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  ر ونکوور دSUTA گردهمايی جهانی
   ديگرکدر کنار دو المپي

  

 
  المپيک زمستانی 

  ٢٠١٠ونکوور 
  تابستانیالمپيک 
  ٢٠٠٨پکن 

، هيات مدیره انجمن در یک ٢٠٠٨نظر به اهميت تدارک گردهمایی جهانی سال 
که   اکتبر٢٠ و همچنين در جلسه نوبتی  سپتامبر١۶جلسه فوق العاده در روز 

، برگزار شد، وروبا شرکت آقای فریبرز اردوبادی، نماینده هيات مدیره شاخه ونک
ور را مورد بررسی قرار داد و وپيشنهادات رسيده از سوی چند هتل شهر ونک

هيات مدیره انجمن تمام . تصميم گرفت تا مذاکرات جهت عقد قرارداد ادامه یابد
ی پنچمين گردهمایی جهانی انجمن رتالش خود را بکار خواهد برد تا محل برگزا
 انجمن ما باشد و در ضمن فراهم به مانند گردهمایی های پيشين در خور

به محض . آوردن حداکثر امکانات رفاهی، هزینه قابل قبولی را در برداشته باشد
امضای قرارداد ما خوانندگان خود را با محل برگزاری پنجمين گردهمایی انجمن 

  .  آشنا خواهيم کرد
ای جهانی دو سال یک بار انجمن ما در نظر بسياری از اعضگزدهمایی های  

جامعه علمی ایرانيان داخل و خارج کشور به یک رویداد جهانی تبدیل شده و 
همزمان شدن .  مانندی تشبيه کردکتوان آن را به یک رویداد المپي می

 پکن جاذبه بيشتری به این ٢٠٠٨ با المپيک SUTA ٢٠٠٨گردهمایی سال 
ل سا ی دیگر شهر محل برگزاری گردهماییاز سو. دهد همانند سازی می

٢٠٠٨ SUTA خواهد  ٢٠١٠ یعنی شهر ونکوور نيز ميزبان المپيک زمستانی سال
  .بود

  

 ٢٠٠٨تابستان  SUTAپنجمين گردهمايی جهانی  
 ٢٠٠٨ اوت ٢۴ تا ٨    المپيک تابستانی پکن 
 ٢٠١٠ فوريه ٢٨ تا ١٢   المپيک زمستانی ونکوور 
  ٢٠١٠ مارس ٢١ تا ١٢    پارا المپيک ونکوور  

  
ل رقابت ها و زورآزمایی های ورزشی است، اگر مسابقات المپيک مح

 محل دیدار عاشقان بی دلی است که با یاد دانشگاه و SUTA گردهمایی های
بسياری از . آیند دوستان دانشگاهی به تقابل فکر و اندیشه و عشق می

دوستانی که حتی یک بار در این گردهمایی های جهانی شرکت کرده اند، 
قرار گرفتند که با خود عهد کردند هيچگاه چنان تحت تاثير آن محيط و جاذبه 
در گردهمایی های پيشين با دوستانی . فرصت این دیدارها را از دست ندهند

 سال ٢۵دیدار داشتيم که اشک در چشم برایمان از دیدار دوستی پس از 
دوستانی که پس از دهه های طوالنی مجددا در کنار یاران دیرین . گفتند می

  .نددکر  زنده میحود یاد آن سالها را
  

  .در ونکوور SUTA گردهمایی جهانیبه پيشواز . رویم به پيشواز عشق می
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  کنيم   فراموش نمی هيچگاهما

  مساله لغو ويزا هاگزارش نهايی در رابطه با پی گيری 
  دکتر فريدون هژبری

  
 جمع بندی  يکبدين مناسبت.  سپتامبر برگزار شد٢٧دومين نشست بررسی کميسيون حقوق بشر شهر سن فرانسيسکو در تاريخ 

 .رسد توسط دکتر هژبری تهيه شده، که در اينجا به اطالع می مساله ويزاهااز فعاليتها در زمينه پی گيری 
 

را اميد داشتيم که وزارت خارجه آمریکا بی عدالتی هایی 
 بپذیرد و ،که در حق ميهمانان گردهمایی ما روا شده بود

ن افراد حداقل خسارت های مالی و ناراحتی های روانی ای
ولی وزارت امور خارجه آمریکا هنوز در موضع . را جبران کند

به مناسبت سالگرد این واقعه . کند نفی خود پافشاری می
  .خواهم یک جمع بندی از این واقعه ارائه کنم در اینجا می

  
 اپاسخ وزارت امور خارجه آمريک .١
باید در نظر داشت که وزارت امور خارجه آمریکا تا کنون  -

ای که از سوی ریيس وقت انجمن دکتر زاهد ه به نام
 پاسخ نداده شيخ االسالمی فرستاده شده بود،

تنها مسئول بخش روابط عمومی این وزارت . است
 به شکل به پرسشی که از سوی من شده بودخانه 

 این .غير مستقيم پاسخ هایی خالف واقعيت ها داد
 ه پررنگ به همراه توضيح ما دراپاسخ ها با رنگ سي

 .شود ذیل برای اطالع شما درج می
  
  .داشتتصميم لغو ویزاها دالیل امنيتی  -

 واقع وزارت امور خارجه آمریکا دقيقا از هویت  در
ویزای این افراد پس از ماه . ميهمانان ما با اطالع بود

این افراد از . ها بررسی های امينتی صادر شده بود
ر هواپيما سوامليت هایی نبودند که بتوانند بدون ویزا 

به آمریکا سفر کنند و دولت آمریکا نداند که شوند و 
 !آنها چه کسانی هستند

 
تصميم لغو ویزا بطور مشخص در مورد تک تک  -

ه در مورد تک ناین تصميم در واقع . افراد اتخاذ شد
تک افراد بطور جداگانه بلکه به شکل یک تصميم 

بدون توجه به کشور محل سکونت این حتی ، کلی
 . اتخاذ شدد،افرا

 
اباالت متحد آمریکا دارای سفارت خانه در ایران   -

نيست و به همين دليل نتوانست با مسافران 
درست به همين دليل که آمریکا . تماس برقرار کند

سفارت خانه ای در ایران ندارد، این ویزا ها توسط 
این . نمایندگی های آمریکا در خارج از ایران صادر شد

س پست الکترونيکی این افراد را در نمایندگی ها آدر
توانستند لغو شدن ویزا ها را به  دست داشتند و می

البته این کار به . عت به اطالع این افراد برسانندرس
شرطی امکان پذیر بود که دستور این کار به این 

 .شد نمایندگی ها داده می

کنسولگری های آمریکا هشدار من را در مورد  -
ه با لغو ویزا ها به آنها دادم، شایعاتی که در رابط

نادیده گرفتند و پيشنهاد کمک من را در مورد 
این احتمال وجود . خبررسانی به این افراد رد کردند

دارد که حتی کنسولگری ها هم از تصميم لغو ویزا ها 
چرا که صدور ویزا ها همچنان تا . با خبر نشده بودند

 .ه داشتآخرین روز پيش از برگزاری گردهمایی ادام
 
تصميم لغو ویزا ها در پاسخ به تهدیدات امنيتی  -

در واقع تصميم لغو . در آن برهه از زمان اتخاذ شد
 و ویزا ها حدود دو هفته پيش از شروع گردهمایی

ولی .  اتخاد شدشایعات مربوط به تهدیدات تروریستی
هنوز مشخص .  تصميم پنهان نگاه داشته شداین

سطحی اتخاذ شد و چرا نيست که این تصميم در چه 
گمان قوی بر آن است که هر . پنهان نگاه داشته شد

که این تصميم را گرفته بود قصد داشت تا کسی 
 تا مسافران تنها پس از ،شدید ترین صدمه را وارد آورد

 .ورود به آمریکا از لغو ویزاهایشان با خبر شوند
 
  آناقدامات فوری در هنگام برگزاری گردهمايی و پس از . ٢
   وکال در فرودگاه سن فرانسيسکوگردآوری   -

  و Stacy Tochinدو تن از وکالی معتبر، خانم ها  
Nancy Hormachea با کمک دکتر الهه انسانی به  

ولی به آنها اجازه . فرودگاه سن فرانسيسکو آمدند
  .داده نشد تا با مسافران در فرودگاه تماس بگيرند

امور  دفتر کنفرانس مطبوعاتی در مقابل   - 
  مهاجرت

با کمک دو وکيل باال و یکی از مقامات شهر سن 
کریمی یک کنفرانس ميرفرانسيسکو آقای راس 

مطبوعاتی در همان روز آغاز گردهمایی انجمن ما 
و بود این کنفرانس مطبوعاتی بسيار موثر . شدبرگزار 

ات وسيعی در سراسر جهان در رابطه با غتوانست تبلي
  . داین حوادث برپاکن

  
  ارتباط جمعیوسایل مصاحبه با   -

گروهی از داوطلبان یک در جریان گردهمایی انجمن 
کميته به منظور پی گيری و افشاگری در این رابطه 

ا ب SUTAچند تن از اعضای انجمن  .تشکيل دادند
شرکت در مصاحبه با نمایندگان وسایل ارتباط جمعی 

مایی به افشاگری این تضييقات عليه ميهمانان گرده
  .در سطح بين المللی پرداختند

  
  به وزارت امور خارجه آمریکا ) آزادی بيان (FOI ارسال پرسشنامه های  -

هایی را بدون گرفتن حق الزحمه برای آن گروه از مهيمانان ما که خواهان چنين ه وکالی ما موافقت کردند که پرسشنام
 امور خارجه آمریکا در این مورد نيز همان پاسخ تپاسخ وزار. ننداقدامی بودند، به وزارت امور خارجه آمریکا ارسال ک
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به این پاسخ ها اعتراض کردند و از وزارت امور خارجه خواستند تا پاسخ های درخوری ارائه وکالی ما . های پيشين بود

  .دریافت این پاسخ ها من شخصا آن ها را برای این افراد خواهم فرستادبه محض . کند
  ی کميسيون حقوق بشر شهر سن فرانسيسکوجلسه بررس   -

  به باعث خوشحالی است که کميسيون حقوق بشز شهر سن فرانسيسکو به ابتکار خانم نازلی مهاجر   
همه گزارش های رسيده از .  برگزار شد٢٠٠۶نخستين جلسه بررسی در سپتامبر سال . این موضوع اظهار عالقه کرد

. برخورد با آنها در فرودگاه و غيره در ميان حاضرین در این جلسه توزیع شدسوی ميهمانان گردهمایی در مورد نحوه 
از این مساله اظهار تاسف کردند ولی در عين حال اظهار داشتند که آنها   فرودگاه سن فرانسيسکو وINSمسئولين 

يسيون تصميم گرفت تا  کم.فقط دستورات رسيده از سوی وزارت امور خارجه مبنی بر لغو کردن ویزا ها را انجام دادند
  .به پی گيری این مطلب بپردازد و یک جلسه دیگر در این مورد برگزار کند

  در این مورد انجام نشد؟حقوقیچرا هيچ اقدام  -
نتوانستند از این ما و چون ميهمانان . است INSبه خاک آمریکا، گذشتن از " ورود"طبق اظهار وکالی ما تعریف قانونی 

  .  هيچگاه وارد خاک آمریکا نشدند حقوقیق این تعریفمرز بگذرند، آنها طب
ولی همه این افراد با . صورت بگيردکه برگردانده شده بودند، افرادی خود توانست توسط   اقدام حقوقی تنها میهر 

 از دادگاه تقاضای مجبور بود INSدر غير اینصورت . گردند امضای خود پذیرفته بودند که به صورت داوطلبانه برمی
  . کرد بنماید و این امر انجام اقدامات حقوقی را امکان پذیر میازگرداندن این افراد را ب

ميهمانان ما با این جزیيات حقوقی آشنایی نداشتند و در ضمن تمام عالقه آنها در آن هنگام متوجه ترک هر چه سریع 
  .تر آمریکا بود

  
  وضعيت کنونی

از ون صورت گرفته و با توجه به پی گيری های مختلف، نگرانی ميهمانان ما با توجه به تبليغاتی که در این مورد تا کن
 و یا از کشورهای وانند وارد آمریکا شوندنت دیگر هيچگاه باعث خواهد شد که ثبت مهر لغو ویزا در گذرنامه هایشانآنکه 

گردانده شده ما توانستند مجددا ویزای آمریکا را بسياری از ميهمانان باز.  استدیگر از بين رفته اکنون ،دیگر ویزا بگيرند
به هنگام ورود این دوستان به آمریکا هيچ پرسشی در رابطه با . به آمریکا و یا دیگر کشورها سفر نماینددریافت کنند و 

  .لغو ویزا از آنها نشد
م پس از ارائه توصيحات و  منفی داده بود، ما موفق شدیخدر یک مورد که سفارت بریتانيا به یک تقاضای ویزا پاس

  .شواهد در رابطه با مکاتباتمان با وزارت امور خارجه آمریکا، این تصميم را تغيير دهيم
  

  
  
  

  ١٠٠ تا ١پذيرفته شدگان رتبه های بين 
  کنکور سراسری

 
  
 دانشگاهتبه نقل از ساي
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   دانشگاه های جهان٢٠٠٦به بندی سال تر

  
اين رتبه .  يک رتبه بندی از دانشگاه های جهان انجام داد که به تازگی انتشار يافت٢٠٠٦ برای چندمين بار در سال ويژه تايمز برای آموزش عالینشريه 

در اين شماره . به تدريج به اطالع خوانندگان خواهيم رساندتعيين رده بندی همراه با عموامل مهم در بندی دارای بخش های مختلفی است که ما آن ها را 
 .رسد   دانشگاه برتر به اطالع می٢٠٠نام 
 )آمریکا(وارد دانشگاه هار .١
 )بریتانيا(دانشگاه کمبریج  .٢
 )بریتانيا(دانشگاه آکسفورد  .٣
 )آمریکا(ام آی تی  .٤
 )آمریکا (Yaleدانشگاه  .٥
 )آمریکا(دانشگاه استنفورد  .٦
 )آمریکا(انستيتوی فنی کاليفورنيا  .٧
 )آمریکا(دانشگاه برکلی کاليفورنيا  .٨
 )بریتانيا(دانشگاه امپریال کالج  .٩
 )آمریکا(دانشگاه پرینستون  .١٠
 )آمریکا(دانشگاه شيکاگو  .١١
 )آمریکا(دانشگاه کلمبيا  .١٢
 )آمریکا (Dukeدانشگاه  .١٣
 )چين(دانشگاه پکن  .١٤
 )آمریکا(دانشگاه کورنل  .١٥
 )استراليا(دانشگاه ملی استراليا  .١٦
 )بریتانيا(مدرسه اقتصاد لندن  .١٧
١٨. Ecole Normale Superieure )فرانسه( 
 )اپورسنگ(دانشگاه ملی سنگاپور  .١٩
 )ژاپن(دانشگاه توکيو  .٢٠
 )کانادا(مک جيل دانشگاه  .٢١
 )استراليا(دانشگاه ملبورن  .٢٢
 )امریکا(دانشگاه جانز هاپکينز  .٢٣
 )سویيس( زوریخ ETHدانشگاه  .٢٤
 )بریتانيا (کالج دانشگاه لندن .٢٥
 )آمریکا(دانشگاه پنسيلوانيا  .٢٦
 )کانادا(دانشگاه تورنتو  .٢٧
 )چين(دانشگاه سينگ هوا  .٢٨
 )ژاپن(دانشگاه کيوتو  .٢٩
 )آمریکا(دانشگاه ميشيگان  .٣٠
 )آمریکا (دانشگاه کاليفورنيا، لوس آنجلس .٣١
 )آمریکا(دانشگاه تکزاس آستين  .٣٢
 )بریتانيا(دانشگاه ادین برو  .٣٣
 )هونگ کنگ( دانشگاه هونگ کنگ .٣٤
 )آمریکا(دانشگاه کارنگی ملون  .٣٥
 )آستراليا(دانشگاه سيدنی  .٣٦
 )فرانسه(اکول پلی تکنيک  .٣٧
 )استراليا(دانشگاه موناش  .٣٨
 )سویيس(شگاه ژنو دان .٣٩
 )بریتانيا(دانشگاه منچستر  .٤٠
 )آمریکا( New South Walesدانشگاه  .٤١
 )آمریکا (Northwesternدانشگاه  .٤٢
 )آمریکا(دانشگاه نيویورک  .٤٣
 )آمریکا (دانشگاه سن دیه گو کاليفورنيا .٤٤
 )استراليا(دانشگاه کویينز لند  .٤٥
 )نيوزلند(دانشگاه آوک لند  .٤٦

 )بریتانيا(گز کالج نکي .٤٧
 )یکاآمر(دانشگاه راچستر  .٤٨
 )آمریکا (دانشگاه سنت لویيس واشنگتن .٤٩
 )کانادا(دانشگاه بریتيش کلمبيا  .٥٠
 )هونگ کنگ (دانشگاه چينی هونگ کونگ .٥١
٥٢.  Sciences Po) فرانسه( 
 )آمریکا (Vanderbiltدانشگاه  .٥٣
 )آمریکا(دانشگاه براون  .٥٤
 )دانمارک(دانشگاه کوپنهاگ  .٥٥
 )آمریکا (Emoryدانشگاه  .٥٦
 )هندوستان(انستيتوی فنی هند  .٥٧
 )انآلم(دانشگاه هایدلبرگ  .٥٨
 انستيتوی علمی و فنی هونگ کنگ .٥٩
 )آمریکا (Case Western Reserveدانشگاه  .٦٠
 )آمریکا(دانشگاه دارت ماوث  .٦١
 )سنگاپور(دانشگاه فنی نان یانگ  .٦٢
 )کره جنوبی(دانشگاه ملی سئول  .٦٣
 )بریتانيا(دانشگاه بریستول  .٦٤
 ) سویيس(اکول پلی تکنيک لوزان  .٦٥
 )آمریکا(دانشگاه بوستون  .٦٦
 )هلند(وفن دانشگاه فنی اینده .٦٧
 )هندوستان(انستيتيوی مدیریت هند  .٦٨
 )هلند(دانشگاه آمستردام  .٦٩
 )بریتانيا(دانشگاه مطالعات خاورميانه و آفریقا  .٧٠
 )ژاپن(دانشگاه اوزاکا  .٧١
 )فرانسه(اکول نرمال سوپریور ليون  .٧٢
 )بریتانيا(یک ودانشگاه وار .٧٣
 )مکزیک(دانشگاه خودمختار مکزیکو  .٧٤
 )سویيس(دانشگاه بازل  .٧٥
 )بلژیک(اتوليک لوون دانشگاه ک .٧٦
 )آمریکا(دانشگاه ایلی نوی  .٧٧
 )ایرلند(کالج ترینيتی دوبلين  .٧٨
 )نيوزلند(دانشگاه اوتاگو  .٧٩
 )آمریکا(دانشگاه ویسکانسين  .٨٠
 )بریتانيا(دانشگاه گالسکو  .٨١
 )استراليا (Macquarieدانشگاه  .٨٢
 )آلمان(دانشگاه فنی مونيخ  .٨٣
 )آمریکا(دانشگاه واشنگتن  .٨٤
 )نيابریتا(دانشگاه ناتينگام  .٨٥
 )هلند(دانشگاه صنعتی دلفت  .٨٦
 )اتریش(دانشگاه وین  .٨٧
 )آمریکا(دانشگاه پيتزبورگ  .٨٨
 )سویيس(دانشگاه لوزان  .٨٩
 )بریتانيا(دانشگاه بيرمنگام  .٩٠
 )هلند(دانشگاه الیدن  .٩١
 )هلند(دانشگاه اراسموس روتردام  .٩٢
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 )روسيه(دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو  .٩٣
 )فرانسه(دانشگاه پير و ماری کوری  .٩٤
 )هلند(شت  ر اوتدانشگاه .٩٥
 )بلژیک(دانشگاه کاتوليک لویون  .٩٦
 )هلند(دانشگاه وانه نينگن  .٩٧
 )آلمان(دانشگاه مونيخ  .٩٨
 )بریتانيا(دانشگاه کویين مری لندن  .٩٩
 )آمریکا(دانشگاه دولتی پنسيلوانيا  .١٠٠
 )آمریکا(دانشگاه کاليفورنيای جنوبی  .١٠١
 )آمریکا(دانشگاه جورج تاون  .١٠٢
 )آمریکا(دانشگاه رایس  .١٠٣
 )بریتانيا(يلد دانشگاه شف .١٠٤
 )استراليا (Aidlaideدانشگاه  .١٠٥
 )آلمان(دانشگاه هومبولت برلين  .١٠٦
 )بریتانيا(دانشگاه ساسکس  .١٠٧
 )تایوان(دانشگاه ملی تایوان  .١٠٨
 )بریتانيا(دانشگاه سنت آندروز  .١٠٩
 )سویيس(دانشگاه زوریخ  .١١٠
 )آمریکا(دانشگاه مری لند  .١١١
 )سوئد(دانشگاه اوپزاال  .١١٢
 )آمریکا (Wake Forestدانشگاه  .١١٣
 )استراليا(انشگاه غرب استراليا د .١١٤
 )هلند(دانشگاه تونته  .١١٥
 )چين(دانشگاه فودان  .١١٦
 )فنالند(دانشگاه هلسينکی  .١١٧
 )ژاپن(انستيتوی صنعتی توکيو  .١١٨
 )اسرایيل(دانشگاه عبری اورشليم  .١١٩
 )ژاپن(دانشگاه کيو  .١٢٠
 )بریتانيا(دانشگاه ليدز  .١٢١
 )سوئد(دانشگاه لوند  .١٢٢
 )آمریکا(دانشگاه شمال کاروالینا  .١٢٣
 )آمریکا(اه ماساچوست آم هرست دانشگ .١٢٤
 )بریتانيا(دانشگاه یورک  .١٢٥
 )دانمارک(دانشگاه آرهوس  .١٢٦
 )آمریکا (وددانشگاه پور .١٢٧
 )ژاپن(دانشگاه کيوشو  .١٢٨
 )ژاپن(دانشگاه ناگویا  .١٢٩
 )آمریکا(دانشگاه تافتس  .١٣٠
 )آمریکا(دانشگاه ویرجينا  .١٣١
 )بریتانيا(دانشگاه دورهام  .١٣٢
 )کانادا(دانشگاه آلبرتا  .١٣٣
 )بلژیک(وکسل دانشگاه آزاد بر .١٣٤
 )ژاپن(دانشگاه هوکایدو  .١٣٥
 )بریتانيا(دانشگاه نيوکسل تاین  .١٣٦
 )هلند(دانشگاه نيم اگن  .١٣٧
 )اتریش(دانشگاه فنی وین  .١٣٨
 )بریتانيا(دانشگاه ليورپول  .١٣٩
 )بریتانيا(دانشگاه کرن فيلد  .١٤٠
 )آمریکا(دانشگاه سنتا باربارای کاليفورنيا  .١٤١
 )بریتانيا(دانشگاه کاردیف  .١٤٢
 )بلژیک(دانشگاه گنت  .١٤٣
 )بریتانيا(دانشگاه ساوث امپتون  .١٤٤
 )آمریکا(انستيتوی صنعتی جورجيا  .١٤٥
 )استراليا (RMITدانشگاه  .١٤٦

 )سوئد(دانشگاه صنعتی چالمرز  .١٤٧
 )اسرایيل(دانشگاه تل آویو  .١٤٨
 )آلمان(دانشگاه آزاد برلين  .١٤٩
 )کره جنوبی(دانشگاه کره  .١٥٠
 )آمریکا( تکزاس A&Mدانشگاه  .١٥١
 )آمریکا(دانشگاه نوتر دام  .١٥٢
 )بریتانيا (دانشگاه باث .١٥٣
 )هونگ کونگ(دانشگاه شهر هونگ کونگ  .١٥٤
 )کانادا(دانشگاه مک مستر  .١٥٥
 )استراليا(دانشگاه صنعتی کرتين  .١٥٦
 )آلمان(دانشگاه گوتينگن  .١٥٧
 )اسرایيل (انستيتوی صنعتی تکنيون اسرایيل .١٥٨
 )آلمان(دانشگاه اولم  .١٥٩
 )ژاپن(دانشگاه وازدا  .١٦٠
 )تایلند (Chulalongkornدانشگاه  .١٦١
 )فرانسه(ور استراسبورگ دانشگاه لویی پاست .١٦٢
 )آمریکا(دانشگاه دولتی ميشيگان  .١٦٣
 )روسيه(دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ  .١٦٤
 )بلژیک(دانشگاه آزاد بروگسل  .١٦٥
 )چين(دانشگاه علوم و فنون چين  .١٦٦
 )آمریکا(دانشگاه دولتی نيویورک  .١٦٧
 )آمریکا(دانشگاه جورج واشنگتن  .١٦٨
 )ژاپن(دانشگاه توهوکو  .١٦٩
 )آمریکا(دانشگاه دیویس کاليفورنيا  .١٧٠
 )آلمان(دانشگاه توبينگن  .١٧١
 )آلمان(فنی آخن دانشگاه  .١٧٢
 )هلند(دانشگاه مست ریشت  .١٧٣
 )سوئد(انستيتوی صنعتی سلطنتی  .١٧٤
 )آمریکا(دانشگاه یشيوا  .١٧٥
 )کانادا(دانشگاه کویين  .١٧٦
 )نروژ(دانشگاه اسلو  .١٧٧
 )سویيس(دانشگاه برن  .١٧٨
 )چين( تونگ شانگهای  اودانشگاه جيا .١٧٩
 )چين(دانشگاه نان جينگ  .١٨٠
 )ژاپن(گاه کوب دانش .١٨١
 )کانادا(دانشگاه مونترال  .١٨٢
 )هندوستان(دانشگاه جواهر لعل نهرو  .١٨٣
 )هلند(دانشگاه آزاد آمستردام  .١٨٤
 )مالزی(دانشگاه کبانگ سان مالزی  .١٨٥
 )اتریش(دانشگاه اینسبورگ  .١٨٦
 )آمریکا(دانشگاه براند آیس  .١٨٧
 )آلمان(دانشگاه فرانکفورت  .١٨٨
 )آمریکا(دانشگاه مينه سوتا  .١٨٩
 )اسپانيا(دانشگاه بارسلون  .١٩٠
 )بریتانيا(دانشگاه ریدینگ  .١٩١
 )مالزی(دانشگاه ماالیا  .١٩٢
 )استراليا(دانشگاه صنعتی کویينز لند  .١٩٣
 )دانمارک(دانشگاه فنی دانمارک  .١٩٤
 )بریتانيا(دانشگاه آبردین  .١٩٥
 )استراليا (Wolongongدانشگاه  .١٩٦
 )ایتاليا( رم La Sapienzaدانشگاه  .١٩٧
 )آمریکا (Irvineدانشگاه کاليفورنيا  .١٩٨
 )کره جنوبی( پيشرفته علوم و فنون کره انستيتوی .١٩٩
 )فرانسه(دانشگاه سوربون پاریس  .٢٠٠
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  از خبرها

نرم افزاري بازشناسي گفتار به زبان  نخستين موتور  
 هزار آلمه پرآاربرد فارسي ٢١فارسي با امكان تبديل 

هاي مرآز   يكي از شرآتپژوهشگرانبه متن به همت 
 شريف هاي پيشرفته دانشگاه صنعتي آوري رشد فن

 .طراحي و ساخته شد
تيم واليبال دانشگاه ما رتبه دوم را در مسابقات واليبال   

 .دسته یک دانشجویان کشور کسب کرد
دومين جشنواره صنعتی مکانيک توسط دانشکده   

 ماه ٣٠ و ٢٩مهندسی مکانيک دانشگاه ما در روزهای 
 .بان در دانشگاه برگزار خواهد کردآ
دانشگاه ما با کسب ) ل سالنفوتبال داخ(تيم فوتسال   

رتبه قهرمانی مسابقات دسته برتر دانشگاه ها به 
 .مسابقات المپياد دانش جویی راه یافت

دانشگاه صنعتي شريف سال تحصيلي جديد را با   
 عضو هيات علمي ٣٢٢  و هزار دانشجو١٧حضور حدود 

 .درآغاز آ
هاي مختلف با در دست داشتن  دانشجويان رشته 

هايي از ابزار آالت رشته خود همچون  توسايل و ماآ
آاران، آيبورد،  هاي زرد و قرمز برق  ايمني و لباس آاله

بشكه نفت، آچار، پيچ و مهره، تابلوهايي از شخصيت 
نمادين آن رشته و آوبيدن بر روي ميزهاي آهني و 

هاي  به پيشواز سال اولي... هاي نفت و  بشكه
 .دانشگاه آمدند

 ن آموزشي دانشگاه صنعتي شريفمعاوبنا به اظهار   
دانشكده تحصيالت تكميلي علوم انساني در دانشگاه 

 .شود تاسيس مي
 ۵٠رييس دانشگاه صنعتي شريف از پذيرش يكهزار و   

فلسفه علم «اندازي دوره دآتري  دانشجوي جديد و راه
 و از مهر ماه سال جاري در دانشگاه خبر داد» و اقتصاد
 هزار دانشجو در مقطع ۶ود در حال حاضر حد افزود که

 هزار نفر در مقطع آارشناسي ٣آارشناسي، حدود 
 نفر در مقطع دآتري در دانشگاه صنعتي ٧۵٠ارشد و 

شريف مشغول به تحصيل هستند و همچنين هزار 
دانشجو شبانه در مقطع آارشناسي ارشد در دانشگاه 

فلسفه «وي از راه اندازي دوره دآتري . حضور دارند
خبر داد و اضافه کرد دآتري مديريت و » صادعلم و اقت

 عضو هيات علمي به صورت تمام ۴٣٠در حال حاضر که 
 . وقت در دانشگاه به تدريس مشغول هستند

 شانزدهمين نمایشگاه فعاليت ها و دستاوردهای  
گروه های دانشجویی به دانشجویی به منظور معرفی 

 .دانشجویان ورودی جدید در دانشگاه ما برگزار شد
 .مسابقات ورزشی کارمندان زن دانشگاه برگزار شد  
 دکتر جوزف تيلور، استاد دانشکده فيزیک در دانشگاه  

 در ١٩٩٣ فيزیک پرینستون آمریکا و برنده جایزه نوبل
 . دانشگاه ما برای دانشجویان سخنرانی کرد

زیست فناوری در صنایع و نخستين همایش کاربرد   
 . شدمعادن در دانشگاه ما برگزار

سطحی شدن : بنا به گفته معاون پژوهشی دانشگاه  
فعاليت های پژوهشی ناشی از کاهش بودجه های 

 .پژوهشی است
به کارگردانی آیدین تقی " ها رقص کاغذ پاره" تياتر  

 .زاده در دانشگاه ما به روی صحنه آمد
  

 شاخه تورنتو

  
در یک گردهمایی محلی که به ابتکار شاخه تورنتو انجمن 

 Milne Dam در پارک  سپتامبر٨شنبه روز  در
Conservation تن از اعضا و ٨٠ برگزار شد، بيش از 

. دوستداران انجمن همراه با خانواده شان شرکت کردند
  .این گردهمایی در محيطی گرم و صميمانه برگزار شد

  
  شاخه سوئد

 سپتامبر یک گردهمایی با شرکت ٣٠ تا ٢٨در روزهای 
ودویکای لشهر دوستداران انجمن ما در تعدادی از اعضا و 
در این جلسه اعضای هيات مدیره . سوئد برگزار شد

مشروح این گزارش  .جدید این شاخه انتخاب شدند
  .گردهمایی در شماره آینده به اطالع خواهد رسيد

  
  گردهمايی شاخه ونکوور

 ٣گردهمایی دوساالنه شاخه ونکوور این بار در ساخه 
با " هالی دی این" اکتبر در هتل ١۴بعد از ظهر در روز 

وستداران انجمن در شهر شرکت تعداد زیادی از اعضا و د
گزارش مشروح این گردهمایی در . ونکوور برگزار شد

  .شماره بعد به اطالع خواهد رسيد
  

 !دوستان عزيز، خوانندگان گرامی
 خبرنامه برای ادامه کار و بهبود کيفيت خود نياز به 

توانيد از  در هر کجا که هستيد می. همکاری شما دارد
فعاليت ها در شاخه خود، طريق فرستادن گزارش هايی از 

گزارش های ورزشی و يا علمی، اين اخبار را از طريق 
        .خبرنامه به اطالع دوستان خود در سراسر جهان برسانيد

  متشکريم                          

 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  :نشانی سایت انجمن


