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ﮔﺰارش ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای  SUTAدر ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ

اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎی اﻧﺠﻤﻦ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ ٢٠٠۴
اﻋﻀﺎی ﮔﺮاﻣﯽ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ،SUTA
ﺑﺎ ﺳﻼم،
ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺑﺴﻴﺎر از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرﻩ
ﺑﺮﮔﺬاری ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل ٢٠٠۴
اﻧﺠﻤﻦ در اروﭘﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ از
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از اروﭘﺎ ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ را هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﺎ در ﺑﺮﮔﺬاری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻴﻢ ،اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد را ارج
ﻣﯽﻧﻬﻴﻢ و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ
در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﻪ از ﺁﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﺬرد ،اﻋﺘﻤﺎد هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ را ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺬاری ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
اﻧﺠﻤﻦ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ.
در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ":ﺗﺎرﯾﺦ و
ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪزودی و
ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ و
اﻋﻼم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ".
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ﮐﻪ در  ٣٠اوت از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﻋﻀﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﮐﺸﻮرهﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺳﻮﺋﺪ و ﺁﻟﻤﺎن در ﻟﻨﺪن
ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ ﮔﺴﺘﺮدﻩ در ﻣﻮرد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪاﺗﻔﺎق ﮐﺸﻮر ﺁﻟﻤﺎن
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﮐﺮد .در روزهﺎی ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮔﺮوهﯽ از اﻋﻀﺎی
اﻧﺠﻤﻦ در ﺁﻟﻤﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ
را ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺬاری ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ٢٠٠۴
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ در  ١٣ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘﺮم و دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ،
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎی ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﻤﻦ ،ﭼﻪ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺁﻏﺎزﯾﻦ در ﺳﻦ دﯾﻪﮔﻮی ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ
و ﭼﻪ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺟﺎی وﯾﮋﻩ
ای در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ داﻧﺸﮕﺎهﻴﺎن ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
روﯾﺪادهﺎی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ای ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺎ را از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ هﻢ ﻋﻘﻴﺪﻩ
اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺬاری ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ در اروﭘﺎ اﻣﮑﺎن
ﺷﺮﮐﺖ هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺎ از اﯾﺮان را
ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اروﭘﺎﺳﺖ .ﻣﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻴﺪوارﯾﻢ
ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﻘﻴﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ را در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽدهﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدﻩ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ وﺳﻴﻊ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای
ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﯾﮏ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﭘﺲ از
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ در ﻟﻨﺪن ،اﮐﻨﻮن
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ در ﺁﻟﻤﺎن ﻧﻴﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋﻩ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد .ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ
ﻧﻴﺰ دورﻩ ﺗﺪارک ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﯾﮋﻩ
هﻤﺮاهﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
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ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای  SUTAدر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ در روز ﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﻣﺎﻩ اوت در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﺮﯾﻦوﯾﭻ ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ٢٣ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﯽ از
ﮐﺸﻮرهﺎی اﯾﺮان ،ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﻮﺋﺪ و ﺁﻟﻤﺎن در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم و ﺻﻤﻴﻤﯽ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ.
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ١٣۴۶وارد داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺟﻮان
ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎن در ﺳﺎل  ١٣٨٠داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺼﻮم ﭘﻮر ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ورودی  ١٣۵٠و
ﻣﺴﺌﻮل هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ﺟﻠﺴﻪ را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی
رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی اﻧﺠﻤﻦ و ﭼﺎﻟﺶ هﺎن ﺁن در ﺣﺎل و
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی روی ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ و
ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﺷﺎﺧﻪ هﺎی اﻧﺠﻤﻦ و ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﻈﻢ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ را
ﺳﺘﻮدﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﺮﺳﺶهﺎی
ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﺘﺎری ﭘﻮر ،اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺸﻴﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ
ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻣﻘﻴﻢ اﯾﺮان در ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس هﺎدزاد ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺳﺎل ﺁﯾﻨﺪﻩ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن
اهﺪاف ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻘﺪﯾﺮ از زﺣﻤﺎت ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮهﻤﻨﺪ راد در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﻈﻢ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮ ﻟﺰوم هﻤﮑﺎری هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﺮدن ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁن ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻟﻨﺪن ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
در درون ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ دو ﮔﺮوﻩ "ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق" و "ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت" ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺎزاری ﺟﺴﺘﺎرهﺎﯾﯽ از ﻣﺒﺤﺚ "ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﭘﺎﯾﺪار اﻧﺮژی" و
ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺠﺎزﯾﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت از ﻣﺒﺤﺚ "ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژﻩ" را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل
 ٢٠٠۴ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در
ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺁﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺋﺪ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ هﻤﮕﯽ ﺁﻟﻤﺎن را دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ ﻣﻴﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﻘﻴﻢ اﯾﺮان
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت از زﺣﻤﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺼﻮم ﭘﻮر
ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽداﻧﻴﻢ از ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪهﺎﯾﯽ از ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
هﺎ و ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ در وﻧﮑﻮور
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﺮب ﮐﺎﻧﺎدا و
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢۴اوت ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر  ٨۴ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن
در ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی وﻧﮑﻮور ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺎﺷﮑﻮهﯽ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن
ﺑﺮﯾﺘﻴﺶ ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ ،ﺁﻟﺒﺮﺗﺎ ،واﺷﻴﻨﮕﺘﻦ و
ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن
ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﯾﺒﺮز اردوﺑﺎدی ،ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ورودی  ،١٣۵٠ﺁﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻧﻢ داﻣﻴﻨﺎﺗﻮ ،ﻣﻌﺎون داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺳﻴﻤﻮن ﻓﺮﯾﺰر ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در زﻣﻴﻨﻪ
هﻤﮑﺎری ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﯾﺰر و داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺷﺮﯾﻒ و دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی اﯾﺮان اﯾﺮاد
داﺷﺖ .در اداﻣﻪ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،رﺋﻴﺲ
اﻧﺠﻤﻦ ،ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺷﻤﻪ ای از ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺠﻤﻦ ،هﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل ﺁﯾﻨﺪﻩ اﻧﺠﻤﻦ

در اروﭘﺎ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﭘﻴﺎم ﺷﺎﺧﻪ
اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ وﻧﮑﻮور ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦزادﻩ ،دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام
ﺗﻔﻀﻠﯽ و ﻣﻬﻨﺪس اردوﺑﺎدی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی
ﻋﻠﻤﯽ -ﻓﻨﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪی و دﮐﺘﺮ
ﻣﺸﮑﻴﻨﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻮاﻧﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺎرﻩ ﺣﺎﻓﻆ اﯾﺮاد
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﻤﺎرﻩ ٩
ﺷﻬﺮیﻮر ١٣٨٢
ﺱﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠٣

ﺻﻔﺤﻪ ٢
ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻮم در ﺡﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺁب

ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﺣﺪاﻧﯽ ،از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ و اﺳﺘﺎد
ﭘﻴﺸﻴﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻴﺰﯾﮏ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﻋﻠﻤﯽ -ﻓﻨﯽ ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺁب در داﻧﺸﮕﺎﻩ دوﺳﻠﺪورف ﺁﻟﻤﺎن
ﭘﯽ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﻮق اﯾﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺪﻩای از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ،ﺧﻼﺻﻪ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را در اﯾﻨﺠﺎ درج ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

"ﺟﻮ ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻗﺪرت
ﻧﻔﻮذ ﺁب در ﺣﻔﺎری ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی،
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﻧﻴﺮوی ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻠﻢ و
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺪل هﺎی هﻨﺪﺳﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻴﺰﻳﮏ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،در اﻳﺠﺎد ﺟﻮ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ
اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ در اواﻳﻞ ﺳﺪﻩ هﻔﺪﻩ ﻣﻴﻼدی،
ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ داﺷﺘﻪ و ﭘﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺪاوﻣﯽ
از ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﻧﻴﺮوی ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
را در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺮوزی ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ .وﻟﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻳﻦ دو
ﻧﻴﺮو ﺟﺪا از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ رﺷﺪ ﻧﻤﻮدﻩاﻧﺪ و
هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺁب در
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزی ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺎﺧﺼﯽ را ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ روﺷﻦ ﻧﻤﻮد.
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﻴﺶﮐﺴﻮت ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﻌﺖ ﺁب ﺑﻮد ،اﻣﺮوزﻩ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﺑﺤﺮان ﺁب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮوﺳﺖ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺁب ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎهﺮ ﺳﺎدﻩ ﺁن،
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ وﻳﮋﻩ ﻣﻠﮑﻮل ﺁب ،از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب،
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ،در اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﻴﺰ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﻣﺼﺮف ﺁب ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮ دارد .اﻧﮕﻴﺰﻩ
ﺑﻬﺮﻩ وری ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻋﻠﺖهﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺤﺮان ﺁب ﮐﺸﻮر ﺳﺮﺁﻏﺎز
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ
ﺑﺮای ﻓﻴﺰﻳﮏ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮای ﻋﻠﻮم در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر.
از ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁب در اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺛﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ،ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺟﻮ ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺪاوم ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺁﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁب
ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻧﻘﺶ
اﺳﺎﺳﯽ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ".
ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺣﺪاﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد را در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺗﺄﻟﻴﻒ دارﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﻴﻞ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل هﺎ و ﺳﻨﺪ هﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاهﻨﺪ داد.

ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ
دآﺘﺮ ﺳﻴﺮوس ﻗﻄﺒﯽ ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻳﺴﻨﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
داﺷﺖ:
اﻇﻬﺎر
ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺲ
ﺣﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲ در هﻴﭻ ﺟﺎی دﻧﻴﺎ اﻋﻤﺎل
ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺨﺘﺺ آﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ
آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت آﺸﻮر و ﻧﻴﺎزهﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻋﻼم ﺷﺪﻩاﺳﺖ .وی اﻇﻬﺎر
اﻣﻴﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ هﺎی
ﭘﮋوهﺸﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ﻧﻴﺎز اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲ ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﻪ اﻧﺠﻤﻦ در داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﮐﻮﺋﺌﻦ ﮐﺎﻧﺎدا در روز  ١اوت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی از اﻋﻀﺎ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ.
ﺟﺸﻨﻮارﻩ دﺳﺘﺎوردهﺎی ﮐﺎرﺁﻓﺮﯾﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ از
 ٢۶ﺗﺎ  ٢٨ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل در ﻣﺤﻮﻃﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺑﺎ هﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن
داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺷﺮﮐﺖ هﺎ ﺑﺮﮔﺬار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺮwww.alumsharif.org/announce.pdf :
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ هﻤﺎﯾﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺷﻴﻤﯽ و دوﻣﻴﻦ هﻤﺎﯾﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻔﺖ از  ٨ﺗﺎ  ١٠اﮐﺘﺒﺮ در داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ:
http://mehr.sharif.edu/~che-oil_conference

در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮوژﻩهﺎی ﺗﻜﻔﺎ و
ﻧﺤﻮﻩی ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات در ﺳﺎل  ٨١ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺳﺮوﻳﺲ  ITاﻳﺴﻨﺎ ،در ﺧﺼﻮص
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻮدﺟﻪهﺎی ﺗﻜﻔﺎ )ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت( ،ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ :از
آﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ﺗﻜﻔﺎ  ۵درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل
 ٢٠۶۶٢٧۵٠هﺰار رﻳﺎل ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﻣﺮاآﺰ
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ دوﻟﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﺣﺪود  ۴ﻣﻴﻠﻴﺎرد و
 ٨٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در رﺗﺒﻪ اول ﻗﺮار دارد.

 IEEEﺑﺎیﺪ ﭘﺎﺱﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎزﺕﺎب ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺮاض اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ
IEEE
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ  IEEEدر رﺳﺎﻧﻪ
هﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮدﻩ ای داﺷﺖ.
ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺖ "ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن اﯾﺮان" ﺁن
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴﻴﺎری از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ و اﺳﺘﺎدان
داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯾﯽ
ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻣﺎ را در اﯾﻦ راﻩ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪهﺎ،
هﻤﻪ دوﺳﺘﺪاران  IEEEرا ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺒﻐﻴﺾ از اﻋﻀﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﺠﺎت اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻢ ﺣﺮﻓﻪ ای از وﺿﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺁدﻟﺮ ،رﺋﻴﺲ ،IEEE
ﺧﻮاهﺎن اﺟﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی اﻧﺠﻤﻦ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس:
President@ieee.org

ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﻬﺒﻮد دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻼش هﺎ و ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد هﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ ﻧﺎﯾﺐاﻟﺘﻮﻟﻴﻪ
اﺳﺒﻖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ و ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ ،ﺻﻨﺪوق ﺧﻴﺮﯾﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم
دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ و ﺑﺎ هﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮﻃﺎن ﻟﻮﻣﺒﺎردی
واﺷﻴﻨﮕﺘﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﮐﻤﮏهﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﻴﺪ:
Lombardi Cancer Center, Research Bldg.
Ste. E 501, 3970 Reservoir Rd., NW,
Washington, D.C. 20057,
In honor of Mr. Reza Amin

از ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی

ﮔﻔﺘﻢ اوﻟﯽ و دوﻣﯽ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ
و ﺗﻬﻴﻪ زﻣﻴﻦ و ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺎﻩهﺎ و
ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩهﺎ( از ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺁﻣﺪ .ﻣﻦ
ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺟﻮراب ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدم و ﺣﺎﻻ هﻢ
ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﺨﺮم .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺴﺖ
اﻓﺮادی را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرهﺎ را اﻧﺠﺎم
ﺑﺪهﻨﺪ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﻣﯽﺁﻣﺪ .ﻣﺜﻼً ﺁﻗﺎی ﺗﻴﻤﺴﺎر ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺑﻘﺎﺋﯽ
در ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮج ﺑﺎغ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ .ﻧﺼﻒ ﺁن ﺑﺎغ
را هﺪﯾﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ .ﻏﺮﺿﺶ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺁن زﻣﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﻮد و
ﯾﮏ روز ﻧﺎهﺎر هﻢ ﻣﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮد در ﺁنﺟﺎ.
دﮐﺘﺮ ادﯾﺐ و ﺑﻨﺪﻩ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﯾﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ را
اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻢ" :ﺗﻴﻤﺴﺎر ،ﭼﻪ ﺟﻮری
داﻧﺶ]ﺟﻮﯾﺎن[ ﺑﻴﺎﯾﻨﺪ؟" ﮔﻔﺖ" :ﺗﺮﺗﻴﺒﺶ را
ﻣﯽدهﻴﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر راﻩ ﺁهﻦ ﺑﻴﺎﯾﻨﺪ ".ﮔﻔﺘﻢ" :اﯾﻦ
دو ﻋﻴﺐ دارد .ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻩ
ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ داد ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ زﻣﻴﻦ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ زﻣﻴﻦ را ﺗﻴﻤﺴﺎر
ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺰاف ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻞ
راﻩ ﺁهﻦ و ﺁﻣﺪن ﺟﻮانهﺎ ﺑﻪ ﺁنﺟﺎ ،ﺧﻴﻠﯽ ﮐﺎر
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ".
روزی ﺗﻴﻤﺴﺎر اﯾﺎدی ﺁﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﻣﻴﻨﯽ
هﺴﺖ ﺑﺎﻻی اﺗﻮﺑﺎن )ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮم در ﺁنﺟﺎ
ﮐﺎزﯾﻨﻮ درﺳﺖ ﮐﺮد( .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﯾﻴﺪ ﺁن
زﻣﻴﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .رﻓﺘﻢ ﺁنﺟﺎ را دﯾﺪم.
دﯾﺪم ﺁنﺟﺎ هﻢ از ﻟﺤﺎظ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ هﻤﻴﻦ
ﺧﺎﺻﻴﺖ را دارد .ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﻣﺠﺘﻬﺪی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ دﮐﺘﺮ ﺣﺒﻴﺐ ﻻﺟﻮردی،
ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﺎدر ،ﺗﻬﺮان ١٣٨٠
)اداﻣﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ(

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻢ و ﺁیﻨﺪﻩ
ﻧﺴﺨﻪ ای از ﻣﺠﻠﻪ "ﻋﻠﻢ و ﺁﯾﻨﺪﻩ" ﮐﻪ از
ﻃﺮف وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮی ﺁﻗﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺑﻴﺎت ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
د.ص.ش ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ
ارﺳﺎل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺐ
اﯾﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﺴﺖ از ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﻣﻬﺪی ﺑﻬﺎدریﻧﮋاد ،اﺳﺘﺎد ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ د.ص.ش
ﮐﻪ در ﺁن رﯾﺸﻪ هﺎی "ﻓﺮار ﻣﻐﺰهﺎ" ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎسgrbayat@yahoo.com :

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
anousheh.hadzaad@GMX.de
ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ
 + ۴٩ - ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١ارﺳﺎل ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎی اﻧﺠﻤﻦ:
www.sharifuniversity.org

