
 

 
 
 

  

SUTA 2004  
اعالميه شاخه اروپای انجمن در 

  ٢٠٠۴رابطه با گردهمایی 
، SUTAاعضای گرامی هيئت مدیره انجمن 

  با سالم،
با شادی بسيار از تصميم شما درباره 

 ٢٠٠۴برگذاری گردهمایی سراسری سال 
 از ما مشتاقانه. انجمن در اروپا مطلع شدیم
  از اینکه شماکنيم و این تصميم استقبال می

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 

یابيم، این اعتماد را ارج  گردهمایی می
ایم  باليم که توانسته نهيم و بر خود می می

آغاز فعاليت شاخه ما در مدت کوتاهی که از 
يئت مدیره انجمن را جلب گذرد، اعتماد ه می
به برگذاری گردهمایی سراسری  ما. کنيم

انجمن در اروپا به عنوان یک رویداد تاریخی 
  .نگریم می

 تاریخ و :"در اعالميه شما آمده است که
زودی و  محل دقيق این گردهمایی به

پس از مشورت با شاخه اروپا تعيين و 
  ."خواهد شداعالم 

 اوت از جمله ٣٠گردهمایی بریتانيا که در 
با شرکت تنی چند از اعضا و مسئوالن 

 سوئد و آلمان در لندن  انگلستان،کشورهای
برگذار شد، پس از بحث گسترده در مورد 

اتفاق کشور آلمان  انتخاب کشور مناسب، به
را به عنوان مناسب ترین کشور پيشنهاد 

ضای در روزهای آینده گروهی از اع. کرد
انجمن در آلمان چندین شهر و محل مشخص 

 ٢٠٠۴را جهت برگذاری گردهمایی سراسری 
پيشنهاد خواهند کرد تا در گردهمایی 

 سپتامبر مورد بحث و ١٣اسلينگن در 
  .بررسی قرار گيرد

  اساتيد محترم و دوستان عزیز،
گردهمایی های سراسری انجمن، چه 

يا گوی کاليفورن گردهمایی آغازین در سن دیه
و چه گردهمایی تورنتو در کانادا، جای ویژه 

انواده دانشگاهيان ما یافته و ای در زندگی خ
ده های بی بدیلی در زندگی ما بورویداد
این گردهمایی ها با جاذبه ای نيرومند . است

اعضای خانواده ما را از سراسر جهان به 
   هم عقيدهما با شما. خواند وی خود میس

همایی در اروپا امکان ایم که برگذاری گرد
شرکت هرچه بيشتر اعضای ما از ایران را 

 کند و این خود عاملی نيرومند م میفراه
ما همچنين اميدواریم . برای انتخاب اروپاست

که که اعضای مقيم آمریکای شمالی انجمن 
پایه اصلی انجمن را در خارج کشور تشکيل 

طور گسترده در این گردهمایی  دهند به می
شرکت وسيع این بخش از . ندشرکت کن

 شاخص مهمی برای اعضای انجمن خود
  . استميزان موفقيت یک گردهمایی

نظر به اهميت این رویداد تاریخی، پس از 
گردهمایی منطقه ای بریتانيا در لندن، اکنون 
گردهمایی اسلينگن در آلمان نيز این موضوع 

خبرنامه ما . را مورد توجه ویژه قرار خواهد داد
وره تدارک گردهمایی را با مطالب ویژه نيز د

  .همراهی خواهد کرد

  فراخوان
 آموختگان و اعضای پيشين از همه دانش

کنيم که با  ش دعوت می.ص.ت علمی داهي
 مراجعه به سایت انجمن

net.sharifuniversity.www در انجمن 
  .ندکن نویسی نام

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

  در ونکوور نخستين گردهمایی
نادا و تين گردهمایی بخش غرب کانخس

 اوت با ٢۴نبه شمال غربی امریکا  روز یکش
از اعضای انجمن و ميهمانان   تن٨۴حضور 

 به شکل بسيار در شهر زیبای ونکوور کانادا
دگان در شرکت کنن. ار شدباشکوهی برگذ

این گردهمایی از مناطق مختلفی چون 
بریتيش کلمبيا، آلبرتا، واشينگتن و 

گردهمایی با سخنان . کاليفورنيا آمده بودند
فارغ مهندس فریبرز اردوبادی، آقای 
. ، آغاز شد١٣۵٠ مکانيک ورودی التحصيل

دانشگاه سپس خانم داميناتو، معاون 
، سخنانی در زمينه سيمون فریزر

ان دانشگاه فریزر و دانشگاه همکاری مي
های ایران ایراد  شریف و دیگر دانشگاه

، رئيس دکتر هژبریدر ادامه . داشت
انجمن، ضمن ارائه شمه ای از تاریخ 

 همه شرکت کنندگان را به شرکت ،انجمن
    سال آینده انجمن سراسری  ییگردهمادر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 پيام شاخهدر ادامه . خواندند اروپا فرادر 
  . به گردهمایی ونکوور خوانده شداروپا

زاده، دکتر شهرام  سپس دکتر محمد امين
های  تفضلی و مهندس اردوبادی سخنرانی

و دکتر  فنی و دکتر معتمدی -علمی
  انسانینباومشکينی  سخنانی در مورد ج

حافظ ایراد  و همچنين در باره مهندسی
  .کردند

  

   در بریتانياSUTAين گردهمایی منطقه ای گزارش نخست

  
 منطقه ماه اوت در٣٠ در بریتانيا در روز شنبه SUTA ای نخستين گردهمایی منطقه

 ازی و ميهمانان در بریتانياجمنن تن از اعضای ا٢٣ با شرکت و  شهر لندنویچ گرین
.رگذار شدکشورهای ایران، آمریکا، سوئد و آلمان در محيطی بسيار گرم و صميمی ب

 وارد دانشگاه شده بود و جوان١٣۴۶ سال  در این گردهماییکنندهقدیمی ترین شرکت 
  .بود ه دانشگاه را ترک کرد١٣٨٠ سال  درترین شان

 و١٣۵٠، فارغ التحصيل رشته مهندسی برق ورودی  معصوم پورمهندسآقای 
دکتر هژبری  آقایسپس. ندلسه را افتتاح کردج بریتانيا  انجمن درمسئول هماهنگی
های انجمن و چالش هان آن در حال و طه نظرات خود را در مورد فعاليترئيس انجمن نق

نقش مثبت و روی دکتر هژبری. ميان گذاشتندآینده با شرکت کنندگان در گردهمایی در 
 را و انتشار منظم خبرنامهکيد کردندتأ ویژه شاخه اروپا هسازنده شاخه های انجمن و ب

های صت یافتند تا نقطه نظرات و پرسش فرنسخنان ایشان حاضرادر پایان . ستودند
 دانشکده مکانيک، استاد پيشيندکتر ستاری پور  آقایدر ادامه. خود را مطرح کنند

مختصری از تجارب موفقيت آميز خود را در زمينه همکاری با فارغ التحصيالن دانشگاه
  .مقيم ایران در گسترش صنایع در ایران مطرح کردند

 پيرامون چگونگی شکل گيری ومهندس هادزاد  آقایسخنرانیبرنامه بعدازظهر با 
 ضمن برشمردنایشان. برنامه های شاخه اروپا در سال جاری و سال آینده ادامه یافت

 در انتشار منظم خبرنامهمهندس فرهمند راد  آقای و تقدیر از زحماتاهداف خبرنامه
  .کيد کردندکيفيت آن تأ  هرچه بيشتر اعضا به منظور باال تر بردنبر لزوم همکاری

لزوم تشکيل گروه های تخصصیشرکت کنندگان گردهمایی لندن ضمن بحث پيرامون 
موافقت" فناوری اطالعات"و " مهندسی برق"در درون شاخه اروپا با تشکيل دو گروه 

و" توليد و مصرف پایدار انرژی" جستارهایی از مبحث دکتر بازاری  آقایدر ادامه .کردند
ا برای شرکت کنندگانر" مدیریت پروژه"  برخی نکات از مبحث دس حجازیانمهن آقای

 محل مناسب جهت گردهمایی سراسری سالگزینشدر بحث پيرامون  .عرضه کردند
 با مقایسه این عناصر در، گزینش شرکت کنندگان ضمن تعيين عناصر مهم در امر٢٠٠۴

ن در این مياهترین شرایط بای دارسه کشور آلمان، سوئد و بریتانيا همگی آلمان را
 با توجه به اهميت سهولت شرکت اعضای مقيم ایرانویژه این پيشنهاد به. اعالم کردند
  .اتخاذ شد

 مهندس معصوم پور آقایشرکت کنندگان در این گردهمایی به دفعات از زحمات بسيار
  .ا امکان پذیر کردند، تشکر کردندکه تشکيل این گردهمایی ر

از خبرنامه هایی  نسخهنيز تشکر کنيم که کميته تخصصی مکانيکاز  نيمدا جا می به
  . برای شرکت کنندگان در این گردهمایی فرستاده بودند خود راها و سررسيد نامه

  ٩ شماره
  ١٣٨٢شهریور 
  ٢٠٠٣سپتامبر 

  ١صفحه 

http://www.sharifuniversity.net


 

 
 
 

  

  نقش علوم در حل مسئله کمبود آب
  

 
 از نخستين  نوحدانی، حسينقای دکترآ

ستاد ا  دانشگاه صنعتی آریامهر واستادان
کده فيزیک که اکنون پيشين دانش

فنی خود را در زمينه  -های علمی فعاليت
 در دانشگاه دوسلدورف آلمان تکنولوژی آب

سخنرانی ورنتو ی تند، در گردهمایگير  میپی
بنا به . تحت عنوان فوق ایراد کردندجالبی 

 خالصه ای از اعضای انجمن، درخواست عده
  .کنيم این سخنرانی را در اینجا درج می

  
جو علمی و انگيزه جلوگيری از قدرت "

نفوذ آب در حفاری معادن زغال سنگ در 
انگلستان جهت استفاده از منابع انرژی، 

و قالب صنعتی ترين عامل وقوع ان مهم
شناخت پديده پيوند دو نيروی متفاوت علم و 

  .صنعت بود
ا کمک مدل های هندسی نشان داده ب
شود که چگونه فيزيک، يعنی شناخت  می

قوانين طبيعت، در ايجاد جو علمی و پيدايش 
انقالب صنعتی در اوايل سده هفده ميالدی، 
نقش تعيين کننده داشته و پل پيوند مداومی 

دو نيروی الزم و ملزوم علم و صنعت از ترکيب 
ده ر کشورهای صنعتی امروزی فراهم کررا د
ولی در کشورهای غير صنعتی اين دو . است

 و اند نيرو جدا از يکديگر رشد نموده
  .هماهنگی ندارند

وژی آب در بطور مثال با شيوه توسعه تکنول
توان نمونه  کشورهای جهان امروزی می
. وشن نمودشاخصی را بر اين واقعيت ر

کشور ما ايران که در چند قرن گذشته 
کسوت علوم و صنعت آب بود، امروزه  پيش

متأسفانه از جمله کشورهايی است که در 
مهار کردن بحران آب کشور با مشکالت 

  .فراوانی روبروست
، کنولوژی آب، بر خالف ظاهر ساده آنت
دگی يعلت طبيعت ويژه ملکول آب، از پيچ هب

کيفيت منابع آب، . ستخاصی برخوردار ا
بع انرژی، در اثر انتقال تغيير برخالف منا

 در توليد و  و عنصر فرهنگی نيزکند، می
انگيزه .  داردتر  اساسییمصرف آب نقش

وری کامل از منابع آب و شناخت بهره 
 مسائل بحران آب کشور سرآغاز های علت

د جايگاه بنيادين مناسبی است برای ايجا
يجه برای علوم در ساختار نتبرای فيزيک و در 
  .صنعتی کشور

که کيفيت آب در افزايش از آنجايی 
مرغوبيت محصوالت 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 

کار کنند و نيز در حل مسائل آب آش
 نقش ،سراسری کشور با رعايت اقتصاد

  ."اساسی ايفا نمايند
  

 در این آقای دکتر نوحدانی نظریات خویش
ليف دارند به کتابی که در دست تأ در  رامورد

تفصيل و با ذکر مثال ها و سند های تاریخی 
  .توضيح خواهند داد

  

  

  چند خبر
 یعلمت ئ عضو هيیدآتر سيروس قطب 

وگو با   شريف در گفتیاه صنعتدانشگ
 ضمن انتقاد از سيستم خبرنگار ايسنا

سيستم : اشت اظهار دالتدریس حق
 دنيا اعمال یالتدريس در هيچ جا حق
له مختص آشور ماست أشود و اين مس ینم

 یبا توجه به مشكالت آشور و نيازهاآه 
وی اظهار . است دانشگاه اعالم شده
افزایش بودجه های اميدواری کرد که با 
هيئت ها نياز اعضای  پژوهشی در دانشگاه

 . کاهش یابدالتدريس حقعلمی به سيستم 
گردهمایی شاخه انجمن در دانشگاه  

 حضور تعداد  اوت با١کوئئن کانادا در روز 
 .ار شدچشمگيری از اعضا برگذ

جشنواره دستاوردهای کارآفرینان دانشگاه  
 از دانشگاه به ابتکار انجمن فارغ التحصيالن

 امسال در محوطه  سپتامبر٢٨ تا ٢۶
دانشگاه و با هدف توسعه ارتباط ميان 

 . خواهد شدبرگذاردانشگاه و شرکت ها 
   fpd.announce/org.alumsharif.www :اطالعات بيشر

چهارمين همایش دانشجویی مهندسی  
شيمی و دومين همایش دانشجویی 

 اکتبر در دانشگاه ١٠ تا ٨از مهندسی نفت 
 :ت بيشترعا اطال.شود  میبرگذارما 

 eoil_conferenc-~che/edu.sharif.ehrm://http 
 تكفا و یها  انتشار ليست پروژهیدر پ 

 به ٨١  تخصيص اعتبارات در سال ی نحوه
نا، در خصوص  ايسITگزارش سرويس 

طرح توسعه (  تكفایها  توزيع بودجهیچگونگ
از : ، آمده است) اطالعاتی فناوریو کاربر

معادل   درصد۵  آل بودجه طرح تكفا
ها و مراآز   به دانشگاه هزار ريال٢٠۶۶٢٧۵٠ 

که یافته  اختصاص ی دولتیتحصيالت تكميل
 ميليارد و ۴  شريف با حدود یدانشگاه صنعت

 . قرار داردل در رتبه اول ميليون ريا٨٠٠ 
  

IEEEباید پاسخگو باشد  
بازتاب گسترده نامه اعتراض انجمن به 

IEEE  
 در رسانه IEEE آخرین نامه انجمن به

. های اینترنتی بازتاب گسترده ای داشت
آن " سيليکون ایران"سایت  و پيوندسایت 

  .را منتشر کردند
بسياری از اعضای انجمن و استادان 

ختلف نيز با ارسال نامه هایی های م دانشگاه
  . این راه تشویق کردند، ما را دربه انجمن

 ،ها ضمن تشکر از نویسندگان این نامه
 خوانيم که می  را فراIEEEاران دهمه دوست

برای رفع تبغيض از اعضای ایرانی و نجات این 
 با سازمان مهم حرفه ای از وضعيت کنونی

، IEEEارسال پيام به دکتر آدلر، رئيس 
واهان اجرای خواستهای انجمن خ

   :نشانی تماس. شوند
 org.President@ieee                                               

   دکتر امينبهبودبه اميد 
چارچوب تالش ها و با اميد کمک به در 

التوليه   نایببهبود هر چه سریع تر دکتر امين
ر   به ابتکا واسبق دانشگاه صنعتی آریامهر

ای به نام   صندوق خيریه،خانم دکتر امين
دکتر امين و با هدف کمک به کودکان مبتال 
به سرطان در مرکز سرطان لومباردی 

 دوخ یاه کمک. نگتن ایجاد شده استيواش
  :دينک لاسرا یناشن نیا هب ار

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
  

  
  

تعيين محل دانشگاه (گفتم اولی و دومی  
ها و  و تهيه زمين و خرید وسایل کارگاه

من . آمد از عهده من بر نمی) ها آزمایشگاه
یک جفت جوراب قادر نبودم و حاال هم 

گفتم بایست . دم بخرمنيستم برای خو
افرادی را پيدا کنم که این کارها را انجام 

 پيشنهاداتی بود راجع به زمين .بدهند
مثًال آقای تيمسار سرلشکر بقائی . آمد می

نصف آن باغ . در نزدیک کرج باغ بزرگی داشت
غرضش این . را هدیه کرد به دانشگاه آریامهر

بود که در آن زمين دانشگاه ساخته بشود و 
. جا ک روز ناهار هم ما را دعوت کرد در آنی

. دکتر ادیب و بنده و چند نفر دیگر هم بودند
پيشنهاد کرد که شما بيایيد دانشگاه را 

تيمسار، چه جوری : "گفتم. جا بسازید این
ترتيبش را : "گفت" بيایند؟] جویان[دانش
این : "گفتم." دهيم با قطار راه آهن بيایند می

ین که پس فردا به بنده یکی ا. دو عيب دارد
نسبت خواهند داد که من این زمين را 
انتخاب کردم که نصف دیگر زمين را تيمسار 

یکی دیگر مشکل . به قيمت گزاف بفروشد
جا، خيلی کار  ها به آن راه آهن و آمدن جوان

  ."مشکلی است
روزی تيمسار ایادی آمد گفت که زمينی 

 جا که بعد خرم در آن(هست باالی اتوبان 
شما با من بيایيد آن ). کازینو درست کرد

. جا را دیدم رفتم آن. زمين را انتخاب کنيد
جا هم از لحاظ رفت و آمد همين  دیدم آن

  .گفتم نه. خاصيت را دارد
  محمدعلیکتاب خاطرات دکتر: منبع
، به کوشش دکتر حبيب الجوردی، مجتهدی
  ١٣٨٠ نادر، تهران نشر کتاب

  )ادامه در شماره آینده(                       
  

  مجله علم و آینده
که از " ندهعلم و آی"نسخه ای از مجله 
دبيری آقای غالمرضا طرف وزارت علوم به سر

اضی و کامپيوتر بيات،  فارغ التحصيل رشته ری
یابد، برای انجمن  ش، انتشار می.ص.د

از جمله مطالب جالب . ارسال شده است
قای دکتر این شماره مجله مقاله ایست از آ

ش .ص.نژاد، استاد مکانيک د مهدی بهادری
مورد "  فرار مغزها"که در آن ریشه های 
  .بررسی قرار گرفته است

   com.grbayat@yahoo:     نشانی تماس
  

  تماس با ما
مطالب خود را توسط پست 

   الکترونيکی به نشانی 
de.hadzaad@GMX.anousheh  

   يا توسط فکس به شماره
  .ارسال کنيد + ۴٩ - ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١

 :نشانی سایت شاخه اروپای انجمن
www.sharifuniversity.org 

  ٩ شماره
  ١٣٨٢شهریور 
  ٢٠٠٣سپتامبر 
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