
 

 

  

حمله به خوابگاه های دانشجويان 
  محکوم است

 SUTAانجمن دانشگاه صنعتی شریف 
های   حمله گروهی اوباش به خوابگاه
های دیگر  دانشجویان در تهران و برخی شهر

ما معتقدیم که . کند را به شدت محکوم می
تماميت دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی و 
 احترام به شئون آنها باید در همه حال و

 از دولت ایران ما. ون قيد و شرط حفظ گرددبد
خواهيم که آزادی ابراز عقيده و  میقویًا 

تجمع آرام دانشجویان را تضمين و از آن دفاع 
سرکوبی دانشجویان در هيچ زمانی با . کند

  .منافع ملی ایران همخوان نبوده است
   SUTA ش.ص. انجمن دهيئت مدیره

  

   مقابله باپيشنهاد
  IEEE  تبعيض در

IEEE )ن برق و انستيتوی مهندسا
 عليه به تبعيضهمچنان ) الکترونيک آمریکا

 چند کشور مقيمبرخی از اعضای خود که 
 .دهد معين، از جمله ایران هستند، ادامه می

 IEEE که رسد میاز همکاران ما در ایران خبر 
ویراستاری مقاالت علمی رسيده از ایران را 

 انتشار IEEEيب بدین ترت. نيز منع کرده است
  را در عمل از ایرانهرگونه مطلب رسيده

 ی است، چرا که هر مطلبساختهغير ممکن 
 نيازمند قدری ،پيش از تصویب جهت انتشار

  .ویراستاری است
  فسور خالد بن لطایف، سردبير مجلهوپر

 IEEE Transactions on Wireless     
Communications  همکارانی که از به خطاب

... " :نویسد قاالتی فرستاده اند، میایران م
 اینگونه IEEEخط مشی از جانب معاون 

تعبير شده که انتشار و صفحه بندی مجاز 
ویراستاری در . ولی ویراستاری ممنوع است

 تعریف نشده است به نحوی که اینجا دقيقًا
 این توان بازبينی مطالب را نيز جزء می

 ایشان سپس ". و ممنوع شمرد،مقوله
را ایده آل با آنکه من این کار " :فزایندا می
، سياست من از این به بعد این دانم نمی

که این دستورالعمل  خواهد بود که تا هنگامی
 هيچ مقاله ای را از کشورهایی روشن نشده

که در این دستورالعمل ذکرشده اند، از جمله 
  ".ایران، نپذیرم

 است که هيچ سازمان حرفه ب توجهجال
 آمریکا تا کنون دست به چنين  دریای دیگر

  .تبعيضاتی نزده است
. یما تر نيز در این باره سخن گفته ا پيشم

 شد کميته ای در گردهمایی سوئد پيشنهاد
 تشکيل شود تا در IEEEاز چند عضو با نفوذ 
 و ایجاد عيضات این تبزمينه تبليغ بر ضد

 و IEEEآگاهی در این مورد در بين اعضای 
دیداهای انتخابات آتی بخصوص در بين کان

  . فعاليت کندIEEEهيئت مدیره 
  و به ویژه اعضای انجمنه اعضایاز هم
های آمریکا، اروپا و کانادا   در دانشگاهحاضر
  .جدی تلقی کنندمسئله را این خواهيم که می

 در شناسيد  که میIEEE با اعضای ًالطف
 این مورد صحبت کنيد و از ایشان بخواهيد که

 Michael Lightner فسوروپر و IEEEبا 
 Michael Lightner فسوروپر. تماس بگيرند

 ریاست ای دانشگاه کلورادو و کاندیداستاد
IEEEهمچنين .  در انتخابات آتی است

افرادی را که برای این کميته مناسب 
  .دانيد به ما معرفی کنيد می

.  نيستSUTAاین موضوع تنها محدود به 
ی گر دانشگاه هادیالتحصيالن و استادان  فارغ
  ها شرکت داده    در این فعاليت باید  نيز ایران

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

های مختلف  توان در دانشگاه می .شوند
 .بدین منظور تشکيل داد کميته های ویژه

های با تعداد  بویژه اعضای ما در  دانشگاه
زیاد دانشجو و استاد ایرانی، مانند  

، UC ، USC ، MITهای استانفورد،   دانشگاه
لند، بریتيش  نویز، تورنتو، مری تکزاس، ایلی

توانند در این  ها می کلمبيا و دیگر دانشگاه
  .زمينه فعاليت پر ثمری داشته باشند

باید بخاطر داشت که تنها فعاليت 
 IEEEتواند اعضای غير ایرانی  هماهنگ می

 را وادارد IEEEرا به حمایت از ما جلب کند و 
  .تا به تبعيضات خود پایان دهد

 .ش.ص.رئيس انجمن د     فریدون هژبری
  

  منطقه ای بريتانيا نخستين گردهمايی
 انجمن نخستين گردهمايی منطقه ای

 ماه ٣٠شنبه  بريتانيا در روز ش در.ص.د
تاکنون  . در شهر لندن برگزار خواهد شداوت

نيا، تعداد زیادی از اعضای انجمن در بریتا
  سوئد و آلمان در این گردهمایی ثبت نام
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ما همه اعضای مقيم بريتانيا و . کرده اند
ايرلند را به شرکت در اين گردهمايی دعوت 

  اوت١آخرین مهلت ثبت نام . کنيم می
مهندس  جهت اطالعات بيشتر با آقای. است

 مهندسی ١٣۵٠ورودی (صوم پور هانری مع
   uk.co.hanri_m@yahoo: تماس بگيريد) برق

  

  نخستين گردهمايی منطقه ونکوور
 Vancouver دانشگاهيان ما در ونکوور      هم

کانادا در تدارک اولين گردهمایی خود  برای 
واشينگتن  و منطقه  غرب   کانادا  و   ایاالت  

این گردهمایی درتاریخی که . رگون هستنداو
برگزار خواهد شود در ونکوور  بعدًا اعالم می

نجمن در این مناطق  همه اعضای ا از.شد
 این گردهمایی شرکت شود در دعوت می

 ندا  مهندسخانم: نشانی تماس. کنند
ورودی ( com.ahooneda_sr@y  صالحی راد

 آقای مهندس و )  صنایع  مهندسی١٣٧٧
 net.ordubadi@telusفریبرز اردوبادی 

  .) مکانيک مهندسی١٣۵٠ورودی (
  

  

  HEJ!منطقه ای سوئد ولين گردهمايیگزارش ا HEJ!  
 

  
   در سوئدSUTA  خستین گردهمایی منطقه این در عکس یادگاری شرکت کنندگان

  

 در سوئد، درSUTA ای انجمن دانشگاه صنعتی شریف نخستين گردهمایی منطقه
شهر استکهلم، پايتخت سوئد، بی در هوایی گرم و آفتا در٢٠٠٣  ماه مه ٣٠ و ٢٩روزهای 

 از فارغکه متعلق به چند نسل انجمن،  اعضایها و آقایان عداد زیادی از خانمت .برگزار شد
نشگاه آریامهر و دانشگاه شریف بودند، از چند شهرالتحصيالن و اعضای هيئت علمی دا

استکهلم، :نام برد شهرهاتوان از این  از جمله می.  حضور یافتندگردهماییسوئد در این 
عالوه بر تعداد زیادی از. شوپينگ  و لين، فالون، ساندویکن،)دانشگاه چالمرز (گوتنبرگ

 از آلمان وهمانياعضای انجمن مقيم سوئد، و آقای دکتر هژبری، رئيس انجمن، تعدادی م
  . حضور داشتندگردهمایی این در  نيزایران
صميمی در محيطی بسيار دوستانه و نخستين گردهمایی منطقه ای انجمن در سوئد 

فتند تا دیداری پس از ساليان دراز فرصت یاگردهمایی این شرکت کنندگان در. برگزار شد
 باگردهماییروز دوم  .بيشتر آشنا شوندبا یکدیگر تازه کنند و از نظر شخصی و حرفه ای 
ای مهندسو آق)  مهندسی متالورژی١٣۵٢ورودی (سخنان خانم مهندس شهال سلطانيه 

سپس آقای دکتر هژبری،. آغاز شد)  مهندسی مکانيک١٣۵٠ورودی (شيوا فرهمند راد 
رئيس انجمن، طی سخنانی فعاليت های انجمن و شاخه های آن را به اطالع حضار

ورودی( آقای مهندس انوشه هادزاد  در ادامه.های اعضا پاسخ گفتند رساندند و به پرسش
 به اطالع شرکت شاخه اروپای انجمنهای شی از فعاليتگزار)   مهندسی مکانيک١٣۵٠

.شرکت کنندگان به معرفی تخصص حرفه ای خود پرداختند سپس. کنندگان رساندند
در مورد معرفی ارگونومی صنعتی و، ، استاد دانشگاه لولئوهنوازادکتر شآقای سخنان 

توجه شرکترد رابطه آن با رشد صنعتی در کشورهای در حال توسعه صنعتی بسيار مو
  .کنندگان قرار گرفت

 بهIEEE  دردر پایان شرکت کنندگان در مورد چگونگی برخورد با سياست تبعيض ملی
  .تبادل نظر پرداختند

 درراد شيوا فرهمند  مهندس و آقای شهال سلطانيه مهندسزحمات فراوان خانم
  . برگزاری این گردهمایی با تقدیر و تشویق مکرر حضار روبرو شد

 به دعوت چند تن از اعضایمانان شرکت کنندهگردهمایی گروهی از ميه  از پایانپس
ها را دردگزارش این بازدی. ( بازدید کردندنندویکامقيم سوئد از مناطق صنعتی فالون و س

 ).خوانيد همين شماره می

  ۶ شماره
  ١٣٨٢ خرداد
  ٢٠٠٣ژوئن 

  ١صفحه 

mailto:hanri_m@yahoo.co.uk
mailto:neda_sr@yahoo.com
mailto:ordubadi@telus.net


 

 

 

  فالون و ساندویکن
Falun & Sandviken 

  
  یکی از برجهای تخليه آب معدن مس فالون

  

 کيلومتری ٢٠٠شهر فالون در فاصله 
شمال غربی استکهلم قرار دارد، مرکز 

 ۵۵٠٠٠رود و   به شمار میDalarnaاستان 
منطقه فالون پوشيده از . نفر جمعيت دارد

های زیبای کوچک و  های انبوه و دریاچه جنگل
شرکت های بزرگ بين المللی . بزرگ است

-STORAمانند اریکسون و استورا انسو 
ENSO مس فالون  و همچنين معدن تاریخی

این معدن که از . در این منطقه واقع شده اند
سده سيزدهم بزرگترین مرکز تأمين مس 

 نقش بزرگی در ١٩٩۶اروپا بوده و تا سال 
تحول صنایع این منطقه داشته، در فهرست 

» ميراث های فرهنگی حفاظت شده«
  .یونسکو به ثبت رسيده است

گروهی از شرکت کنندگان گردهمایی 
دند از این معدن تاریخی سوئد موفق ش

یک خانم دانشجوی سوئدی . دیدن کنند
رشته اقتصاد به عنوان راهنما بازدیدکنندگان 

 ساله و پر فراز و نشيب این ٨٠٠را با تاریخ 
 .معدن آشنا ساخت

ميزبان این گروه آقای مهندس محمود 
 و همسرشان )شيمی ١٣۴٧ورودی ( بدری

  .خانم ثریا ندیم پور بودند 
متری  کيلو١٠٠ای ساندویکن در شهر زیب

 ٣٧٠٠٠شرق فالون قرار دارد و جمعيت آن 
ساندویکن شهرت خود را از جمله .  استنفر

این کنسرن . مدیون کنسرن ساندویک است
از مشهورترین توليدکنندگان ابزار ماشين 

کنسرن . کاری و معدن در جهان است
 ١٣٠ شرکت در ٣٠٠ساندویک دربر گيرنده 

 کارمند و کارگر و فروش ٣٧٠٠٠کشور، با 
 ۶حدود ( ميليارد کرون سوئد ۵٠ساالنه 

ترین  یکی از مهم. است) ميليارد یورو
 "ساندویک کرومانت" های این کنسرن بخش
ميزبان گروه در شهر ساندویکن آقای .  است

 ١٣۵١ورودی (مهندس منوچهر وثوق 
و همسرشان خانم شهال ) متالورژی

  .بودند) ژی متالور١٣۵٢ورودی (سلطانيه 
  

يادداشتی بر گردهمايی پايه گزاران 
شرکت ملی صنايع فوالد ايران در 

  شهر دوسلدورف آلمان
من به عنوان يکی از اعضای اوليه هيئت 
علمی دانشگاه صنعتی شريف در اين 

خيلی خوشحال . گردهمايی شرکت داشتم
تنها توانستم با دوستان و  شدم که نه

يداری تازه همکاران سابق دانشگاهی خود د
کنم، بلکه از عظمت و ارزش کارهای علمی 
و صنعتی آقايان دکتر داود اردبيلی، دکتر 
سيامک پارسانژاد، دکتر سروش کامياب و 
مهندس کامبيز ثقفی با مديريت دکتر رضا 
امين، رئيس سابق دانشگاه صنعتی آريامهر، 

و از شيوه پايه گذاری و تشکيل ساختار 
  .با خبر شدمصنعتی فوالد کشور نيز 

ت در اين جلسات سخنرانی و گفت شرک
. و شنودها برايم بسيار جالب و آموزنده بود

زيرا در آن سيستم های مختلف صنايع فوالد 
نه تنها بصورت کلی و يا جزئی مطرح 

شد، بلکه همزمان نقش عوامل پيوندی  می
کل با جزء از قبيل نوع انرژی، گاز يا ذغال 

ک و اثرات کمبود سنگ و نقش اقتصادی هر ي
دانش فنی، از طرف صاحبنظران و متخصصان 

  .گرديد امر نيز صادقانه مطرح می
در پايان جلسه بيشتر به اين واقعيت پی 
بردم که در گذشته تا چه اندازه دانشگاهيان 
با پتانسيل علمی خود در صدد پيوند و کمک 
به ايجاد پتانسيل صنعتی کشور بوده اند، که 
اغلب آگاهی کامل در مورد تالش يکديگر 

از آنجايی که هميشه کمبود . نداشتند
ها را مشکل  ناطالعات ايجاد تفاهم بين انسا

سازد، بايد تأييد کرد که گردهمايی سال  می
گوی کاليفورنيا  دیه  دانشگاهيان در سن٢٠٠٠

 در تورونتوی کانادا و ٢٠٠٢و گردهمايی سال 
همچنين خبرنامه شاخه اروپای انجمن که به 

گردد، نقش مهمی در  طور منظم منتشر می
افزايش آگاهی ها، شناخت و پيوند پتانسيل 

  .صنعتی کشور خواهد داشتعلمی و 
  ٢٠٠٣دوسلدورف ماه مه 

  دکتر حسين نوحدانی
آقای دکتر نوحدانی، دارای دکترای علوم (

فيزیک از دانشگاه هامبورگ آلمان، از ابتدای 
تأسيس دانشگاه استاد دانشکده فيزیک و 

. ص. بنيانگذار و سرپرست مرکز آب و انرژی د
ی و های علم آریامهر بودند و اکنون  فعاليت

فنی خود را در زمينه تکنولوژی آب در 
  ).دهند دانشگاه  دوسلدورف  آلمان ادامه می

  

  اخبار دانشگاه
  زنجيره عرضه مدیریتسمينار يک روزه -

) Supply Chain Mgmt (  تن از ٣٠با شرکت 
 .مديران صنايع در دانشکده صنايع برگزار شد

 یر بيست و هفتمين مسابقه رياضد -
 تيم از ٣٧با حضور  آه  آشوریدانشجوي

روز بيست و چهارم   آشوریدانشگاهها
 یتيم دانشجوي ارديبهشت ماه برگزار شد،

  شريفی دانشگاه صنعتینشكده رياضدا
 .موفق به آسب مقام اول شد

تيم روبوت آتش نشانی دانشگاه در  -
 .مسابقات کشوری مقام سوم را کسب کرد

 روش از استفاده با ،یآربن یها لوله رشد -
 دانشگاه در برنر پتانسيل وی مولكول كدينامي
 .شد یساز شبيه شريف یصنعت

در مسابقات قهرمانی شطرنج دانشگاه که  -
 برگزار فر ن٢١در ارديبهشت ماه و با شرکت 
لو مقام نخست  شد، آقای اميرپرويز خدابنده

 .را کسب کرد
ن دانشگاه از ديدار مسئوال  در جلسه -

  رياست پور  هراب دآتر س  آهخوابگاه طرشت
  ن مسئوال دیگر چند ازی و تن دانشگاه
   مسائلی ازردا در مو ، حضور داشتند دانشگاه

... ها و  خوابگاهی، صنف  مانند اموردانشجويان
 . شدگفتگو

 ی ط  ايران  مكانيكسان مهند انجمن -
   بهپور را  در شيراز، دآتر سهرابیمراسم
   سال  مكانيكی مهندس  استاد نمونه عنوان
 .رگزيد ب٨١

دانشکده شيمی برنده مسابقات بدمينتون  -
 .دخترانه دانشگاه شد

نم مونا مهرانديش از دانشکده کامپيوتر اخ -
مقام اول را در مسابقات ژيمناستيک دختران 

   com.sharifdaily.www:  منبع     .کسب کرد
  

  

  از خاطرات دکتر مجتهدی
هيئت امناء « : ح دکتر الجوردیتوضي[

) ١٩۶۵ نوامبر ٧ (١٣۴۴ آبان ١١دانشگاه در 
مجتهدی در همان روز . به شاه معرفی شد

اکتبر  (١٣۴۵اعالم کرد که دانشگاه در مهر 
  ]».شروع به کار خواهد کرد) ١٩۶۶

عنوان نيابت توليت را کی : حبيب الجوردی
  پيشنهاد کرده بود؟
نوان نيابت ع. دانم نمی: دکتر مجتهدی

 دربار نوشته -توليت را در فرمان نوشته بودند
که » رئيس دانشگاه« چون من معاون . بود

بنده تحت نظر .  شده بودم- خود شاه بود
وقتی گفتم ]. کردم انجام وظيفه می[ایشان 

اجازه بفرمایيد اسم دانشگاه را بگذاریم «
شما «: ، گفتند"آریامهر] صنعتی[دانشگاه "

تان را بيایيد به  ز یک بار مشکالتهر پانزده رو
و الحق واالنصاف در تمام این » .من بگویيد

العاده به من احترام  مدتی که من بودم فوق
رفتم  یک بار می] روز[هر پانزده . گذاشت می

هيچ . مشکالت را به ایشان می گفتم
داشت به  تلفن را بر می. کرد صحبت نمی

 به  به دارایی یا به شرکت نفت یا–هرجا 
اصًال . داد  دستور اجرا می–وزیر  نخست

  .بحثی تو کار نبود
سرو «] حضرت فرمودند وقتی که اعلی[... 

از . ، من خوشحال شدم»و کارت با من است
برای ایجاد این «گفتم . در آمدم بيرون

  ».دانشگاه دیگر مشکلی ندارم
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 ١٨ تا ١۶ينار بين المللی مخابرات از سم
. ماه اوت در شهر اصفهان یرگزار خواهد شد

دکتر خاکزار دو مقاله علمی زیر را به این 
  :سمينار ارائه کرده اند

 مدل سازی ترانزیستورها با استفاده از -
  نانو تکنولوژی؛

  .  آینده مخابرات-
2003ist/ir.ac.itrc.www  

  
  

  هدف خبرنامه
ادامه انتشار خبرنامه تنها و تنها با 
همکاری همه شما امکان پذير خواهد 

اين همکاری به اشکال گوناگون . بود
  :تواند صورت گيرد، از جمله می
 ارسال اخبار از فعاليتهای -

علمی و فنی در اروپا، آمریکا، 
  ايران و ساير کشورها؛

 اظهار نظر در مورد مطالب -
  منتشره؛

 ارسال خاطرات از ايام حضور -
  ؛در دانشگاه

 رساندن اين خبر نامه به -
  .آنهايی  که آنرا دريافت نکرده اند

- . . .    
مطالب خود را توسط پست 
الکترونيکی به نشانی 

ed.hadzaad@gmx.anousheh يا 
  توسط فکس به شماره

ارسال  + ۴٩ -  ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١ 
  .نماييد
  : انجمنیشاخه اروپای  سایتنشانی

www.sharifuniversity.org  
**********  

اگر مایل به دریافت این خبرنامه
  . را کليک کنيداینجانيستيد، لطفا 

  ۶ شماره
  ١٣٨٢خرداد 
  ٢٠٠٣ن ژوئ

  ٢صفحه 
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