
 
  ١٣٨۶ بهمن / دی   ٢٠٠٨ فوريه/ ژانويه  ۵٩شماره 

 
دانشگاه ما در رده بندی جديد 

  دانشگاه های جهان
اخباری که از سوی دانشگاه بنا به 

صنعتی ما اعالم شده، دانشگاه 
 در رده بندی جدیدی که از شریف

سایت دانشگاه های جهان توسط 
Topuniversities QS  ،انجام گرفته

جالب .  قرار گرفته است۵٢٩در رده 
این است که دانشگاه ما در این 

ه بندی باالترین رده را از ایران به رد
دانشگاه . خود اختصاص داده است

بعدی از ایران دانشگاه تهران است 
 قرار ۵٣٩ پله پایين تر در رده ١٠که 

  .گرفته است
  ۴بقيه در صفحه 

  

   آذر١۶مراسم 
  ٣صفحه 

 

  پيام رييس انجمن  
  ٢صفحه 

 

  نيکی کريمی
  در دانشگاه ما

  ٨صفحه 
 

  یويديوی گردهمايی ها
 هايدلبرگ و سنتا کالرا

  .آماده است
 تهيه از طريق سايت انجمن

www.SUTA.org 
 

    از سن ديه گو تا ونکوور
  ۵صفحه 

 

تضييقات دانشگاهی عليه 
   در هلند ايرانیانيدانشجو

  ٣صفحه 
 

 از شاخه ها
  شاخه ونکوور

  ٧صفحه 

 

  SUTAپنجمين گردهمايی جهانی 
 

  ٢٠٠٨ ماه اوت ۴ تا ١
 

  در هتل شراتون ونکوور
  

 
پنجمين گردهمایی جهانی  انجمن ما با تمام نيرو در تالش تدارک هر چه بهتر

مسئوالن پایگاه اینترنتی انجمن در تالش شبانه روزی برای آماده . انجمن است
شرایط نام نویسی . ساختن صفحه مربوط به نام نویسی در گردهمایی اند

ل محل برگزاری امضا شده، تيات مدیره و بر اساس قراردادی که با هتوسط ه
صفحه نام نویسی به زودی آماده خواهد شد و اعضای . تنظيم شده است

انجمن می توانند از طریق آن برای شرکت در پنجمين گردهمایی سراسری در 
  .ونکوور نام نویسی کنند

رط نخست برای نام الزم به یادآوری است که طبق تصميم هيات مدیره ش
یعنی عضویت در انجمن نویسی در پنجمين گردهمایی سراسری ونکوور 

آیا این بدین معنی است که افرادی که شرایط . پرداخت حق عضویت است
عضویت در انجمن را ندارند، از شرکت در گردهمایی محروم خواهند شد؟ پاسخ 

من را ندارند می افرادی که شرایط عضویت در انج. به این پرسش منفی است
بدین ترتيب که . توانند به عنوان همراه در ليست همراهان اعضا قرار داده شوند

اعضای انجمن می توانند به هنگام نام نویسی نام دوستان غير عضو خود را در 
  .ليست همراهان خود ذکر کنند

از سوی دیگر شاخه ميزبان این گردهمایی یعنی شاخه ونکوور نيز سازماندهی 
 . د را برای پاسخ به این چالش بزرگ آغاز کرده استخو

 
 SUTAنجمين گردهمايی جهانی پ

  در کنار
 جشن نور ونکوور

 
  

نور ونکوور بزرگ ترین جشن نور در جهان به شمار می آید و بدین دليل از جشن 
این جشن در تابستان هر سال در ونکوور برگزار . شهرت جهانی برخوردار است

تاق را از سراسر جهان به خود جذب شاز یک ميليون بيننده مبيش می شود و 
در سال پيش نمایندگان کشورهای اسپانيا، کانادا و چين در رقابت . می کند
این جشن را می توان به . ه و پرهيجانی در این جشن شرکت کردنددفشر

بهترین نقاط برای لذت . صورت رایگان از پارک ها و یا سواحل دریا تماشا کرد
   . پالژ جریکو هستند وردن از این جشن غرب ونکوور، خليج انگليسب
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  انجمن برای اعضا جديدخدمات
  

خواهان بسياری از اعضای انجمن 
 برای  بيشتر و جدیدیتناایجاد امکا

برقرای تماس ميان اعضا در جهت 
کاریابی و معرفی کسب و کار خود 

 در پاسخ به این نياز ما . شده اند
ا خوشحالی اعالم می توانيم ب

کنيم که چنين امکانی را بر روی 
پایگاه اینترنتی انجمن ایجاد کرده 

این امکان زیر عنوان . ایم
Business/Jobs از این . قرار دارد

بخش چهار صفحه مجزا قابل 
  :دسترسی می باشد

  )CV ( حرفه ای اعضاسابقه. ١
اعضا می توانند در این صفحه 

 را سابقه حرفه ای و تخصيلی خود
در روی پایگاه اینترنتی انجمن قرار 
دهند و یا سابقه موجود را به روز 

  .کنند
  
  شغلیه امکان ئارا. ٢

در این صفحه اعضا می توانند 
امکانات شغلی موجود در محل 
. کسب و کار خود را معرفی کند

اغل اعالم شبه ماعضای عالقمند 
با استفاده از می توانند شده نيز 

گهی ها پاسخ این صفحه به این آ
دهند و حتی سابقه خود را نيز 

  .پيوست کنند
  
  ليست کسب و کار. ٣

رستی از هدر این صفحه ف
شرکتهای معرفی شده از سوی 

 انندماعضای انجمن در اختيار عالق
  .قرار می گيرد

  
  معرفی کسب و کار. ۴

اعصای انجمن که صاحب کسب و 
کار هستند، می توانند در این 

و کارشان صفحه به معرفی کسب 
  .بپردازند

  
اميدواریم که شرکت فعال شما در 
استفاده از این امکان جدید یاری 
بخش اعضای انجمن ما در هر چه 
بيشتر فعال کردن ارتباطاتشان در 

  . درون انجمن بشود
چشم به راه خواندن و شنيدن 
نظراتتان در رابطه با این امکان 

  .جدید هستيم
  

  يام رييس انجمنپ
  
  
  
  

  کتر فريبا آرياخانم د
  

  دوستان عزیز
اکنون فکر . تا کنون اطالعيه هایی به نام هيات مدیره انجمن برایتان فرستاده ایم

می کنم الزم است تا صحبت مستقيمی با شما به عنوان ریيس انجمن داشته 
باشم و پيشرفت های کارمان را در انجمن و همچنين چالش هایمان را با شما در 

رفت های کارمان را می توانيد مستقيما از طریق مراجعه يشگزارش پ. ميان بگذارم
در پيام های آتی شما را بيشتر با جزیيات . به پایگاه انيترنتی انجمن مالحظه کنيد

  : ها در موارد زیرآشنا خواهم کردرفتشپياین 
 تدوین دستورالعمل در مورد عضویت در انجمن، اتخاذ موازینی جهت فعال تر کردن -
  . و جذب کمک های مالی٢٠٠٨اخه های انجمن، تدارک گردهمایی سراسری ش

این پيام را می خواهم به .  محتصر و مفيد باشندمهدف من این است که پيام های
  .  اختصاص دهمانجمن های درآمدموضوع 

 یک سازمان غير انتفاعی است و با هدف SUTAهمانطور که می دانيد انجمن 
 حق عضویتی SUTAتنها منبع درآمد . تشکيل شده استمرتبط کردن اعضای خود 

خق عضویت های پرداختی . است که شما اعضای انجمن ساالنه می پردازید
  :صرف هزینه های زیر می شوند

 دالر به مسئول فنی ٣٠٠در حال حاضر ما ماهانه : هزینه پایگاه اینترنتی انجمن -
  .این پایگاه می پردازیم

در حال حاضر ما . خدمات در رابطه با کارت های اعتباریبرای ارائه : کارمزد بانک -
برای اطالع بيشتر می توانيد به .  دالر برای این قلم پرداخت می کنيم۴٠ماهانه 

گزارش سه ماهه مالی انجمن که در روی پایگاه اینترنتی انجمن قرار دارد، 
 .مراجعه کنيد

ثبت  به عنوان یک سازمان SUTAهمانطور که می دانيد : حقوقی شاورهمهزینه  -
. شوند  معرض قوانينی قرار دارد که به طور مرتب تدوین می حقوقی درشده و
 و اساسنامه اش با  Vision و Missionما باید پيوسته سعی کند تا انجمن 

بدین دليل ما باید به مناسبت های مختلف از . قوانين موجود همخوان باشد
 ٢٠٠۶در سال  .و هزینه آن را پرداخت کنيممشورت های حقوقی استفاده 

 .هزینه مشاوره حقوقی پرداخت کرده است دالر بایت ١٩٠٠مبلغ  انجمن
بخشی از حق عضویت های پرداختی به شاخه :  سهم شاخه های انجمن -

شویق شود و های مربوطه پرداخت می شود تا هم عضو گيری در شاخه ها ت
هم شاخه ها بتوانند از این مبالغ در سازماندهی گردهمایی های محلی 

 .استفاده کنند
  چگونه شما می توانيد به ما در پيشبرد کارمان کمک کنيد؟

با مراجعه به پایگاه اینترنتی ! حق عضویت ساالنه خود را به موقع بپردازید -
 بپردازید و به عضویت  می توانيد حق عضویت خود راwww.SUTA.orgانجمن 

  .انجمن درآیيد
 یک انجمن غير انتفاعی است و SUTAانجمن : به انجمن کمک مالی کنيد -

به همه افرادی که بيش . کمک های مالی شما شامل معافيت مالی خوهد بود
 و ٢٠٠۴دی گردهمایی های -وی- دالر کمک مالی به انجمن بکنند یک دی٣٠از 

 .هدا خواهد شد انجمن به صورت رایگان ا٢٠٠۶
 !دی های گردهمایی های انجمن را خریداری کنيد-وی-دی -
  

من مطمئنم که شما همواره انجمن خودتان را یاری خواهيد داد تا این انجمن روز 
  . به روز بيشتر رشد کند و توانمند تر گردد

  . با تشکر از همه شما عزیزان با شما در تماس مرتب خواهم بود
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  سال خبرنامه ۵ 

 
 در ماه ژانویه  سال پيش۵ خستين شماره خبرنامهن

 در دو صفحه به همت شاخه اروپای انجمن انتشار ٢٠٠٣
خبرنامه به زودی توانست با همياری و پشتيبانی . یافت

اعضا و دوستداران انجمن در ایران، اروپا، آمریکا و کانادا 
تعداد . تنوع مطالب و تعداد صفحات خود را افزایش دهد

رخی بن خبرنامه با هر شماره افزایش یافت و در خوانندگا
ژانویه سال در .  رسيد١٠٠٠به بيش از حتی از شماره ها 

 ترکيب جدید هيات مدیره و بر اساس انتخاب در پی ٢٠٠۵
ميم هيات مدیره انجمن، خبرنامه به عنوان ارگان تص

موفقيت خبرنامه .  کار خود ادامه دادهسراسری انجمن ب
 و همياری بسياری از اعضا و دوستداران مدیون پشتيبانی

اخه شانجمن در ایران، اروپا، آمریکا و کانادا و به ویژه 
 همه این دوستان در اینجا از. های انجمن بوده است

   .تشکر می کنيم
  

  ...دانشگاه ما در رده بندی 
رده بندی در این بهترین نتيجه ای است که دانشگاه ما 

ان انجام شده، کسب هایی که تا کنون در سطح جه
باید توجه داشت که نتایج این رده بندی تنها . کرده است

 در پایگاه اینترنتی این سازمان منتشر شده ۵٠٠تا رده 
 دانشگاه برتر رده ۵٠٠ن دانشگاه ما در ميان واست و چ

ر این بندی شده نيست، نام دانشگاه مان را متاسفانه د
انشگاهمان ما ضمن تبریک به د. بينيمليست ها نمي

دید فعاليت در همه شاميدواریم که دانشگاه ما بتواند با ت
زمينه های آموزش و پژوهش به زودی رده خود را در رده 

   .بندی های آینده بهبود بخشد
  

   آذر در دانشگاه ما١۶مراسم 
 آذر امسال با پخش یک ویدیو و یک سخنرانی ١۶مراسم 

اسم احمد سخنران این مر. در دانشگاه ما برگزار شد
 آذر به مناسبت روز دانشجو و به یاد ١۶روز . زیدآبادی بود

 دانشجوی دانشگاه تهران، رضوی، قندچی و بزرگ نيا ٣
 در دانشگاه تهران کشته ١٣٣٢ آذر سال ١۶که در روز 

  .شودشدند، برگزار می

  آموزش در ژاپن 
  دکتر بهروز عسکری

 . داشته استیزي آمتيآموزش در ژاپن سرگذشت موفق
 شي و بروند ی درصد از کودکان به مهد کودک م٩٢ از شيب

 ليالتحص  فارغرستانيآموزان از دب  درصد از دانش٩٠از 
 در صد کی در ژاپن کمتر از یسواد ینرخ ب. شوند یم

 یا ژهی دارد و مورد احترام ویمند  ارزشگاهیمعلم جا. است
 مدارس ازي از حد نشي بدهی ورزني معلمداداست و تع

 بر دي آن تاکی ژاپن و در نظام آموزشی در جامعه. است
 یعنی.  استی گروه تي بر اساس فعالیريادگیآموزش و 

 ای کالس ی اعضای  همهنندي بباند لی ماتر شي بها یژاپن
 بًایور شوند و تقر  بهرهیريادگی از ینيگروه از حد مع

 داده تيتر اهم  کمی آموزش فرده گفت که بتوان یم
 مهم ی و کاری آموزشطي فرد در محاساسًا. (شود یم
 نه فقط مورد توجه ی فردیها یژگی و وها یی و تواناستين

 هم خي و توبهيکه منجر به تنببل رديگ ی قرار نمقیو تشو
 از یخي که اگر مدیگو ی می ژاپنیالمثل ضرب. شود یم

 سرش فرود خواهد رتر باشد چکش ب  بلندها خي مریسا
آموزان و   دانشتيشخصها  مدارس و دانشگاه.) آمد

 که در ضمن دهند ی را چنان شکل مانیدانشجو
 خود آماده باشند انیتا  همگری با دیشکل  و همیهماهنگ
 ی ژاپنیها  در شرکتی شغلتي کسب موقعیبا هم برا

 منقاد و ی کاریروي در شرکت به نزي و نزنديبه رقابت برخ
 تالش و فکر و ی  و منضبط بدل شوند که همهعيطم

وزارت فرهنگ و .  شرکت باشدیور  بهرهشیشان افزاذکر
 از – را ی آموزشلی مسای آموزش ژاپن با قدرت تمام همه

 حقوق نيي تعزيها و ن  کتابی هي تا تهی مطالب درسنييتع
 ساختمان مدرسه و ی محل و طراحنيي و حتا تعنيمعلم

 موضوع سبب نيو هم.  خود داردنترل تحت ک–دانشگاه 
) یرنگ  تکای یرنگ کی میبهتر بگو (ی هماهنگینوع
 .شود ی و عدم انعطاف می خشکزي و ندیشد
 نقش انیجو آموزان و دانش  ژاپن دانشی نظام آموزشدر
 بحث و چي هبای در آموزش دارند و تقری کماريبس

 دهد یمعلم درس م. رديگ ی در کالس صورت نمییگفتگو
). اگر خواب نباشد (سدینو ی و مدهد یو شاگرد گوش م

 چندان ی است که شاگردان ژاپنلي دلني به همدیشا
 و صحبت کردن ستندي نسش به پرییگو  جوابی آماده
 است که گاه حتا به شکنجه ی سختاري کار بسشانیبرا
 دي تولاش فهي ژاپن وظینظام آموزش.  استهيشب
 ی ذهنی است که دارای جوان و بالغیروهاي نی وستهيپ

 یها شرکت. اشد بتيهستند که قابل آموزش و ترب
ها گرفته به   بالغ را از دانشگاهیها  ذهنني همیصنعت
 که به کسب و ی تجاریها بخش. کنند ی ملی تبدسمهند

 رانی افراد مدنياند از هم  مشغولی و تجاریکار مال
 ژاپن یها دانشگاه. کنند ی متي تربی و بازرگانیتجار
 تيب تری و کارشناس امور تجارری مدای مهندس توانند ینم

 ی و خدماتی صنعتیها  به بخشفهي وظنیکنند و ا
 .سپرده شده است
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  تضييقات عليه دانشجويان ايرانی در هلند

 از سوی وزارت آموزش عالی هلند به دانشگاه های این کشور ابالغ شده بود، موجب شد تا  چندی پيشبخشنامه ای که
نه تنها در ميان را این مساله موجی از اعتراض . جلوگيری کنندبرخی از  دانشگاه ها از نام نویسی دانشجویان ایرانی 

.  برانگيخت،بلکه از سوی بسياری از اعضای جامعه علمی در هلند، در اروپا و در آمریکای شمالیجامعه متخصصان ایرانی 
ار گروهی از اعضای جامعه به دنبال باال گرفتن این اعتراضات، یک پایگاه اینترنی به منظور جمع آوری امضای اعتراض به ابتک
گسترش این اعتراض ها در . علمی که در ميان آنها افراد سرشناسی از اعضای انجمن ما نيز دیده می شدند، ایجاد شد

هلند و در سطح جهانی بسيار زود مقامات آموزشی هلند را واداشت تا بخشنامه تضييقاتی خود را عليه دانشجویان ایرانی 
فقيت دیگر در مبارزه برای احقاق حقوق جامعه علمی ایران در سطح جهان به شمار می رود و بار این یک مو. پس بگيرند

انجمن ما .  باشدسازمی تواند بسيار کار  اعتراضات در سطح جهانی ر که سازمان دهی پی گيمی دهددیگر نشان 
. را نباید با مسائل سياسی در آميختحوزه مسائل علمی هميشه بر این موضع تا کيد داشته و از آن دفاع کرده است که 

 .انجمن ما از آزادای های علمی و آموزشی جدا از مسائل سياسی دفاع کرده و خواهد کرد
 

  شاخه ونکوور
  سازماندهی تدارک گردهمايی سراسری

   
  شهر Delbrook Center در جلسه ای که در SUTA ژانویه اعضای هيات مدیره شاخه ونکوور انجمن ٢٣در روز چهارشنبه 

ربيرز اردوبادی و جمعی از داوطلبان تشکيل شد، چگونگی تدارک برگزاری پنجمين گردهمایی فونکوور با حضور آقای مهندس 
  .دادندمورد بحث و بررسی قرار را سراسری انجمن 

  .عيين شد کميته برای تدارک در زمينه های مختلف تعيين شدند و برای هر کميته یک سر گروه ت٨در پایان این جلسه 
  : کميته عبارتند از٨این 

  )سرگروه خانم مژگان عليون(کميته ارتباطات عمومی  -
 )سر گروه آقای فریبرز اردوبادی(کميته موضوع سخنرانی ها در گردهمایی  -
 )سر گروه خاتم سارا باوریان(کميته بازار کاریابی  -
 )سر گروه آقای محمد سپاسی(کميته محصوالت تبليغاتی  -
 )سر گروه آقای آرمين بيمزاده( فنی سالن کميته تجهيزات -
 )سرگروه آقای امير علی موسوی(کميته نام نویسی در محل گردهمایی  -
 )شيرین کریمی فرخانم سر گروه (تور، تفریحات وارتباطات کميته  -
 )آقای علی احراریسر گروه (دی -وی-کميته فيلم، عکس و دی -

ک اعضای دیگر شاخه های انجمن به منظور تدارک هر چه بهتر این  لزوم همکاری نزدیشرکت کنندگان در این جلسه بر
  .گردهمایی تاکيد کردند

  

 
 ال سخنرانی در اين همايشحآقای مهندس مليحی در 

با ) Surfactant & Detergent Technology Conference(همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده 
 در دانشگاه صنعتی شریف ١٣٨۶ صنایع شوینده در بهمن ماه سال پژوهشهمکاری دانشگاه صنعتی شریف و واحدهای 

 و پژوهشگراناین همایش با هدف توسعه تحقيقات در زمينه تکنولوژی و کاربرد این مواد و ایجاد زمينه تعامل بين . برگزار شد
   .دی گردکارشناسان دانشگاه و صنایع مربوطه برگزار

هاي علوم و تكنولوژي مواد فعال سطحي، فرموالسيون و مكانيزم  در زمينهزیر هاي تخصصي  در آنار برگزاري همايش آارگاه
  :شد ها ارائه  هاي آناليز سورفكتانها، و تكنولوژي امولسيون ها، روش عملكرد شوينده

 ها آارگاه آموزشي مباني علوم شيمي سطح و مكانيزم عملكرد شوينده -
 آارگاه آموزشي آناليز مواد فعال سطحي و محصوالت شوينده -

مشاور عالی این همایش و دبير کميته  رشته مهندسی برق، ١٣۵٠، دانش آموخته ورودی مهندس فرخ مليحیآقای 
  .صنعت بودند
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  ونکووراز سن ديه گو تا 
  گردهمايی تورنتو

  
  

 تا ٢٣گردهمایی سراسری انجمن در روزهای دومين 
 با.  در شهر تورنتو کانادا برگزار شد٢٠٠٢ سال  اوت٢۶

 ولی نشانه های ،ردهمایی انجمن بودگآنکه این دومين 
در مدت کوتاهی  از رشد انجمن و مطرح بودن آن روشنی

نکات مهم . شد گذشت، دیده می که از عمر آن می
  :گردهمایی تورنتو

   نفر در این گردهمایی شرکت کردند؛۴٠٠بيش از  -
 ١۵٠: شرکت کنندگان از کاناداتعداد  -
 ١۴٠: تعداد شرکت کنندگان از ایران -
 ١٠٠: تعداد شرکت کنندگان از امریکا -
 ١٠: تعداد شرکت کنندگان از اروپا -
تعداد شرکت کنندگان از امریکا به دليل مشکالت ویزا  -

 .کمتر از انتظار بود
 از رؤسای پيشين دانشگاه دکتر محمد رضا امين،  -

 .تر ضرغامی حضور داشتندپروفسور رضا و دک
پور، که در گردهمایی  رئيس وقت دانشگاه، دکتر سهراب -

گو شرکت داشتند، نتوانستند در تورنتو شرکت  سن دیه
 . کنند

امور محلی گردهمایی را کميته ای با عضویت مانوهر  -
ميثاقی، فيروزه عباسيان، معصومه جعفرزاده، داود 

نشجویان فوق  تن از دا١٢خدابنده، علی ذواشکيانی و 
 .ليسانس دانشگاه تورنتو به بهترین نحو انجام دادند

 . برگزار شدWestin-Prince گردهمایی در هتل -
هدف اغلب مهمترین ين گردهمایی که نخستبرخالف  -

شرکت کنندگان آن دیدار دوستان قدیم بود، در اینجا 
بسياری با هدف شکل دادن به انجمن شرکت کرده 

 سخنان سخنرانان و هم در نحوه این نکته هم در. بودند
نامزد شدن برای عضویت در هيئت مدیره انجمن دیده 

 .شد می
 Oldمراسم گشایش همراه با شام در رستوران زیبای  -

Millبرگزار شد . 
ت مدیره انجمن، در ا، عضو هيدکتر شيخ االسالمی -

 حفظ وحدت انجمنسخنرانی گشایش گردهمایی بر 
 .تأکيد کرد

س انجمن، با ارائه گزارشی از ، رئيدکتر هژبری  -
های انجمن در دو سال سپری شده، به  فعاليت

ها به دانشگاه اشاره  مشکالت در ارسال کمک
 . در این امر تأکيد کردکرد و بر لزوم هماهنگی بهتر

 به نمایندگی از سوی کميته برگزار کننده ميثاقیآقای  -
سهيم به لزوم تدوین آیين نامه های جدید به منظور 

 . تأکيد کردهای انجمن دن همه اعضا در فعاليتکر
عنوان نخستين سخنران به   بهپروفسور رضاسپس  -

های انجمن اشاره کرد و  جنبه های فرهنگی فعاليت

های ملی جلب  توجه فارغ التحصيالن را به حفظ سنت
 .کرد

 به رسالت دانشگاه در امر صنعتی دکتر ضرغامی -
 .کردن کشور اشاره کرد

های بين المللی  رئيس دفتر همکاری، دکتر وفایی -
، رئيس وقت دانشگاه پور پيام دکتر سهرابدانشگاه، 
 .را خواند

 موضوع علمی گردهمایی بود که "آموزش از راه دور" -
 مقاله پيرامون آن دریافت شد و یک رشته جلسات ١٢

 .سخنرانی برگزار شد
 در سخنانی به پدیده فرار مغزها اشاره دکتر مشایخی -

ان مقيم خارج با دانش آموختگ لزوم همکاری کرد و بر
 .ها و صنعت کشور تأکيد ورزید دانشگاه

در برنامه هنری شنبه شب گروهی از هنرمندان محلی  -
 .و اعضای انجمن برنامه بسيار جالبی ارائه کردند

ایجاد ت مدیره انجمن در خالل گردهمایی تصميم به اهي -
  . گرفتیک صندوق کمک به دانشجویان دانشگاه

 خود  نفر١٧ت مدیره جدید انجمن ابرای عضویت در هي -
شکل ترکيبی از رأی گيری  انتخابات به. را نامزد کردند

حضوری در گردهمایی و غيابی از طریق اینترنت انجام 
از مجموع آرای حضوری و اینترنتی، افراد زیر . شد

 :برگزیده شدند
  

 
ضا امين، دکتر عکسی تاريخی از گردهمايی تورنتو که دکتر محمد ر

  دهد ضرغامی و دکتر خاکزار را در رديف نخست نشان می
  

دکتر زاهد ، دکتر علينقی مشایخی، دکتر فریدون هژبری
دکتر ، ژورا منوچهریان،  ميثاقیهرمانو، شيخ االسالمی

  .دکتر فيروزه عباسيان، فریبا آریا
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  در باره رده بندی دانشگاه های جهان

به تشريح رده بندی دانشگاه ها پرداخته که در اينجا خالصه اين مطلب را برای اطالع خوانندگان مان اکونوميست در مطلبی مجله 
  . درج می کنيم

  

  
 سهم کشورها در جذب دانشجويان خارجی

  
  

 در (OECD)با توجه به اینکه رده بندی موسسات آموزش عالی کار ساده ای نيست، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی 
را که چ. باشد این تصميم یک نقطه عطف می. ایجاد کندست تا ميزانی برای مقایسه موفقيت آموزشی دانشگاه ها تالش ا

یکی دانشگاه جياتونگ شانگهای که از . ه استتوسط دو نهاد انجام می شدتنها تا کنون رده بندی دانشگاه های جهان 
 این کار ٢٠٠٤مه آموزش عالی نشریه تایمز است که از سال ضمي و دیگری پردازد  به رده بندی دانشگاه ها می٢٠٠٣سال 

 این دو شاخص که از سوی عالقمندان به آموزش عالی در سراسر جهان با اشتياق زیاد دنبال می. را شروع کرده است
 و تعداد نشان ها و مقاالت علمی این افراد را در نظر شود، داده هایی همچون تعداد و کيفيت اعضای هيات علمی

یعنی رده بندی بر اساس . در نظر گرفته شودآمورشی  در این رده بندی جدید هدف این است که نتيجه کار .گيرند می
  . ميزان دانش منتقل شده صورت گيرد

به جای آنکه فرض را بر آن گذاریم که "  OECD ریيس پژوهش های در رابطه با آموزش در "آندرآس شنایدر"بنا به اظهار 
 OECDهمانطور که ."  پس باید بهتر باشند، ما به نتيجه کار نگاه خواهيم کرد، بيشتری دارندهایی که بودجچون دانشگاه ه

و از آنها کند  تصادفی از هر کشور انتخاب میآموزان را به صورت  برای سنجش آموزش ابتدایی و متوسطه تعدادی دانش
نمونه گيری از دانشجویان دانشگاه های مختلف انجام خواهد آورد، همين شيوه را با  به عمل میامتحان خواندن و ریاضی 

زمانی که تعداد دانشگاه های شرکت کننده در این بررسی به .  تا مشخص شود که نتيجه آموزش آنها چه بوده استداد
بهتری از اميد است که نتيجه این رده بندی جدید شاخص . ميزان قابل توجهی برسد، نتيجه این رده بندی اعالم خواهد شد

ارزیابی خود را با در نظر ابعاد تایمز در تالش است تا بریتانيایی  نشریه در عين حال. دو رده بندی تا کنون موجود ارائه دهد
  .وسيع تر کندگرفتن نظرات اعضای هيات علمی و همچنين شرکتهای استخدام کننده دانش آموختگان 

 دانشگاه ممکن است بسيار با ارزش باشد، ولی این افراد برخی اوقات گرچه نظر یک فرد برنده جایزه توبل در مورد یک 
این ضعف در بسياری از دانشگاه های مشهور . چنان درگير فعاليتهای پژوهشی هستند که دیگر فرصتی برای تدریس ندارند

ر مثال موسسه مشهور بطو. تواند نتایج شگفت انگيزی داشته باشد تغيير معيار های رده بندی می. شود آمریکا دیده می
London School of Economics  جذب شده تعداد دانش آموزان خارجی علت آن بود که . سقوط کرد ٥٩ به رده ١٧از رده

  . کمتر از سال پيش بودامسال در این موسسه 
ين رده تخسن. ای آموزش کشورهای عضو است که قرار است در ماه ژانویه صورت گيردر نيازمند تایيد وزOECDاین طرح 

نتيجه این رده بندی نه تنها برای جستجوگران بهترین دانش آموخته ها در .  در نظر گرفته شده است٢٠١٠بندی برای سال 
تواند  این رده بندی می. تواند جالب باشد داخلی هر کشور نيز میوری  بهره آموزش به عنوان شاخصبازار جهانی بلکه 

ها برای انتخاب محل کار بهتر، یاری گر دانشجویان برای انتخاب دانشگاه بهتر و یاری گر اعضای هيات علمی دانشگاه 
  .همچنين مدیریت دانشگاه باشد تا بتوانند قدرت رقابت دانشگاه خود را افزایش دهند

 ما در رده بندی خود به تاریخ دانشگاه ها نگاه". ارزد بنا به گفته آقای شنایدر انجام این رده بندی به زحمتش می
با آنکه " ما به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش هستيم که موسسات جهانی در جستجوی چه افرادی هستند؟. کنيم نمی

 .آیند، با این حال این پرسش جالب و مهمی است همه دانشجویان به استخدام موسسات بين المللی در نمی
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  شاخه ونکوور
 جشن شب يلدا

  
  

 دسامبر در یک ٢٢اریخ در تشهر ونکوور کانادا  در SUTAا اعضا و دوستداران انجمن به مناسبت جشن باستانی شب یلد
  . نفر شرکت داشتند١۴٠در این گردهمایی نزدیک یه .  در دانشگاه بریتيش کلمبيا گردهم آمدندGSS Ballroomميهمانی در 

  . ویژه ای به این جشن بخشيده بود به همراه رقص و پایکوبی گرمی DJ توسط کدیدار دوستان، شام ایرانی، پخش موزی
 مهندسی برقریيس هيات مدیره شاخه ونکوور، دانش آموخته رشته (پيش از صرف شام آقای مهندس علی احراری 

دانش آموخته رشته مهندسی مکانيک (و آقای مهندس فریبرز اردوبادی )  دانشگاهسال ورودی، نخستين ١٣۴۴ورودی سال 
    .  سخنانی نظرات و دیگاه های خود را با شرکت کنندگان در ميان گذاشتندهر یک در) ١٣۵٠و ورودی سال 

 ،بيان چگونگی پيدایش و شکل گيری شاخه های انجمن در مناطق مختلف جهاندر ابتدا آقای مهندس احراری ضمن 
سپس نوبت . جمن درآیندو به عضویت انبه پایگاه اینترنتی انجمن مراجعه کنند شرکت کنندگان در گردهمایی را فراخواند تا 

ضمن تشکر و ریيس هيات مدیره شاخه ونکوور در پایان سخنانش . به معرفی اعضای هيات مدیره جدید شاخه ونکوور رسيد
آخرین اخبار و اطالعات به ویژه آقای مهندس اردوبادی از ایشان دعوت کرد تا قدردانی از زحمات هيات مدیره پيشين شاخه 

  . در ميان گذارند شرکت کنندگان انجمن در ونکوور با ٢٠٠٨یی جهانی سال را در رابطه با گردهما
 خواستار همکاری هر چه بيشتر ٢٠٠٨آقای مهندس اردوبادی ضمن تشریح فعاليتهای مربوط به ندارک گردهمایی سال 

  .شداین گردهمایی  تر هو برگزاری هر چه باشکوعضا و دوستداران انجمن در تدارک ا
. ين کردي جلسه ای با گروه های داوطلب تعبرگزاری جهت ژانویه را ٢٣روز يات مدیره جدید شاخه ونکوور در این راستا ه

در جهت تدارک و برگزاری هر چه بهتر و تعيين شرح وظایف افراد و گروه ها های الزم برنامه ریزی انجام هدف از این جلسه 
هم ونکوور اميدوار است تا بتواند از همکاری دیگر اساتيد و در ضمن هيات مدیره شاخه . بوده است ٢٠٠٨گردهمایی سال 

  .دانشگاهيان عزیز نيز در این زمينه برخوردار شود
  

 
  اعضای هيات مديره جديد شاخه ونکوور

  )عضو هيات مديره پيشين (مهندس فريبرز اردوبادی ،حراریااز سمت چپ آقايان مهندس علی 
نه صولتی و مهندس سارا باوريان ترادکترمژگان عليون، خانم ها مهندس 



 
  
  
  
  
  
 

 - 8 صفحه –   

۵٩ 
  از خبرها

دبير شوراي صنفي دانشگاه صنعتي شريف نسبت به   
 .در محوطه دانشگاه انتقاد آرد دوربين نصب

معاون آموزشي دانشگاه  به گفته دکتر مقداری،  
 و علوم آموزش مجازيدو دانشكده ، صنعتي شريف

 .شود انساني در دانشگاه تاسيس مي 
 آشورهاي در حال فرهنگستان علوم برندگان جايزه  

برزیل،  ، پاکستانکشورهای. توسعه معرفي شدند
تایوان، مومبيا، چين برنده جوایز در رشته های هند، 

 .مختلف علوم شدند
 دانشگاه و صنعتنخستين نمایشگاه محيط مذاکره    

همزمان با دومين جشنواره صنعتی مکانيک در دانشگاه 
 .ما برگزار شد

جينا، عضو هيات علمی دانشکده مهندسی پرفسور فو  
برق دانشگاه توکيو یک سخنرانی در مورد طراحی 

VLSI در دانشکده مهندسی برق دانشگاه ما ایراد 
 .کرد

نويسي  يي برنامه نهمين دوره مسابقات منطقه  
 دانشگاه ۵٠ تيم از ٨٩ با حضور ACMدانشجويي 

ه هاي خارجي در دانشگا داخلي و دو تيم از دانشگاه
 .صنعتي شريف برگزار شد

.  تغيير کردمهندسی برقچارت درسی دانشکده   
طبق چارت جدید ورودی های برق در ترم نخست درس 

 .گذرانند میچهار واحدی اصول مهندسی برق را 
 دانشگاه ما در مسابقات منطقه ای غرب mkeyتيم   

 که در دانشگاه مان برگزار شد، به رتبه acmی آسيا
 از دانشگاه mkeyدوتيم نتيجه  در .نخست دست یافت

ميرکبير به ا از دانشگاه dreamersunitedشریف و تيم 
 که در فروردین ماه در کانادا acmجهانی مسابقات 

 .شود، راه پيدا کردند میبرگزار 
ساخته محسن امبریوسفی از سوی " خواب تلخ"فيلم   

 .دانشگاه ما به نمایش درآمدکانون فيلم 
ابقات ملی شناورهای بدون نخستين دور مس  

 در این مسابقات .سرنشين در دانشگاه ما برگزار شد
 .از دانشگاه ها و صنایع شرکت کردند تيم ۶٩

 مراسم هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه برگزار  
 .شد

 دانشکده ای دختران با قهرمانی بدمينتون مسابقات  
 .یاسمن سفيد گر به پایان رسيد

  
ی مکانيک به مقام قهرمانی تيم دانشکده مهندس

  .مسابقات فوتبال دانشکده های دانشگاه دست یافت

  نيکی کريمی در دانشگاه ما

  
  

نيکی کریمی بازیگر مشهور سينمای ایران به دعوت 
نيکی . کانون فيلم دانشگاه ما در دانشگاه حضور یافت

یک "پس از شرکت در نمایش نخستين فيلمش، کریمی 
و  بررسی که به شکل پرسش در یک جلسه نقد و" شب

  .به پرسش های دانشجویان پاسخ دادپاسخ اجرا شد، 
خشونت عليه مبارزه با به مناسبت روز جهانی   

ميزگرد خشونت عليه زنان با شرکت نيره  یک زنان
 .ی در دانشگاه ما برگزار شدزازعتوکلی و شهال ا

 های صادر شده از سوی دانشگاه تغيير دانشنامه  
در گذشته دانشنامه دریافت کرده ی که نکسا. کند می

 دانشنامه  قبلیبا تحویل اصل دانشنامهتوانند  اند می
 .جدید بگيرند

در پژوهشکده علوم و فناوری نانوی شریف   
موفق آخرین رتبه بندی بررسی و ارزیابی وزارت علوم 

 پژوهشکده درون ۵۶به کسب رتبه ششم در ميان 
 .دانشگاهی شد

رابطه ری سخنرانی ها در مورد نخستين جلسه از س  
 یبا سخنرانی دکتر مسعود نيلاقتصاد و اخالق 

دکتر نيلی سرپرست بخش اقتصاد . برگزار شد
معاون پيشين سازمان دانشکده مدیریت دانشگاه ما و 

 .  باشندبرنامه و بودجه می
 در دانشگاه ما برگزار پيشگيری از اعتياد جشنواره  

 .شد
 ی اموختگان دانشگاه صنعت تن از دانش٣٠٠ از شيب  

ند  خواستهیي قوه قضاسیي از ری طوماری با امضافیشر
 دانشگاه نی ای زندانانیدانشجو ینسبت به آزاد

 انيدر م.  و سروش ثابت تالش کندیاري اللهیمهد
 از برندگان یاري طومار نام بسنی امضا کننده ایاسام
 ممتاز کنکور و ی رتبه ها،ی جهانیادهايالمپ

 ی مدهی دکای برتر اروپا و امری دانشگاههاانیدانشجو
   شود


