«
این هاي امدادگر ربوآاپ آزاد  به مقام دوم ليگ ربات

 . دست يافتمسابقات
آموختگان سال   دانشالتحصيلي جشن فارغم مراس  

 دانشگاه صنعتي شريف با حضور ٨۵-٨۴تحصيلي 
آموختگان، جمعي از اعضاي  رييس دانشگاه، دانش

هيات علمي و دانشجويان در سالن ورزشي دانشگاه 
 دانشجو در مقطع ٧٨١در اين مراسم  .برگزار شد

 ۴٣ تن در دوره آارشناسي ارشد و ٨٠٢آارشناسي، 
 .التحصيلي خود را جشن گرفتند ر دوره دآتري فارغتن د

 نفر از دانشگاه ما فارغ التحصيل ٢۵٩٨٨تا کنون 
 .اند شده

 در آمفی تياتر رسيتال گيتار کالسيکبرنامه    
 .دانشگاه برگزار شد

دومين همایش ساليانه فلسفه علم در دانشگاه ما   
 .برگزار شد

ر دانشکده مهندسی شيمی مقام قهرمانی را د  
 دانشکده های دانشگاه ما بدست واليبالمسابقات 

 .آورد
 دانشگاه مسابقات ریاضی سی و یکمين دور ر د 

 .های کشور، دانشگاه ما به رتبه نخست دست یافت
دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی در رتبه دوم و سوم 

 .قرار گرفتند
در دانشگاه ما برگزار طی چند روز جشنواره موسقی   

 . شد
 

 راموش نمی کنيمما ف
   ويزا هالغوپی گيری 

دفاع از حقوق اعضای  به منظور SUTAتالش های انجمن 
ورود به خاک آمریکا به منظور انجمن ما که در جریان 

 مورد بدرفتاری SUTAشرکت در گردهمایی جهانی 
. ماموران مرزی آمریکا قرار گرفتند، همچنان ادامه دارد

  . کنند را تعقيب میچند وکيل از سوی انجمن این موضوع 
که وزارت امور آخرین خبر رسيده حاکی از آن است 

خارجه آمریکا به مکاتبات وکالی ما هنوز هيچ پاسخی 
 به منظور تکيمل کردن پرونده، وکالی ما از .نداده است

  :دکتر هژبری تقاضا کرده اند تا به پرسش زیر پاسخ دهند
نی آیا مسافران بازگردانده شده مورد بازرسی بد

  نيز قرار گرفته اند؟
توانند پاسخ  ز همه اعضا و دوستداران انجمن که میا

کنيم تا با ما  روشنی به این پرسش دهند، خواهش می
  .تماس بگيرند

 

  در حاشيه درگذشت دکتر بهروز عطايی
  

  دکتر فريبا آريا
  

انستيتوی سالمت در آمریکا برای سال طبق آماری که 
افراد مبتال به سرطان  منتشر کرده است، تعداد ٢٠٠٧

 ۵٢١٨٠از این تعداد .  نفر خواهد بود١۵٢٧۶٠روده بزرگ 
 جان خود ، یعنی یک سوم کل مبتالیان به این بيماری،نفر
یکی از مهمترین . دهند در اثر این بيماری از دست میرا 
امل این تلفات باال عدم تشخيص این بيماری در مراحل وع

يماری در مراحل ابتدایی چنان چه این ب. ابتدایی آن است
رشد تشخيص داده شود، امکان معالجه آن بسيار باال 

مردان و زنان به یک نسبت به این بيماری مبتال . ست
یکی از مهمترین عوامل تشدید خطر ابتال به . شوند می

 درصد مبتالیان بيش ٩٠. این بيماری باال بودن سن است
 ۵٠ سن افرادی که بهبه معموال .  سال دارند۵٠از 

شود تا آزمایش روده  رسند، توصيه می  سالگی می
 تا اگر غده ای در روده بزرگ Colonoscopy بکنندبزرگ 

این روش تشخيص . داشته باشند، تشخيص داده شود
این   چونتواند جان بسياری از بيماران را نجات دهد می

  .بيماری عالئم خاصی در ابتدای رشد ندارد
 


