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درﺑﺎرﻩ ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ اروﭘﺎﺋﯽ اﻧﺠﻤﻦ
و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ
درﺗﺎرﯾﺦ دوم ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2002ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  11ﺁﺑﺎن 1381
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺳﺎﺑﻖ و
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ در هﺘﻞ
ﻣﺎرﻳﺘﻴﻢ  Maritimدر ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،ﺁﻟﻤﺎن ،در ﻓﻀﺎﺋﯽ
ﺳﺮﺷﺎر از دوﺳﺘﯽ و هﻤﺪﻟﯽ ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ و هﻤﺮاهﯽ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون هﮋﺑﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ ،ﭘﺲ از ﮔﺰارش هﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ،
ﭼﻬﺎر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﯾﺮاد ﮔﺮدﯾﺪ:
 -1دﮐﺘﺮ هﻴﺒﺖ اﻟﻪ ﺧﺎﮐﺰار :ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺤﻮل ﻣﻴﮑﺮو
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ و ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در دهﻪ ﻧﺨﺴﺖ
هﺰارﻩ ﺳﻮم؛
 -2ﺷﻴﻮا ﻓﺮهﻤﻨﺪ راد :ﺷﺮح ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهﺎی ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪی
SRM؛
 -3دﮐﺘﺮ اﺳﺪ اﺑﺮی :ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻮﯾﻦ در ﮐﻠﻴﺪهﺎی
ﻓﺸﺎر ﻗﻮی؛
 -4اﻣﻴﺮ ﺟﺎوﯾﺪاﻧﯽ :ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،زادﮔﺎﻩ ﮔﻮﺗﻪ – دﯾﻮان
ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ،و ارادت ﮔﻮﺗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ.
ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد هﺪف هﺎی اﻧﺠﻤﻦ و وﺟﻮد ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﺳﺎﮐﻦ اروﭘﺎ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎﺋﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺁرا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺣﺎﺿﺮان رﺳﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از  9ﻧﻔﺮ از
اﻋﻀﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮرهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اروﭘﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎرهﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی
ﺁن را ﺳﺎﻣﺎن دهﺪ .اﺳﺎﻣﯽ اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﮔﺰارش زﻳﺮ درج
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﻣﺠﻼت
ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن د.ص.ش در اﯾﺮان ،در دﺳﺘﺮس ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺝﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺝﺮاﺋﯽ
ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ هﻴﺌﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ
 2002ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  7ﻧﻔﺮ از  9ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
ﻃﯽ ﺁن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﻴﺘﻪ در
ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ هﺎی ﮐﺸﻮری را ﺁﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ و
ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺮﺧﻮاهﯽ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﮐﺸﻮر
ﺧﻮد ،ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ هﺎ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ و از اﻋﻀﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ:
ﺁﻝﻤﺎن :ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺧﻮﻧﺠﻮش – ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺼﻴﺤﯽ – ﻧﻮﯾﺪﻩ
ﮐﻼهﯽ – ﺑﺎﺑﮏ ﻧﺼﺮی؛
ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ  :هﺎﻧﺮی ﻣﻌﺼﻮم ﭘﻮر؛
ﺱﻮﺋﺪ :ﺷﻬﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ – ﺷﻴﻮا ﻓﺮهﻤﻨﺪ راد؛
هﻠﻨﺪ :ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻼل زادﻩ؛
ﺱﺎیﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎ :اﻧﻮﺷﻪ هﺎدزاد.
******

از ﮐﺎرﻧﺎﻡﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ

* از ﻣﻴﺎن  100ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻨﮑﻮر
ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  97 ، 80 – 81ﻧﻔﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ )د.ص.ش( را ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
* در هﻤﻴﻦ ﺳﺎل ،از  26داﻧﺶ ﺁﻣﻮز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ
در اﻟﻤﭙﻴﺎدهﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن 25 ،ﻧﻔﺮ
د.ص.ش را ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
* در هﻔﺘﻤﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﮐﺸﻮر
ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ رﺷﺘﻪ هﺎی رﯾﺎﺿﻴﺎت ،ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ از
د.ص.ش ﺑﻮدﻧﺪ.
* ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی
هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ د.ص.ش در ﻣﺠﻼت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ هﺎی
ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل هﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﺪام در
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از  430ﻣﻘﺎﻟﻪ در
ﺳﺎل  1378ﺑﻪ  859ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  1380ﺟﻬﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽwww.sharif.ac.ir :

ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻓﺮیﺪون
هﮋﺑﺮی رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺹﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮیﻒ

ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ اروﭘﺎ ﭘﺮﺳﺶ هﺎﺋﯽ در ﻣﻮرد اهﺪاف و
وﻇﺎﺋﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺧﻮب اﺳﺖ از زﺑﺎن
ﺷﻤﺎ اهﻢ اهﺪاف و وﻇﺎﺋﻒ اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ!

اﻧﺠﻤﻦ از اﺑﺘﺪای ﺗﺄﺳﻴﺲ هﺪف هﺎی زﻳﺮ را دﻧﺒﺎل
ﻣﻴﮑﺮد:
 در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار دادن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎدانﺳﺎﺑﻖ ،و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ؛
 هﻤﮑﺎری ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﻋﻀﺎء؛ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ در اﻳﺮان؛ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ؛ .6دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻧﺠﻤﻦ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ؟

ﺁرزوی ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ هﺪف هﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ -
اﻧﺠﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮐﺸﻮر
ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 .7ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺶ )ﭼﻠﻨﺞ( هﺎﻳﯽ را در ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی
ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎء در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،درﮔﻴﺮی
ﺷﻐﻠﯽ وﻋﺪم ﺁﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺎی داﻧﺸﮕﺎﻩ در
اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ در راﻩ ﺗﺤﻘﻖ
هﺪف هﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .8ﻧﻈﺮﺗﺎن در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﻪ هﺎی اﻧﺠﻤﻦ و
ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻧﺎم :ﻓﺮﻳﺪون هﮋﺑﺮی
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ :ﺳﺎن دﻳﻪ ﮔﻮ ،ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ،
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
ﺷﺎﻏﻞ در ENPEX Corp. :در ﺳﺎن دﯾﻪ ﮔﻮ
ﺳﺎل و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ 1314 :ﺁﺑﺎدان
ﺧﺎﻧﻮادﻩ :هﻤﺴﺮ و دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﻮرش و
ﺁزﻳﺘﺎ
ﺗﺤﺼﻴﻼت :دﮐﺘﺮای ﺷﻴﻤﯽ از ﺁﻟﻤﺎن در ﺳﺎل 1343
ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از اﻳﻨﮑﻪ دﻋﻮت ﻣﺎ را
ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎﻳﯽ اﻧﺠﻤﻦ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﺪ ،ﭘﻴﺶ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﯽ
ﺧﻮاهﻢ از ﻃﺮف هﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﻘﻴﻢ اروﭘﺎ از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و
راهﻨﻤﺎﺋﯽ هﺎی ﺑﯽ درﻳﻐﺘﺎن در ﺟﻬﺖ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاری
ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎﻳﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ .دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ
از ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﻧﻈﺮاﺗﺘﺎن ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
 .1ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ وارد داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺪﻳﺪ!

در اواﺧﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﻳﻌﻨﯽ
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ  1346ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی از
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﺣﺎل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ ،ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و
ﮐﺎر ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدم.

 .2ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎن در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺳﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻴﺪ .ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻟﻄﻔﺎ
اﻳﻦ ﺳﻤﺘﻬﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ؟

ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدی داﻧﺸﮕﺎﻩ ،رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺷﻴﻤﯽ
 ، 1351-53ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺁﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ
.1354-56
 .3ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ای از اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﺶ از هﻤﻪ در
ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺷﻮر و هﻴﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎدر ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻮان و ﻓﻌﺎل
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﺳﻄﺢ
داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن داد ،اﺛﺮی ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﺸﺪﻧﯽ در ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺖ.

 .4ﻗﺪری در ﻣﻮرد روﻧﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاﻳﻤﺎن
ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ!

در اواﺧﺮ ﺳﺎل  1999ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺁن
ﻓﺮارﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن و اﺳﺘﺎدان
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ )ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ ﺳﺎﺑﻖ( را ﭘﺲ از 20
ﺳﺎل ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﺟﺪاﺋﯽ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دور هﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد 15 .ﺗﻦ از اﺳﺘﺎدان ﺳﺎﺑﻖ
و  15ﺗﻦ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻓﻌﺎل ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد در
ﺗﺠﻤﻊ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﮐﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ را ﺑﻌﻬﺪﻩ
ﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺒﻮل هﻤﮑﺎری اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻳﺪهﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ
ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮد.
 .5اﺧﻴﺮا هﻢ در هﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان اﻧﺠﻤﻦ و هﻢ در

ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺎﺧﻪ هﺎی اﻧﺠﻤﻦ در ﻣﮑﺎن هﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ
اﻋﻀﺎء ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ راﻩ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﺷﺮﮐﺖ وﺳﻴﻊ
اﻋﻀﺎء در ﺗﺤﻘﻖ هﺪف هﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ .در اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎﻳﯽ اﻧﺠﻤﻦ اهﻤﻴﺖ ﺧﺎص دارد
ﭼﻮن در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺳﺎﺑﻖ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﻤﻦ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻪ
اﻳﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد ﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
 .9ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺁﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ؟

ﺗﺎ ﺑﺤﺎل اﻧﺠﻤﻦ در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺧﯽ از هﺪف هﺎی
ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط
اﻋﻀﺎء ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر .اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط
اﻋﻀﺎء را ﺑﻪ ارزش و اهﻤﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻮﻓﻖ ﺁن ﻣﺠﺪدا ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﺲ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺁﻧﺎن را ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮد.
اﻧﺠﻤﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
زﻳﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﻣﻌﻠﻮل
ﺗﺤﺮﻳﻢ هﺎی ﮐﺸﻮر هﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺷﺎهﺪ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎﻳﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ.
 .10ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار و رهﺒﺮ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﺧﻴﺮا ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﮔﻮﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻌﺪی هﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ
ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺑﻮد .ﺁﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺻﺤﺖ دارد؟

اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻴﭻ ﻓﺮد ﺑﻴﺶ از دو دورﻩ ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ هﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﻴﺮ از ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻢ
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺁرﻳﺎ ﺧﺰاﻧﻪ دار و ﺁﻗﺎﻳﺎن ژورا ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻳﺎن ﻣﺴﺌﻮل
ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺠﻤﻦ و زاهﺪ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،دﺑﻴﺮ اﻧﺠﻤﻦ
ﻧﻴﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در هﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد هﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﺪﻩ هﺎی ﺗﺎزﻩ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺸﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎﺋﯽ
اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﻳﮏ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﺁرزوی
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻢ.

ﭼﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ

* ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
د.ص.ش در اﯾﺮان هﺮ ﺳﺎل ﺳﺮ رﺳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻪ ای
ﺣﺎوی ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ هﻤﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ
هﺴﺘﻨﺪ ،دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ ارﺳﺎل دارﻧﺪ.
* ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
د.ص.ش در اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ در
ﺧﺎرج ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در

ﺻﻔﺤﻪ ٢

داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی اروﭘﺎ ﺷﺎﻏﻞ هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

اﺧﺒﺎر و ﻡﻄﺎﻝﺐ واردﻩ
* ﺣﻮزﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ اروﭘﺎ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮهﺎد ﺗﻮﺳﻠﯽ رﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﮐﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺮﮐﺰ
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ Commissariat à l'Energie
 Atomiqueﺳﻤﺖ هﺎی ﮐﻠﻴﺪی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در ﻧﻬﺎد هﺎی
اروﭘﺎﻳﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ ،اﺧﻴﺮا ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳﺎدﻩ و ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در
"ﺣﻮزﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ اروﭘﺎ" ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻮﺗﺎﻩ
اﻳﺸﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺳﺎدﻩ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ از "ﺣﻮزﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ اروﭘﺎ" در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﺮدن ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ هﺎ در ﻋﻤﻞ از ﻣﺮزهﺎی
اروﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻴﺮود و ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا،
ژاﭘﻦ ،ﭼﻴﻦ و روﺳﻴﻪ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﺮوژﻩ هﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﻓﻴﺰﻳﮏ ذرات؛ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁب و هﻮا؛ ﭘﻴﻞ هﺎی ﺳﻮﺧﺘﯽ هﻴﺪروژﻧﯽ )(Fuel Cells؛ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم راﮐﺘﻮرهﺎی هﺴﺘﻪ ای؛ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻴﮑﺮو و ﻧﺎﻧﻮ؛...ﻳﺎدﺁوری ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
درﭼﺎرﭼﻮب "ﺣﻮزﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ اروﭘﺎ" اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ روزی اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ هﻤﭽﻮن ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﭼﻨﺪ
ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ اروﭘﺎﻳﯽ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از دﮐﺘﺮ ﺗﻮﺳﻠﯽ در ﻧﻈﺮ دارﻳﻢ در
ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻟﺐ را ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ دارﻳﻢ و ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی
اﯾﺸﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﻢ .دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ
درﻳﺎﻓﺖ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت هﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
* ﺱﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار
ﺁﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺌﻮدور هﻮﻳﺲ  Theodor-Heussﺁﻟﻤﺎن در
هﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺁﻟﻤﺎن و اﯾﺮان درﻣﺎﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ 2002
اﺟﻼس  3روزﻩ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "در اﻳﺮان اﻣﺮوز ﭼﻪ ﺧﺒﺮ
اﺳﺖ؟" در ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﻳﻦ اﺟﻼس را
ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎ ،اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎن و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ﺁﻟﻤﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﻳﮑﯽ
از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﻳﻦ اﺟﻼس ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار ،رﺋﻴﺲ
اﺳﺒﻖ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ
)ﺷﺮﻳﻒ( ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻮان "وﻃﻦ دوم؟ اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ در ﺁﻟﻤﺎن" اﻳﺮاد داﺷﺘﻨﺪ .دﮐﺘﺮ
ﺧﺎﮐﺰار ﺿﻤﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺁﻣﺎری از ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و
اﻳﺮاﻧﯽ در ﺁﻟﻤﺎن و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎر ﺗﻌﺪاد
اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻳﮑﯽ از ﮐﺸﻮر هﺎی اروﭘﺎﻳﯽ
درﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺣﺎﺿﺮان در ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و
ﺑﻪ دور از ﭘﻴﺶ داوری دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺧﻮاﻧﻨﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﺘﻦ
هﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
* ﺧﺒﺮﻧﺎﻡﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻡﻬﻨﺪﺱﯽ ﻡﮑﺎﻧﻴﮏ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ )داﺧﻞ ﮐﺸﻮر(
ﻟﻄﻒ ﮐﺮدﻩ و ﺷﻤﺎرﻩ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  81ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
را ﺑﺮاﻳﻤﺎن ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﻳﮑﯽ از ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎی ﻓﻌﺎل اﻧﺠﻤﻦ
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺮ دو هﻔﺘﻪ ﻳﮑﺒﺎر در
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ دهﺪ وﭘﺲ از
ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮوﺣﻪ
اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎزﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﮐﻤﻴﺘﻪ:
 ﺗﺪارک اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻘﻮﻳﻢ )ﺳﺮ رﺳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻪ( ﺳﺎل 1382ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺁن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺖ هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺁﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد .دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ
اهﺪاﻳﯽ ﮐﻤﻴﺘﻪ را از ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر
ﺑﺒﺮﻧﺪ؛
 ﺗﺪارک ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن؛
 ﺗﺪارک ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼنداﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ در ﺗﺎرﻳﺦ  16ﺑﻬﻤﻦ؛

 ﺗﺪارک اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﻴﺘﻪ؛و ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮ.
ﺑﺎ ﺁرزوی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎی هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﻴﺘﻪ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ.

* ارﺗﺒﺎط ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ ایﺮان

ﻳﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮد  Smart Cardﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻘﻴﻢ
اروﭘﺎ ﺟﻬﺖ هﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ هﻤﮑﺎری
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

ﻡﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب
* ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻡﺠﺘﻬﺪی
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات رواﻧﺸﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺘﻬﺪی رﺋﻴﺲ اﻓﺴﺎﻧﻪ ای دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و
ﺑﻨﻴﺎدﮔﺬار داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ )ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻌﺪی(
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ هﺎﺋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺒﻴﺐ ﻻﺟﻮردی رﺋﻴﺲ » ﻃﺮح ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎهﯽ
اﯾﺮان« در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎروارد اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ
) 1367ﻣﻪ  (1988در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی در
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺁوردﻩ اﻧﺪ .ﮐﺘﺎب در 232
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﺎدر« در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ
و در ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ هﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺁن را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ هﺎ
ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﺷﻴﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﮐﺸﺶ از ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
ﺗﺤﺼﻴﻼت ،ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم ،رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و
ﺳﭙﺲ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ،ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﺮاز ،رﯾﺎﺳﺖ ﭘﻠﯽ
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺗﻬﺮان ،رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ ،و ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮارد
و ﻧﮑﺎت ﺧﺎﻃﺮﻩ اﻧﮕﻴﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﮐﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای
ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺬاری داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ و ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ و
ﺷﻴﺮﯾﻦ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺁن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ هﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات را
در ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی ﺁﺗﯽ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻤﺎن درج
ﮐﻨﻴﻢ.
* ﮔﺬری ﺑﺮ ﺗﺎریﺦ ﻡﻌﺎﺹﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺹﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮیﻒ
ﺷﻤﻪ ای از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺤﻮﻻت داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮﯾﻒ )ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ( از اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل
 1357ﺑﻪ هﻤﺖ ﺁﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻌﻴﻦ زادﻩ ،ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺟﺰوﻩ ﮐﻪ در ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ
ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﺤﻮﻻت
داﻧﺸﮕﺎﻩ را در ﺑﺮ دارد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ هﺎﺋﯽ
از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ را در ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ درج
ﮐﻨﻴﻢ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻀﺎی هﺌﻴﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺎﺧﻪ
اروﭘﺎﺋﯽ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮیﻒ
 -1ﺱﻌﻴﺪ ﺝﻼل زادﻩ :ﻣﺘﻮﻟﺪ  1952در ﺷﻴﺮاز؛
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ )ﺷﺮﯾﻒ( در ﺳﺎل  -1976) 1355دورﻩ (5؛
ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ؛
ﺷﺎﻏﻞ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ در هﻠﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺁﻟﻴﺎژ ﻟﻮﻟﻪ هﺎ.
 -2ﺝﻤﺸﻴﺪ ﺧﻮﻧﺠﻮش :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺁﺑﺎدان در ﺳﺎل 1955؛
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ
)ﺷﺮﯾﻒ( در ﺳﺎل (1978) 1357؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ و
دﮐﺘﺮای ﺑﺮق از داﻧﺸﮕﺎﻩ دارﻣﺸﺘﺎت در ﺁﻟﻤﺎن در ﺳﺎل
هﺎی  1989و 1995؛ ﺷﺎﻏﻞ در ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ اروﭘﺎﺋﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ارﯾﮑﺴﻮن در ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ﺁﻟﻤﺎن از ﺳﺎل 1996؛
ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوژﻩ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎﺋﯽ Broadband Radio
 Access Networkاز ﺳﺎل 1999؛ ﻋﻀﻮ ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
ﻣﺠﻠﻪ Wiley Journalدر زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯽ ﺳﻴﻢ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ؛ ﻋﻀﻮ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
.Journal of Communication and Networks
 -3ﺷﻬﻼ ﺱﻠﻄﺎﻧﻴﻪ :ﻣﺘﻮﻟﺪ  (1955) 1334در ﺗﻬﺮان؛
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ )ﺷﺮﯾﻒ( در ﺳﺎل  -1978) 1357دورﻩ (8؛
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺧﻮاص ﻣﻮاد از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﻮﻟﺌﻮ
در ﺳﻮﺋﺪ در ﺳﺎل 1991؛ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮش و
ﭘﮋوهﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ در ﺳﺎﻧﺪوﯾﮑﻦ ﺳﻮﺋﺪ.
 -4ﺷﻴﻮا ﻓﺮهﻤﻨﺪ راد :ﻣﺘﻮﻟﺪ  (1953) 1331در
اردﺑﻴﻞ؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ از داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ )ﺷﺮﯾﻒ( در ﺳﺎل (1977) 1356؛
رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪی
ﻣﺸﺎورﻩ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهﺎی ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ .SRM
 -5ﺱﻌﻴﺪ ﻓﺼﻴﺤﯽ :ﻣﺘﻮﻟﺪ (1957) 1335؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ در ﺳﺎل ؛
) 1980دورﻩ (9؛ ﻣﻘﻴﻢ ﺁﻟﻤﺎن از ﺳﺎل  1986و ﺷﺎﻏﻞ در
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺨﺼﯽ.

 -6ﻧﻮیﺪﻩ ﮐﻼهﯽ :ﻣﺘﻮﻟﺪ  1955در ﺗﺒﺮﯾﺰ؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ
)ﺷﺮﯾﻒ( در ﺳﺎل  ) 1978دورﻩ (8؛ ﻣﻘﻴﻢ ﺁﻟﻤﺎن از
ﺳﺎل 1990؛ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ).(HR Management
 -7هﺎﻧﺮی ﻡﻌﺼﻮم ﭘﻮر :ﻣﺘﻮﻟﺪ  1953در ﺗﻬﺮان؛
ﺗﺤﺼﻴﻼت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در اﻟﺒﺮز ﺗﻬﺮان؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ )ﺷﺮﯾﻒ(
در ﺳﺎل (1977) 1356؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻧﺮم اﻓﺰار از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﻳﻦ اﻳﭻ ﻟﻨﺪن در ﺳﺎل1991؛
ﭘﮋوهﺸﮕﺮ دﮐﺘﺮا در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﻳﻦ اﻳﭻ .ﻣﺘﺨﺼﺺ
رﺳﻤﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی ﻧﻮول .ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی
راﻳﺎﻧﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﻳﻦ اﻳﭻ.
 -8ﺑﺎﺑﮏ ﻧﺼﺮی :ﻣﺘﻮﻟﺪ  (1974) 1353در ﺳﻨﻨﺪج؛
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮﯾﻒ در ﺳﺎل (1997) 1376؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺎل
.(1999) 1378
 -9اﻧﻮﺷﻪ هﺎدزاد :ﻣﺘﻮﻟﺪ  (1954) 1332در رﺷﺖ؛
ﺗﺤﺼﻴﻼت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در اﻟﺒﺮز ﺗﻬﺮان؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ
)ﺷﺮﯾﻒ( در ﺳﺎل (1976) 1355؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ از
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺎرﯾﺲ و از اﻣﭙﺮﯾﺎل ﮐﺎﻟﺞ ﻟﻨﺪن؛ ﺳﺎﮐﻦ ﺁﻟﻤﺎن
از ﺳﺎل (1983) 1362؛ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ در ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺸﺎورﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﮐﺴﻨﭽﺮ .Accenture

ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻔﻴﺪ:
www.sharifuniversity.net
www.sharif.ac.ir
www.persepolis.com/aryamehr/index.html
www.science-arts.org

هﺪف ﺧﺒﺮ ﻧﺎﻡﻪ
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺘﺸﮑﻞ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ،
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﺳﺘﺎدان ﭘﻴﺸﻴﻦ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ )ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ( در اروﭘﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﮑﺼﺪ و ﭼﻨﺪی را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
اﯾﻨﺎن اﻓﺮادی هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﻨﻮز ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺑﺮای
اﻳﺎم ﺣﻀﻮرﺷﺎن در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ و ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺧﻮاهﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺑﺎ هﻢ داﻧﺸﮕﺎهﻴﺎن ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در اروﭘﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻗﻮت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ هﺪف از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﺠﺎد و
ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر
اﻳﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮏ هﻴﺌﺖ
ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اداﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ هﻤﮑﺎری هﻤﻪ ﺷﻤﺎ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ هﻤﮑﺎری ﺑﻪ
اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ:

 ارﺱﺎل اﺧﺒﺎر از ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ وﻓﻨﯽ در اروﭘﺎ؛
 ارﺱﺎل اﺧﺒﺎر از ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ وﻓﻨﯽ در ایﺮان؛
 ارﺱﺎل اﺧﺒﺎر از ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ وﻓﻨﯽ در ﺱﺎیﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ؛
 اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻡﻮرد ﻡﻄﺎﻝﺐﻡﻨﺘﺸﺮﻩ؛
 ارﺱﺎل ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻮﭼﮏ از ایﺎمﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎﻩ
 رﺱﺎﻧﺪن ﺧﺒﺮ ﻧﺎﻡﻪ ﺑﻪ دیﮕﺮ اﻋﻀﺎیایﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮐﻪ ﺁﻧﺮا دریﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ.
... -

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
اهﺪاف ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد
هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ )ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ( ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﻮاهﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﻣﺎ را در ﺗﻮزﯾﻊ هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﻴﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ  anousheh.hadzaad@gmx.deو ﻳﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ
 + 49 - 6174 -93 23 41ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
*********************************
اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ
اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

