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  ونکوور، کانادا
  SUTA ٢٠٠٨گردهمايی جهانی ميزبان 

  

 ماه ژوئن که طبق ١٠ روز یکشنبه هيات مدیره انجمن در جلسه نوبتی خود در
معمول از طریق تماس تلفنی گروهی از طریق اینترنت برگزار شد، شاخه 

این .  انتخاب کرد٢٠٠٨ونکوور را به عنوان ميزبان گردهمایی جهانی سال 
  .انتخاب با اکثریت آرای اعضای هيات مدیره تصویب شد

چرا که هر . ن نبود تصميمی آسا٢٠٠٨انتخاب محل برگزاری گردهمایی سال 
دو نامزد برگزاری این گردهمایی، شاحه ونکوور و شاخه سوئد، با انگيزه ای 

.  بسيار مهم نشان دادندهمایشبرای برگزاری این را قوی توانایی های خود 
شاخه سوئد شهر گوتنبرگ در جنوب این کشور را برای برگزاری گردهمایی 

ور با تشکيل یک کميته ویژه از سوی دیگر شاخه ونکو. دانست مناسب می
 .ه بودای تدارک و سازماندهی اعالم کردآمادگی سازمانی خود را بر

هيات مدیره همچنين از انگيزه قوی و پشتکار شاخه سوئد در پيگيری نامزدی 
 با این انتخاب .خود برای برگزاری این گردهمایی اظهار تشکر و قدردانی کرد

  :به تربيب زیر خواهد بودفهرست گردهمایی های جهانی انجمن 
  )کاليفورنيا( نخستين گردهمایی در سن دیه گو ٢٠٠٠سال  -
 )کانادا( دومين گردهمایی در تورنتو ٢٠٠٢سال  -
 )آلمان(هایدلبرگ  سومين گردهمایی در ٢٠٠۴سال  -
 )کاليفورنيا( جهارمين گردهمایی در سنتا کالرا ٢٠٠۶سال  -
   )اکاناد( پنجمين گردهمایی در ونکوور ٢٠٠٨سال  -

 به صدا ٢٠٠٨با این انتخاب زنگ آغاز فعاليتهای تدارک گردهمایی جهانی سال 
 .درآمد

  

 در ،شهر زيبای ونکوور در ايالت بريتيش کلمبيا در غربی ترين نقطه کشور کانادا
تفاع رتا ا (اين شهر به علت نزديک بودن به کوه. احل اقيانوس آرام قرار داردس

ر بودن از آب و هوای مطبوع، به عنوان يکی از  و دريا و برخوردا) متری١۵٠٠
 . استراحتی در سراسر جهان شناخته شده است تفريحی ومحبوب ترين شهر های

شهر ونکوور از سوی کميته جهانی المپيک به عنوان ميزبان مسابقات المپيک 
 هزار جمعيت ۶٠٠ باشهر ونکوور.  انتخاب شده است٢٠١٠زمستانی سال 

 ٢در منطقه ونکوور بزرگ بيش از . رود نادا به شمار میسومين شهر بزرگ کا
   .کنند ميليون نفر زندگی می

  
ما در شماره های آینده خبرنامه خوانندگان را با شهر ميزبان و فعاليتهای 

  .تدارکاتی بيشتر آشنا خواهيم کرد
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  بحث های سنتاکالرا
  ژنتيکزمينه فناوری  در کار آفرينی

 
    رونقیمصطفی دکتر 

  
  

١  
  

ايشان  .  سومين موسسه ای است که ايشان تاسيس کرده اندNextBioآقای دکتر رونقی از کارآفرينان با سابقه هستند وشرکت 
اين شرکت در زمينه سيستم ها و محصوالت مربوط به ژنتيک .  را تاسيس کردندPyrosequencing شرکت ١٩٩٧در سال 

 ParAlleleدکتر رونقی همچنين شرکت . شد) سوئد( وارد بورس استکهلم ٢٠٠٠در سال اين شرکت . کرد فعاليت می
BioScience دکتر رونقی در حال . اين شرکت مبتکر يک فناوری نو در زمينه تست ژنتيک است.  تاسيس کرد٢٠٠١ را در سال

 دکتر رونقی .کنند  پژوهش میحی ابزارهای نو برای تشخيص مولکولیدر زمينه طرادر دانشگاه استنفورد کاليفورنيا حاضر 
 نوآوری را به نام خود ثبت کرده اند و بيش ٢٠ايشان تاکنون بيش از . دکترای خود را از دانشگاه سلطنتی فنی سوئد در يافت کرد

   .  مطلب علمی و کتاب منتشر کرده اند۵٠از 
پرسيد مگر ایرانی  می. ایرانی بودنمان در عرصه بيولوژی صحبت کنمخواهم چند دقيقه ای وقتتان را بگيرم و در مورد  می

توان تغيير داد، مانند تغيير نام و یا تغيير تابعيت و یا  برخی از خصوصيات ایرانی را میبودن چه رابطه ای با بيولوژی دارد؟ 
برای روشن ن مساله چه اهميتی دارد؟ حاال ای. توانيم تغيير دهيم ولی ژنتيک ایرانی مان را نمی. حتی تغيير زبان و لحجه

 بدن انسان را اگر بخواهيم نگاه کنيم،  .اجازه بدهيد تا سفری در بدن انسان داشته باشيمشدن پاسخ این سوال 
به عنوان مثال اگر بخواهيم به روده به عنوان .  از اعضای مختلفی تشکيل شده است و بافت های زیادی داردبينيم که می

در داخل هر سلول یک  .بينيم که این عضو از سلول های مختلفی تشکيل شده است بدن نگاه کنيم، مییکی از اعضای 
. گویند می" مهيومن جينو"کنيم که به آن  اگر این هسته را بشکافيم پليمر هایی مشاهده میهسته سلولی وجود دارد و 
 آن ها یبينيم که واحد هایی رو  را هم بشکافيم می هامی مرتب شده اند و اگر این کروموزوماین پليمر ها به شکل کروموز

اگر به این ژن ها دقيق تر  .بخصوص و پيچيده ای دارند البته این ژن ها ساختار بسيار. وجود دارند که همان ژن ها هستند
ور پروتين ای هست که د-ان-بينيم که این ها ساختار کروماتينی دارند و این کروماتين در حقيقت همان دی  نگاه کنيم می
از چهار کد فقط بينيم که  این در واقع شامل دو رشته است که اگر بخواهيم آن را بيشتر بشکافيم می. چرخيده است

برای دوستان کامپيوتر دان بگویم که این همان صفر و یک در کامپيوتر است با این تفاوت که ما در اینجا . تشکيل شده است
  . A, C, G, T: چهار حرف داریم

اگر . نام دارند " مجينو"ای یک متری وجود دارد که -ان-دو دیرد سلول دارد و در هر سلول ا ميلي٣٠٠ان در مجموع حدود انس
جالب این  .توانستيم به راحتی چند بار به کره ماه برویم و برگردیم انداختند، ما می دور هم قالب میها ای -ان-دیاین 

 را ی یک متریای ها-ان-اگر این سلول ها را بشکافيم، دی. ه هستندای ها بسيار به هم شبي-ان-دیاست که این 
  . ميليارد هستند٣،٢ حدود تعدادیبينيم که این حروف  یم و حروف داخل آن ها را بشماریم، میردربياو

اضيات و ما ایرانی ها که در ریدیگر باشيم؟ مناطق خوب حاال چه فرقی دارد اگر ما ایرانی باشيم و یا متعلق به خلق های 
 به عنوان ایرانی درو دارد کاله بزرگی سر ما میعلوم مهندسی قوی هستيم، چه نيازی دارد که سراغ علم ژنتيک برویم؟ 

این دارو ها را بر . شوند بر اساس علم ژنوميک ساخته میداستان از این قرار است که االن دارو های جدید . بودنمان
ه های بانک های اطالعاتی دنيا، ژن دمتاسفانه در دا. سازند کنند، می ری میواساس اطالعاتی که از ملل مختلف جمع آ

خوب تاثير این چه . دولت این کار را نکرده است و ما ایرانی ها هم اینجا این کار را نکردیم. های ایرانی تعریف نشده اند
یا . مکن است که روی ما اثر نداشته باشدشوند م خواهد بود؟ تاثيرش این خواهد بود که دارو هایی که در آینده ساخته می

واضح این مساله نمونه . آنکه کم اثر باشد که در آنصورت باید ميزان مصرفش را زیاد تر کرد که آنهم آثار جنبی خواهد داشت
بی و این دارو به خو داروی جدیدی است به نام هرسپتين که چند سالی است به بازار آمده و برای مقابله با سرطان سينه

  . ما ایرانی ها متعلق به جمعيت قفقاز شرقی هستيم. روی جمعيت قفقاز غربی موثر است
کند که از دانشگاه تهران هستيم و یا دانشگاه   در هر کجا که باشيم، فرق نمی هاپيام من به شما این است که ما ایرانی

 های ژنتيکی خودمان را تعریف کنيم و در اختيار کداید واقعا دست به دست هم بدهيم و ب  که داریم،با هر اعتقادیشریف، 
و به کدهای ژنتيکی ما هم نگاهی   شرکتهای داروسازی جهان عنایتی بکنندتا شاید. بانک های اطالعاتی دنيا قرار دهيم

به . بودزیرا که عواقب این مساله گریبان گير ما و نسل های پس از ما خواهد . بکنند تا شاید داروهایشان به ما اثر بکند
که به این زمينه توجه کنم وت عخواهم از همه د راستی ایرانی کارآفرین و متخصص در این زمينه بسيار کم داریم و می

 ما به عنوان ایرانيان مقيم آمریکا باید بتوانيم با کمک مالی که .زیرا که چيزی مهم تر از سالمتی بشر نيست. بيشتری بکنند
  .پژوهش های الزم را در مورد ژن های ایرانی انجام دهيمتوان دریافت کرد،  آمریکا میاز سوی سازمان های مختلف در 

  
 ادامه در شماره آينده
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  پژوهش علمی در مورديک 
   ژاپنبه ت ايرانيانمهاجر

  
  

  بهروز عسگریدکتر 

  
 دکتر. نشگاه ما هستند خورشيدی در رشته مهندسی صنايع از دا١٣۶۴آقای دکتر بهروز عسگری دانش آموخته ورودی سال 

 سال، به ۶عسگری پس از پايان تحصيالت خود دردانشگاه صنعتی شريف و کار در چندين موسسه صنعتی در ايران به مدت 
.  ژاپن رفتند و درجه فوق ليسانس و دکترای خود را در رشته مهندسی صنايع و مديريت از انستيتوی صنعتی توکيو دريافت کردند

 به عنوان ٢٠٠۵گذراندن دو سال کار پژوهشی در انستيتوی ملی صنايع و علوم پيشرفته ژاپن از سال  عسگری پس از دکتر
مطلب زير خالصه ايست از مقاله مفصلی که ايشان در . عضو هيات علمی در دانشگاه علوم و فنون مالزی مشغول کار هستند

   Global Economy and Labor Force Migration:حت اين عنوان منتشر کرده اندت ٢٠٠٣سال 
  

محال  Globalizationتوافق بر سر تعریف جهانی سازی 
با این همه تعاریف موجود . اگر نباشد، مشکل است

جا به جایی برون مرزی انسان ها، سرمایه و "عبارت 
جا به جایی انسان ها، جا به . در خود دارندرا " اطالعات

صاویر و داده جایی اطالعات، کاال ها و خدمات، ایده ها، ت
  .ها ماهيتی فرامليتی پيدا کرده اند

  
 آغاز ١٩٨٠هنگامی که اقتصاد ژاپن در اواخر دهه  :ژاپن

به رشد و شکوفایی کرد، نياز مبرمی به نيروی کار غير 
غير ماهر جهان از این فرصت با ماهر پيدا شد و کارگران 

در آن هنگام . خبر شدند و به سوی ژاپن سرازیر گشتند
  .  ایرانی نيز راهی ژاپن شدندجوانان

  
دهد که  می نمودار زیر  نشان :رشد اقتصادی ژاپن

 از ١٩٩٢ تا سال ١٩٨٠توليد ناخالص داخلی ژاپن از سال 
یک رشد پيوسته و چشمگير برخوردار یوده و به اقتصاد 

  .حبابی شهرت یافته است

  
  

تعداد زیادی نيروی این رشد سریع اقتصادی سبب جذب 
کار از کشورهای آمریکای جنوبی، آسيا، شبه قاره هند و 

  .ایران شد
  

جنگ ایران و عراق و پس از پایان : ورود ایرانيان به ژاپن
همزمانی آن با آغاز اقتصاد حبابی در ژاپن، جوانان ایران از 

نمودار زیر . این فرصت استفاده کردند و به ژاپن رفتند

 تا ١٩٨۵ی را که برای نخستين بار از سال تعداد ایرانيان
  .دهد  به ژاپن وارد شدند، نشان می٢٠٠٣سال 

  

  
 

شود، تعداد زیادی ایرانی بين سال  ن که دیده میاهمچن
پایان اقتصاد  (١٩٩٢تا ) آغاز اقتصاد حبابی (١٩٨٨های 
 طی این سال ها ایرانيان. به ژاپن رفتند) حبابی
توانستند با تکيه بر معاهده بين ایران و ژاپن برای  می

. مدت سه ماه و تنها با داشتن گذرنامه وارد ژاپن شوند
 در پی زیاد شدن تعداد ایرانيان در ژاپن و ١٩٩٢سال در 

ترکيدن حباب اقتصاد ژاپن، ژاپن به صورت یک طرفه این 
معاهده را نقض کرد و از ورود ایرانيان بدون ویزا جلوگيری 

 هزار نفر ٣ تا ٢پس از این تاریخ در هر سال تنها بين . کرد
  .با ویزا وارد ژاپن شدند
کردند،  رانيانی که در ژاپن کار میامروزه عده زیادی از ای

 هزار نفر در این ۵به ایران بازگشته اند و تنها در حدود 
قسمت اعظم این افراد با همان . کشور باقی مانده اند

ویزای سه ماهه ای که سال ها پيش با آن به ژاپن آمده 
به همين دليل این افراد . کنند بودند، در ژاپن زندگی می

رکت های یزرگ کار کنند و معموال توانند برای ش نمی
اکثر . کنند برای شرکت ها و کارگاه های کوچک کار می

تا . آنها از هيچ گونه بيمه بهداشتی برخوردار نيستند
کنون تعداد زیادی از ایرانيان در اثر حوادث ناشی از کار 

کارگاه های کوچک و متوسط . مجروح و یا کشته شده اند
ع خوبی برخوردار نيستند و محيط ژاپن از نظر ایمنی از وض

  . کار آن ها نيز بسيار کثيف و شلوغ است
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  جشنوازه ساعت های آفتابی

  
  معصومه قنبرزادهخانم 

 انجمن نجوم ثاقب استان گيالن
  

  در آفتاب گويم
  ... " درياب لحظه ها را

 تکرار ثانيـه هـا اسـت و سـايه هـا انعکـاس       ش ترجمان قصه  بو آفتاب گردان ها به ما گفتند خورشيد به اندازه طلوع تا غرو            ...
  پرتو فکرت آفتاب اند 

 روز ملي جشنواره ساعت آفتابی در ايران همزمان بـا         ١٣٨٦ خرداد ٣١ فصل سال ، پنج شنبه       نخستينآخرين باشگاه نجوم    
اران نجـوم در  سالروز تأسيس انجمن نجوم ثاقب گيالن در بوستان ملت رشت برگزار شد، در اين برنامه که بـا حـضور دوسـتد                

 استاد دکتر محمد باقري سخنران اصلي برنامه با نمايش تصاوير ساعت هاي ،رشت و جمعي از مسؤوالن استان برگزار شد
  .آفتابي سراسر دنيا به معرفي شخصيت هايی که در نقاط مختلف جهان در اين رابطه فعاليت مي کنند ، پرداختند

د به نقطه انقالب تابستاني، نمايشگاه مدل هاي مختلـف سـاعت آفتـابي در               در کنار اين گردهمايي در جشن ورود خورشي       
. بوستان ملت رشت در کنار نخستين ساعت آفتابی آنالماتيک ايران از صبح تا شامگاه پنج شـنبه پـذيراي عمـوم مـردم بـود                          

اعت آفتابي ، مدل هاي     نمايش عکس هاي ساعت آفتابي ايران و جهان ، نمايشگاه کتاب هاي ايراني و خارجي مرتبط با س                 
مختلف آموزشي جهت معرفي مفاهيم مرتبط با ساعت آفتابي هم چنين مدل بناي استون هنج  ، کارگاه ساعت آفتـابي بـا                 
ارائه کيت هاي متنوع ساعت آفتابي ، و نمايشگاه گل ها و گياهانی که متـأثر از حرکـت و طلـوع و غـروب خورشـيد هـستند                   

  .از ديگر بخش هاي جشنواره بود... ت ونظير گل آفتابگردان ، گل ساع
ضمنا عصر پنج شنبه کارگاه آموزشي ساعت آفتابي در ساختمان انجمن نجوم ثاقب برگزار گرديد و ضمن ارائـه شـيوه هـای                       

  .  نمونه کيت ساعت آفتابي نيز توسط شرکت کنندگان ساخته شد٢عملي و محاسباتي جهت ساخت ساعت آفتابي 
 خرداد بودکه طلـوع خورشـيدش در   ٣١ن ملت، براي عموم مردم،  از ديگر برنامه هاي جشن روز           سينماي نجومي در بوستا   

پس ابر ها از ديده ها پنهان ماند اما ديري نپاييد که گـوِي گـرداِن گرمـا بخـِش گـردون انتظـار سـاعت هـاي آفتـابي مـان را در               
وير عبور ثانيه ها نقش بندد، پرده ابری آسـمان          فضاي سبز بوستان ملت رشت پايان بخشيد تا بر سايه روشن صورتشان تص            

  : را کنار زد و تا غروب به تماشاي جشن از راه رسيدن تابستان نشست و ما همچنان پس از رفتن باران زمزمه کرديم 
   درياب لحظه ها را   در آفتاب گويم"

   در روز ابر و باران  مگذار ساغر از دست
  ..."خورشيد همچنان هست خاموش مي سرايم 

  

  
  آقای دکتر محمد باقری در حال سخنرانی در مورد ساعت های آفتابی
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۵۴ 
  روشاخه ونکو
  در بازار سرمايهکسخنرانی در مورد ريس

 
  طراحی پوستر از خانم ندا صالحی راد

 
 در شاخه ونکوور موفق SUTAاعضا و دوستداران انجمن 

یک  Simon Fraserشده اند تا در همکاری با دانشگاه 
انی علمی در مورد ریسک در بازار سرمایه برگزار سخنر
دانش (در این سخنرانی دکتر حامد محمودی . کنند

 از دانشکده مهندسی مکانيک ٢٠٠٣آموخته سال 
و همچنين یکی از اعضای هيات علمی ) دانشگاه ما

ما این موفقيت در عرضه . دانشگاه تورنتو سخنرانی کردند
به شاخه را ی ونکوور برنامه های علمی برای جامعه علم

 .گویيم ونکوور تبریک می
 

 امکان ارائه دروس کوتاه مدت در اروپا

 
  

دانشگاه برونل در طریق دکتر خاکزار اطالع یافتيم که از 
س کوتاه مدت وامکان ارائه یک سری در) انگلستان(لندن 

این دروس می توانند در . را در اختيار ما قرار داده است
.  باشندInformation Technologyزمينه های مختلف 

 که امکان عرضه دروس کوتاه مدت را در اروپا دوستانی
  .دارند، می توانند با ما تماس بگيرند

 

  مراسم يادبود
  دکتر بهروز عطايی

  
  
  

   مرتضايیرضادکتر 

 ژوئن، خانواده ودوستان دکتر بهروز عطایی ٣روز یکشنبه 
از در شمال کاليفورنيا گردآمدند تا درگذشت این عزیز 

ت رفته را به یکدیگر تسليت گفته و عمر کوتاه و سد
  .پربارش را گرامی دارند

 نفر از دوستان و ١٢٠این مجلس یادبود با شرکت بيش از 
 بر پا Los Altosهمچنين خواهر و برادر بهروز در شهر 

ر این مراسم آقایان بهنام عطایی، کامبيز و فرامرز د. شد
چند دوست دیگر فرنام و سيامک سرحدی و همچنين 

همچنين . خاطرات به یادماندنی از بهروز تعریف کردند
مواردی از کمک های بهروز به دوستان و آشنایانش در 
. زمينه کاریابی در آمریکا با جمع در ميان گذاشته شد

در گذشت این  SUTAنيز از سوی انجمن  فریبا آریاخانم 
دوستانش دوست عزیز و هم دانشگاهی را به خانواده و 

الزم به یادآوری است که بهروز از اعضای . تسليت گفت
در . ود بSUTAفعال شاخه شمال کاليفورنيای انجمن 

ادامه آقای خالصی زاده صدری نيز سخنان جامعی در 
 از موالنا و  رارابطه با زندگی بهروز ایراد کرد و اشعاری

  .خواندبه یاد بهروز حافظ 
 شيرینی شرکت کننده با صرف چای ودر خاتمه دوستان 

ضمن نقل خاطرات خوبی که با بهروز داشتند، یادش را 
  .گرامی داشتند

این بزرگداشت به همت شاخه شمال کاليفورنيا و 
  . دوستان بهروز برگزار شد

  با دکتر هژبری در دانشگاه صنعتی شريف

  
  ژوئن ١٢سه شنبه  سخنرانی دکتر هژبری در روز جلسه

 SUTAستداران انجمن  از اعضا و دوتعداد زیادیضور حبا 
خوش با ین جلسه ا .برگزار شددر دانشگاه ما در تهران 

 دکتر فرانک قهرمان پور، عضو هيات سخنانآمد گویی و 
 طی سپس دکتر هژبری.  آغاز شد،SUTAمدیره انجمن 

ضمن شرح فعاليتهای مختلف در کارزار مبارزه سخنانی 
 عليه تضييقات انجمن شيمی آمریکا به سواالت شرکت

  .کنندگان در این جلسه پاسخ گفت
 عضو هيات مدیره شاخه  خانم مریم ریاضیدر خاتمه

 شرکت کنندگان در جلسه را با SUTAسوئد انجمن 
  .فعاليت های شاخه سوئد آشنا کرد



 
  ١٣٨۶ خرداد  ٢٠٠٧       ژوئن  ۵۴شماره 

 
  از خبرها

 که ACMدور مسابقات جهانی مين  ٣١ دانشگاه ما در  
در ماه مارس امسال در توکيوی ژاپن برگزار شد، به 

 ٨٨در دور نهایی این مسابقات .  دست یافت١۴به رت
تيم دانشگاه ورشو در . تيم دانشگاهی شرکت داشتند
 .این دور رتبه نخست را کسب کرد

مرکز " توسط صنایع فراساحلدومين همایش   
ماه در " مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

 .برگزار شدگذشته 
 با رک ی همکاری مشتتفاهم نامهیک ماه گذشته   

 بين تاکيد بر اجرای پروژه های پژوهشی مشترک
دانشگاه ما و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران 

 . به امضا رسيد
 در سالن آمفی تياتر مرکزی هفته خوابگاه هاجشن   

 .دانشگاه ما برگزار شد
در دانشگاه  جشنواره رشد و آارآفرينينخستين   

 .برگزار شد شريفصنعتی 
 طراحي معماري آامپيوتر در دانشگاه دومين مسابقه   

 .صنعتي شريف برگزار شد
 نفر از برگزيدگان المپياد جهاني تنها دو نفر ٣١از ميان   

را براي تحصيل انتخاب نكردند آه اين دو نيز ما دانشگاه 
 .به رشته پزشكي راه يافتند

 درصدي ١٠رييس دانشگاه صنعتي شريف از آاهش   
  .سال جاري خبر دادبودجه پژوهشي دانشگاه در 

چهارمين دوره از مراسم جشن ستارگان دانشگاه   
صنعتي شريف بعد از ظهر روز چهارشنبه با حضور 

هاي آنها  رييس دانشگاه، دانشجويان برگزيده و خانواده
 علمي  در اين مراسم از تالش  .در دانشگاه برگزار شد

 دانشجوي دانشگاه با اعطاي لوح سپاس و هدايا ١٧۶
 دانشجوي ٩٠در اين مراسم از   .ر به عمل آمدتقدي

، ٨۵-٨۶ برتر آزمون سراسري سال  دارنده رتبه
برگزيدگان جشنواره خوارزمي، مسابقات رياضي 
دانشجويان جهان، المپيادهاي علمي جهاني و 
آشوري و همچنين دانشجويان نمونه آموزش عالي 

 تقدير ٨۵دانشگاه صنعتي شريف در سال تحصيلي 
   .شد

سومين جشن تجدید دیدار دانش آموختگان در تهران   
 .برگزار شد

 خبرنامه انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه ما ٨شماره   
در مورد انتخابات کميته های از جمله با اخبار متنوعی 

 .اجرایی دانشکده های دانشگاه منتشر شد
  
  
  
  
 
 
 
  
  

 ش مهندسی برق ايراني مين هما١۵
  

 ایران ماه پيش در تهران مين همایش مهندسی برق١۵
دکتر خاکزار، سرپرست پيشين دانشکده . برگزار شد

مهندسی برق دانشگاه ما، ریيس پيشين دانشگاه علم 
و صنعت و استاد در دانشگاه اشتوتگارت آلمان، به عنوان 
یکی از ميهمانان هميشگی در این همایش شرکت 

 وگویی با دکتر مجله ویژه این همایش در گفت. داشتند
خاکزار ضمن معرفی ایشان به نسل های جوان تر جامعه 
مهندسی ایران، برخی نظرات ایشان را در باره این 

و گو  در اینجا خالصه ای از این گفت. همایش منتشر کرد
  .رسانيم  اطالع خوانندگان خبرنامه میرا به

در . در هر چهارده دوره قبلی کنفرانس شرکت داشته ام"
مخابرات له ای دارم با عنوان کنفرانس پانزدهم مقا

 سال قبل تا امروز و نگاه به مخابرات ٢۵٠٠ایران از 
   ". سال آینده۵٠دنيا تا 

دکتر خاکزار در مورد حضور نمایندگان صنعت در این 
از آنجا که رابطه صنعت با دانشگاه :"همایش اظهار داشت

خوب نيست، در نتيجه شاهدیم که صنعت در کنفرانس 
وقتی مشابه . ضور نداشته و ندارددسی برق حنمه

 درصد ۵٠شود،   همين کنفرانس در آلمان برگزار می
ما . شوند، از سوی صنعت است مقاالتی که ارائه می

باید بکوشيم تا در کنفرانس های بعدی حضور صنعت در 
سی برق را پر رنگ تر کنيم و بيشتر زمينه دکنفرانس مهن

  ." وریهای کنفرانس را کاربردی کنيم و نه تئ
 

  مراسم يادبود دکتر بهروز عطايی

 
دسته گل باال توسط دکتر فرانک قهرمانپوراز سوی انجمن ما در 

  .  مراسم يادبود دکتر بهروز عطايی در تهران اهدا شد
  

   درآييدSUTA به عضويت انجمن
  و در کنار دوستان خود

  !به رشد اين نهاد نو پا ياری رسانيد

 تماس با ما
 
   مطالب خود را توسط پست الکترونيکی به نشانی 

de.gmx@hadzaad.anousheh    
  .ارسال کنيد زیر يا توسط فکس به شماره

 ۴٩٣ ٢٣ ١- ۶١٧۴ - ۴٩ +   
   WWW.SUTA.ORG  :شانی سایت انجمنن


