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  زندگی صحنه يکتای هنرمندی ماست        هرکسی نغمه خود خواند واز صحنه رود   

  پارند به ياد بس  يارانخرم آن نغمه که       صحنه همواره بجاست 

  دوستان عزيز

حصيالن دانشگاه تدر خدمت شما عزيزان باشم. جامعه فارغ ال SUTAخوشحالم که بار ديگر توفيقی حاصل شد که درانجمن 
باعث توانمند و با ارزش است و خدمت به اين جامعه افتحار بزرگی برای همه ماست. ,صنعتی شريف جامعه ای مهم 

رهای  اخبارشاخه های محلی و خب , SUTA انجمنخوشوقتی است که خبرنامه پاييز امسال را با گزارش های متنوع از اخبار
  دانش آموختگان دانشگاه را به شما تقديم می کنيم. 

را با همکاری تعدادی از دانش  SUTA دوره دهمهيات مديره ی کاربرنامه  انجمن پس از تکميل انتخاباتاز خردادماه امسال 
دهم را در اين   هيات مديره.عکس و معرفی اعضای  شروع کرديم در بورد های قبلیتجربه سالها با متخصص وآموختگان 

سازماندهی کارگروه ها ومشخص شدن وظايف و مسوليت  ,خبرنامه مالحظه نماييد. تمرکز چند جلسه اول ما بر برنامه ريزی 
  بود.  SUTA قبلیو پيگيری برخی از امور دوره  نظرخواهی از اعضا در مورد الويت برنامه ها ,ها 

با تمرکز بر فارغ  دانشگاه صنعتی شريفارتباطی فارغ التحصيالن ) platformايجاد يک ساختار ( SUTAماموريت کلی 
 است. دانشگاهالتحصيالن مقيم خارج از کشور و با هدف کمک به رشد فردی و حرفه ای فارغ التحصيالن و ارتقا جايگاه 

داخل وخارج از کشوراز طريق تدارک  ارتباط فارغ التحصيالن دهم شامل: گسترش و تقويت هيات مديرهبرنامه های مهم 
با مناسبت بيستمين  ٢٠٢٠تدارک گردهمايی بين المللی سوتا در تابستان  ,برنامه های متنوع آموزشی و فرهنگی و اجتماعی

تدارک  , شبکه های حرفه ای و اجتماعی اينترنتايجاد و گسترش  ,کمک به برنامه های شاخه های محلی ,سال فعاليت انجمن 
تهيه بانک اطالعاتی و معرفی فارغ التحصيالن   , دانشگاه فارغ التحصيالنپژوهشگران و  ,ای برنامه تقدير از اساتيد  و اجر

  درداخل وخارج از کشوراست.  SUTAانجمن و گسترش اعضای  , و پژوهشی متخصص در زمينه های مختلف علمی

شما هم با من در اين احساس غرور و افتخار برای سالهايی بعنوان يک دانش آموخته دانشگاه صنعتی شريف اطمينان دارم که 
که در اين موسسه آموزشی تراز اول کشور تحصيل کرديم شريک هستيد. تجربه تحصيل در اين دانشگاه تجربه منحصر 

مه  ارزش و اعتبار اين تحصيالت راه را برای ادا بفردی برای همه ما و زمينه ساز رشد فردی و حرفه ای ما بوده است.
  هموار نمود.  را تحصيل در بهترين دانشگاه ها و رشد حرفه ای در بهترين سازمان های ملی و بين المللی 

با برخورداری از امکانات مناسب آموزشی دانشگاه و  دوره های گذشتهاميدوارم نسل جوان فارغ التحصيالن دانشگاه هم مانند 
سالهای بسيار پربار و با ارزشی را در زندگی فردی و حرفه ای خود   راهنمايی اساتيد و کمک فارغ التحصيالن با تجربه

وقت زيادی را در تدارک فعاليت  SUTAو ساير دوستان درانجمن بين المللی  ام تجربه نمايند. به اين دليل در سال های اخير
  ايم و همچنان ادامه می دهيم.  کردههای متنوع برای تقويت ارتباط فارغ التحصيالن دانشگاه با يکديگر و با دانشگاه صرف 

نياز به حمايت و همکاری همه شما عزيزان دارد.    SUTAاجرای مطلوب برنامه های فوق و ساير فعاليت های انجمن 
دانش آموختگان دانشگاه صنعتی و که در ادامه برنامه هايی که برای دانشجويان  دنک کمک میمشارکت و همکاری شما به ما 

 SUTAدانشگاهيان عزيز دعوت می کنيم که با عضويت در انجمن  موفق باشيم. ازهمه شما دوستان و هم شريف اهميت دارند 
و ارسال   , SUTAحمايت از برنامه های انجمن  ,شاخه های محلی  متنوع آموزشی و اجتماعیشرکت در برنامه های  ,

    ما را در رسيدن به اهداف فوق ياری دهيد. info@suta.orgنظرات و پيشنهادات خود از طريق 

برای ارسال گزارش از فعاليت های شاخه های محلی  داريوش علی پور  ,هومن بدايتی  ,بهرام ظهير  ,ازمحبوب بلندی ممنون 
  برای اين شماره از خبرنامه. شانجليل کمالی و فرخ محمدی برای ارسال مقاالت ارزشمندتشکر از و 

   افزون جوانان ايران و سرافرازی دانشگاه صنعتی شريف  روز موفقيتبا اميد 

  فرخ مليحی
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   SUTAانجمن ) ٢٠١٩- ٢٠٢٠(هم دوره دمعرفی اعضای هيات مديره 

را با خود ی کاربرنامه با هفت نفرعضو اصلی و يک عضوعلی البدل  از خردادماه امسال SUTA دوره دهمهيات مديره 
. هيات مديره افراد زير را از  شروع کرد در بورد های قبلیتجربه سالها با متخصص وهمکاری تعدادی از دانش آموختگان 

:  انجمن دبير ,نايب رييس: فرزاد خمامی  ,رييس انجمن: فرخ مليحی : کردند بانتخا اجرايیميان خود برای مسوليت های 
محمد رضا  ,داريوش عليپور  ,. ساير اعضای هيات مديره : فرزين رادکانی خزانه دار: شيوا داودپور ,شهريار مکارچی 
  شدند.   آرام نيز عهده دار وظايف مختلف در کارگروه هامعتمد و سيامک 

  ويرجينيا – دانشگاه صنعتی شريفمهندسی برق  ۵۴فارغ التحصيل سال  – فرخ مليحی 

 کانادا تورنتو – دانشگاه صنعتی شريفمهندسی مواد  ۶٨فارغ التحصيل سال  -  فرزاد خمامی 

  ويرجينيا – دانشگاه صنعتی شريفمهندسی مکانيک  ۵۴فارغ التحصيل سال  -  شهريار مکارچی 

  واشنگتن  – دانشگاه صنعتی شريفرياضی  ۵٨فارغ التحصيل سال   – شيوا داود پور 

  ملبورن استراليا  – دانشگاه صنعتی شريفمهندسی برق  ۶٨فارغ التحصيل سال   -  فرزين رادکانی 

  سوئد استکهلم – دانشگاه صنعتی شريفمهندسی مواد  ٧٩فارغ التحصيل سال  -  داريوش علی پور 

  تهران   – دانشگاه صنعتی شريفمهندسی مکانيک  ٨۶فارغ التحصيل سال  -  محمد رضا معتمد 

  واشنگتن – دانشگاه صنعتی شريفکامپيوتر  ٨٩فارغ التحصيل سال  -  سيامک آرام 

    دکتر زاهد شيخ االسالمی , دکتر فريبا آريا , دکتر فريدون هژبری:  SUTAانجمن اعضای هيات مشاوران 
  دکتر بهرام ظهيرو  دکتر جليل کمالی          
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  انتخاب دکتر سهراب پور و دکتر خوشنويس به عضويت در آکادمی مهندسی امريکا

  

  

  دکتر بهرخ خوشنويس       دکتر سعيد سهراب پور

طی مراسمی در واشنگتن دکتر سعيد سهراب پور رياست سابق دانشگاه صنعتی شريف و دکتر  ٢٠١٩اکتبر  ۶روز يکشنبه 
  Contour Crafting Coمديرعامل شرکت  - فارغ التحصيل رشته مهندسی صنايع دانشگاه صنعتی شريفبهرخ خوشنويس 

به عضويت  University of Southern California (USC) کاليفرنيا واستاد مهندسی صنايع دردانشگاه کاليفرنيای جنوبی
نفر از   ٨۶در مجموع  ٢٠١٩معرفی شدند. در سال  National Academy of Engineeringآکادمی مهندسی امريکا 

علمی  با توجه به سوابق برجسته هر سال نفر از ساير کشور ها به عضويت اين آکادمی انتخاب شدند. اين اعضا  ١٧امريکا و 
و نوآوری در بخش مهندسی و توسعه فن آوری به عضويت اين آکادمی که باالترين انجمن مهندسی در  خود و پژوهشی

  .امريکاست انتخاب می شوند

فارغ التحصيل از فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف که در گذشته به عضويت اين آکادمی نايل شدند: دکتر علی وجدانی 
 استاد دانشگاه فارغ التحصيل رشته مهندسی برق دکتر محمد شاهيده پور -  Grid Bright Inc ديرعاملم رشته مهندسی برق

Illinois Institute of Technology  2 مديرعامل فارغ التحصيل رشته مهندسی برقو دکتر مهدی حاتميانPI Sigma 

Corp.   .می باشند  

  

  –آکادمی مهندسی امريکا معرفی دکتر خوشنويس درشهريار مکارچی در مراسم   –مهدی حاتميان   –بهرخ خوشنويس  –فرخ مليحی 
 واشنگتن  ٢٠١٩اکتبر 
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  رئيس اسبق سوتا  سخت خوش مستی ولی ای بوالحسن  پارهای راهست تا بينا شدن - دکتر جليل کمالی 

ای در شرکت گوگل برگزار شد و من به عنوان نماينده سوتا به سواالت برنامهبه همت شاخه شمال کاليفرنيای سوتا    پيشچندی  
حضار که اغلب فارغ التحصيالن شريف بودند پاسخ گفتم. فصل مشترک اکثر اين سالها فلسفه وجودی اين انجمن و وجه تمايز 
آن از گروههای مشابه بود و اينکه اصوال صرف وقت در سوتا و شرکت در برنامههايش برای هر فرد بطور خاص و جامعه  

شدم و تقريبا در هر دارد. البته اين اولين باری نبود که من با چنين سواالتی روبرو می در بر بطور عام چه سودی ايرانی
جمعی از اين دست اين گونه پرسشها مطرح میشود و انتظار اين است که اعضای قديمی سوتا پيش از دعوت سايرين به  

 .همکاری يا توقع مشارکت از ديگران بتوانند پاسخی مقنع به اين سواالت ارائه کنند

من يکی از قديمیترين اعضای سوتا هستم و سابقه آشنايی من با انجمن به پيش از تاسيس آن بر میگردد. بيست سال پيش در 
يک بعد از ظهر اواخر تابستان ١٩٩٩ من دکتر هژبری موسس سوتا را برای اولين بار در فرودگاه سن هوزه مالقات کرده و  

او را به رستورانی بردم که در آن گروهی از فارغ التحصيالن دانشگاه به ديدارش نشسته و به طرحش برای تاسيس انجمن 
دانشگاه صنعتی شريف گوش سپردند. تا آنجا که بخاطر دارم من تنها فارغ التحصيل پس از انقالب بودم و بقيه در دانشگاه 

آريامهر تحصيل يا تدريس کرده بودند. دکتر هژبری يکی دو ماه پيش از آن مرا از طريق اينترنت پيدا کرده و به جمع دست 
اندرکاران اضافه کرده بود. من هم با کمال ميل به همکاری با او پرداختم. يک سال پس از برنامه سن هوزه و در پی يک  

تالش طوالنی اولين گردهمايی سوتا در سن ديگو و با حضور قريب به ۵٠٠ نفر از فارغ التحصيالن برگزار شد. دکتر سعيد  
 .سهراب پور، رئيس وقت دانشگاه، در راس هياتی از دانشگاه به اين گردهمايی پيوست و بدين ترتيب سوتا رسميت يافت

تاريخ بيست ساله سوتا حاوی تعدادی دست آورد قابل توجه و مجموعهای از خاطرات تلخ و شيرين است که هرکدام می تواند 
موضوع يک مقاله مستقل باشد. اما نکتهای که در ورای اين پستی و بلندیها نبايد از نظر دور بماند همين استمرار است. 

تداومی که در جامعه مهاجرين ايرانی کمياب و فی نفسه ارزشمند است. کسانی که درگير فعاليتهای جمعی در جامعه ايرانی  
خارج از کشور هستند واقفند که يافتن حد اقلی از افراد عالقمند که هر دو سال يک بار تنور انتخابات را گرم کرده و تداوم  
انجمن را تضمين نمايند يا در يک ناحيه جغرافيايی مستمرا برنامههايی را اجرا کنند چقدر دشوار است. جذب افرادی که به  

شدت درگير زندگی حرفه ای و خانوادگی هستند در هر جمعيتی سخت و در جامعه فارغ التحصيالن شريف که همه افرادی پر  
مشغله هستند به مراتب دشوار تر است. وقتی  حد اقلی از چنين افراد پيدا شد مشکالت نوع دوم رخ مینمايند. آيا اين انسانهای  
عالقه مند که بالطبع روح پرشوری داشته و در نظرات خود راسخ و بعضا متعصب هستند میتوانند در يک فعاليت جمعی که 

و اهانت    های طوالنیگيرد و ايميلپس از شروع کار اختالف در می   کنند يا کوتاه زمانی  همکاریاش تسامح و مداراست  الزمه
تقريبا در تمام اين بيست که  من به عنوان کسی کمر گروه را خواهد شکست. و نهايتا استعفای جمعی شود می آميز رد و بدل 
مفتخرم که دهم که سوتا نيز درگير تمام اين مشکالت بوده است. اما ام شهادت میهای مختلف سوتا خدمت کردهسال در سمت

خارج از کشور را به نابودی سوق داد، سوتا را متوقف نکرد و امروز پس از دو دهه   آنچه بسياری از نهادهای ايرانی 
  هنوز در حال حرکت است. ))اگر چه نه با سرعتی ايده آل چرخهای انجمن ما

توانيم با استانداردی باال از رسيده است. می حاال ما هستيم و يک سنت بيست ساله که با افت و خيز فراوان به جای فعلی 
روز شومی که باليی توقعات به آن نمره قبولی ندهيم، از کنارش گذشته و به امورات ديگر مشغول شويم و زمان بگذرد تا 

تبعيض آميز حدود مان را درنوردد. آن وقت با حسرت به اتحاد ساير جوامع  را بگيرد و قانونی دامن جامعه مهاجر ايرانی
ای از حقوق حرفه  که به صورتی کنيم کاش گروهی داشتيم، انجمنی صنفی يا فرهنگیمهاجر نظر خواهيم افکند و آرزو می

مطالبه دليل  های برساخته پيشينياننهاداينکه نسل جوان برای دل بستن به  شد.مان می مظهر اراده جمعی کرد ومان دفاع می
کرده و پرسشهای سخت مطرح کند بيراه نيست. اما اين نسل بايد بداند که پاسخ اين پرسشها را نيز خودش بايد با صبر و 
حوصله و با ترکيب خالقيت هايش با تجربه گذشتگان بيابد و در نهايت هم بايد بپذيرد که همه چيز را همگان دانند و همگان 
هنوز از مادر نزاده ا ند. همه رويدادهای آينده را نمیتوان پيش بينی کرد و گاه بهترين کار اين است که مختصری که از 
دستمان بر میآيد را به هموطنان و هم دانشگاهيان تقديم کرده و مابقی را به آيندگان بسپاريم. آيندگان خوش فکری که خواهند 

و دوران های بزرگ . در غياب ايدهپيش خواهند برد بهبرای پيشرفت و مطرح شدن انجمن را نيز  آمد و در جستجوی راهی
ين ند. باشد که همممانعت از خاموش شدن آتشی باشد که گذشتگان با زحمت فراوان بر افروخته ا  فقط، شايد وظيفه ما  ساز

  .  شعله کم فروغ محملی برای آيندگان پرشور فراهم کند
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  Toronto اخبار شاخه تورنتو
  

   ب رئيس شاخه تورنتوينابلندی  محبوب گزارش
  

  نشستی دوستانه و گفتگو درباره "خانمهای مهاجر کارآفرين در کانادا" 
  

خانمهای مهاجر کارآفرين در موضوع "  با جينا کودیروز هفتم آوريل، شاخه تورنتو ميزبان نشستی دوستانه با خانم دکتر
بود. اين برنامه که درسالن اجتماعات شهرداری نورث يورک تورنتو برگزار شد با استقبال خوب اعضا، شهروندان و   کانادا"

جامعه دانشگاهی و مهندسی تورنتو مواجه شد و پس از گفتگوی کوتاهی با جينا، که توسط آقای مرتضی تهرانی انجام شد، 
ه گذشت. اجرای اين برنامه را آقای محبوب بلندی بر عهده داشت و در  ادامه برنامه به پرسش و پاسخ با حاضران در برنام

قسمتی از اين برنامه با عکسها و ويدئوهايی سرگذشت زندگی مهمان برنامه به تصوير کشيده شد. خانم مهشيد آژير نيز پس از 
  کودی اهدا کرد.  صحبتی کوتاه درانتهای برنامه، هديه ای را که از طرف هيات مديره تهيه شده بود به خانم

  
اولين فارغ  و همچنين انشگاه صنعتی شريفد  رشته ی مهندسی سازه از   دانش آموخته ی )دکتر جينا کودی (پروانه بکتاش

پس از سی سال از فارغ التحصيلی خود، با  که التحصيل زن در رشته ی دکترای مهندسی ساختمان دانشگاه کنکورديا است،
  ساز شد. خبربه دانشگاه محل تحصيل خود ميليون دالری  ١۵اهدای هديه 

“تالش برای     ، در مراسمی به منظور بزرگداشت اعطای اين هديه به طرحسال گذشتهسپتامبر ٢۴دانشگاه کنکورديا، روز 
دانشکده    مهندسی و علوم کامپيوتری خود گذاشته است.  تربيت نسل آينده در دانشگاه کنکورديا”، نام وی را بر دانشکده 

مهندسی و علوم کامپيوتر «جينا کودی»، نخستين مرکز مهندسی در کانادا و از معدود مراکز علمی از اين نوع در جهان است 
  که به نام يک زن نامگذاری شده است.

  
  برنامه دورهمی اعضای سوتا در ماه جون 

ن "عصر نتوورکينگ" دور هم جمع جون با عنوا ٢٧طبق روال گدشته، اعضای شاخه تورنتو در دورهمی دوستانه در تاريخ 
شدند تا ضمن تجديد ديدار دوستان قديم، دوستان جديد هم با همديگر و با مجموعه سوتا آشنا شوند. در اين برنامه به روال  

سنت هميشگی هر کدام از شرکت کنندگان برای ارتباط گيری بهتر با بقيه دوستان به معرفی خود و سوابق کاری خود 
  پرداختند.

   

  تورنتو     I- Bridgesهمکاری شاخه تورنتو در کنفرانس 

انجمن  كارآفرين كانادا،  ی جشنواره تيرگان،امسال با همکار سکو،يبارسلون و سانفرانس ،نيموفق در برل يیعد از برنامه هاب
. در اين کنفرانس يک کنفرانس آى بريجز بود زباني، تورنتو مو چند سازمان مهم کاميونيتی )SUTA( دانشگاه صنعتی شريف

کانادا   کا،ياز آمر گريپرورنده و دهها سخنران د روزيپ ان،يکامران اله ،ینادر روزياز جمله دکتر ف یمهم یتهايشخصروزه، 
  .ندو اروپا صحبت کرد

کوشد تا با  یاست که م شرفتهيپ یهايدر حوزه فن آور ايتبار سراسر دن یرانيا نانيکارآفر یهمکار یبرا یبريجز مرکز آى
  ن. ايرساند یاري رانيساکن خارج از ا هنانيهم م ژهيحوزه بو نينو، به عالقمندان ا یها شهيآزموده ها و اند یهمرسان
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که   marsdiscoverydistrictبعدازظهر در مرکز مارس @ ۵صبح تا   ٨از ساعت  ی جوال ٢۶کنفرانس روز جمعه 
و درغرفه انجمن سوتا، داوطلبين شاخه   نوپا در کانادا است برگزار شد یشرکت ها شيو هما ینيمرکز کارآفر نيبزرگتر

برای جزئيات بيشتر  .تورنتو به شرح فعاليتهای انجمن به شرکت کنندگان پرداختند و تعدادی نيز به عضويت انجمن درآمدند
  مراجعه کنيد. iBridges.orgيت ميتوانيد به وبسا

  

 

  

  

  " در اول ماه آگوست Networkingبرنامه  دورهمی "عصر  

به دليل همزمانی با کنفرانس آی بريجز، دور همی آخر ماه جوالی شاخه تورنتو به اول آگوست موکول شد. در اين برنامه که 
هير رئيس ظدوستانی از دوره های مختلف و رشته های متنوع شرکت کرده بودند، عالوه از گپ و گفتگو و معارفه، بهرام 

مان در اين برنامه شرکت داشت، در صحبتی کوتاه از تجربه چند سال اخير فعاليت  پيشين انجمن هم که از آمريکا به عنوان مه
  کاری خود در آنجا برای حاضران گفت.
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  پيک نيک تابستانی شاخه تورنتو 

به روال سالهای گذشته، پيک نيک تابستانی شاخه تورنتوی سوتا با همکاری کانون مهندس و انجمن فنی انتاريو در روز 
نفر   ٢٠٠با حضور قريب به  Milnيکشنبه هشتم سپتامبر در يکی از باصفاترين پارکهای تورنتو و در کنار درياچه کوچک 

د برگزار شد. عالوه از مسابقات و تفريحات مختلف برنامه پياده روی در از اعضا و خانواده هايشان در فضايی صميمی و شا
  طبيعت هم چاشنی برنامه پيک نيک بود که با استقبال خوب عالقمندان اجرا شد. 
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  کارآفرين کانادا ORBiT 2019همکاری شاخه تورنتو در کنفرانس 

" بود که توسط مرکز ٢٠١٩آخرين برنامه شاخه تورنتو، مشارکت در برگزاری سومين کنفرانس ساالنه کارآفرينی "اوربيت 
،  LatAm Startups، سازمان استارت آپی آمريکای التين WTOکارآفرين کانادا و با همکاری سازمان تجارت جهانی 

ندين سازمان مهم کاميونيتی ايرانی از جمله شاخه تورنتو و چ TRIECشورای کاريابی مهاجرين متخصص منطقه تورنتو 
سوتا روز شنبه چهاردهم سپتامبر در مرکز علوم انتاريو برگزار گرديد. در اين کنفرانس عالوه از سخنرانيها و ميزگردهای 

قانه در  تخصصی در حوزه "زنان کارآفرين"، "تشکيل تيم موثر همکاران در شرکتهای نوپا" و "جذب سرمايه های خال
کارآفرينی"، نمايشگاهی از شرکتهای نوپا در کنار کنفرانس در کل روز کنفرانس برپا بود و همچنين در بخش مسابقه ارائه  

شرکت کننده منتخب از بين درخواست کنندگان، برای تصاحب سه جايزه نقدی مسابقه  ١٠دقيقه،  ۵ايده های استارت آپی در  
به رقابت پرداختند. داوری اين مسابقه را پروفسور شهرام يوسفی (استاد دانشگاه  کوئينز و دالر) با هم  ١٠٠٠و  ٧۵٠،  ۵٠٠(

 Angel که بزرگترين شبکه  Keiretdu Forumکانادايی) و اُوزان ايشيناک (رئيس کانادايی - کارآفرين موفق ايرانی
Investor  .دنيا است) به عهده داشتند  

حبوب بلندی (نائب رئيس شاخه تورنتو) که موسس و رئيس "کارآفرين کانادا" و در صحبتهای افتتاحيه اين کنفرانس، م
کنفرانس اوربيت نيز هستند، بر اهميت همکاری راهبردی سازمانهای همفکر از جمله انجمن دانشگاه صنعتی شريف در ايجاد 

ی از کنفرانس اوربيت، خبر ايجاد بسترهای مناسب کارآفرينی و سرمايه گذاری در کاميونيتی تاکيد کرد. در بخش مهم ديگر
" و گشايش رسمی اين مرکز در آينده نزديک Station Kيکی از بزرگترين شتابدهنده های شرکتهای نوپا در تورنتو با نام " 

  karafarin.caبه حاضران نويد داده شد. برای اطالعات بيشتر درباره فعاليتهای "کارآفرين کانادا" ميتوانيد به وبسايت 
  مراجعه نمائيد. 
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 Sweden سوئداخبار شاخه 

   دهم سوتا هيات مديرهعلی پور عضو داريوش   گزارش

 .برگزار شد   در شهر استکهلم ٢٠١٩ژوئن   ١سوئد روز شنبه  در SUTAشاخه محلی  مجمع عمومی و همايش تابستانی 
 

و همسر ايشان هدی نيز از آلمان، به عنوان شرکت کننده   SUTAانجمن گذار  آقای فريدون هژبری بنيان  در اين مراسم
 .ميهمان به جمع ما پيوستند

 
 

  :های همايش تابستانی امسال "آزادی بيان" بود که با دو سخنرانی زير به اجرا در آمدسخنرانی تمرکز
 
  اللهی فضل حسين  - ای بر آزادی بيان مقدمه  -١
 
  شيوا فرهمند - آزادی بيان در تاريخ صد سال اخير ايران   -٢
  

نفر بود، تا ظرفيت  ٧به   ۵، انتخاب دو عضو جديد و افزايش اعضای هيئت مديره از فوق از جمله تصميمات مجمع عمومی
 .های آنرا افزايش دهدانجام مسئوليت

 

  
  هژبری و همسر ايشان خانم هدی  فريدون بهمراه آقای دکتر SUTAتعدادی از اعضای شاخه محلی  
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 Seattle  سياتلاخبار شاخه 

  ) و دکتر هومن بدايتی عضو فعال شاخه سياتل ٢٠١٣-٢٠١۴( SUTAدکتر بهرام ظهير رييس اسبق گزارش 

اولين هيات مديره خود را انتخاب کرد. از آن زمان تا  ٢٠١٧ژانويه شروع به فعاليت نمود و در  ٢٠١۶شاخه سياتل درنوامبر 
  فعاليت های اصلی زير اجرا گرديد:  ٢٠١٩تابستان 

استاد سابق  دکتر فيروز پرتویبا حضور   America's Trillion Dollar Opportunityـ سخنرانی و ميزگرد تحت عنوان 
  ٢٠١٧در ماه مه  Code.orgمدير عامل شرکت  هادی پرتویو  دانشگاه صنعتی شريف

  ٢٠١٧پيک نيک در ماه سپتامبر ـ 

  Technology Enterpreneurshipبا عنوان  Motion Metricsمدير عامل شرکت  سخنرانی دکتر شهرام تفضلیـ 
    ٢٠١٨آوريل 

 )٢٠١٩(برنده  جايزه  دکتر امين  گردهمايی دهم سوتا با مراسم اهدای جايزه  دکتر امين با حضور دکتر فيروز پرتویـ 
  ٢٠١٨در ماه سپتامبر دکتر بابک پرويز  و دکترامير خسروشاهی  - کتر نيما ارکانی حامد د

بعد از چند جلسه همفکری و نظرخواهی با هدف ايجاد جاذبه بيشتر و گسترش فعاليت های شاخه تصميم   ٢٠١٩از تابستان 
  د. از آن زمان تا کنون سه سخنرانی علمی ـ فنی به شرح زير برگزار شده است: به اجرای برنامه های ماهيانه گرفته ش

  در ماه ژوييه Xnor.aiمدير عامل شرکت  سخنرانی دکتر محمد رستگاریـ 

    Developping Modern AI Technologyبا عنوان 

  عنواندر ماه اوت با  پژوهشگر در دانشگاه واشنگتن سخنرانی دکتر وحيد گلخوـ  

Astrophysical Machine Learning    

From Data Processing to Uncovering the Mysteries of the Universe  

  در ماه سپتامبربا عنوان Allen Institute for AIپژوهشگر ارشد در  سخنرانی دکتر روزبه متقیـ 

  ith itw Understanding the Visual World by Interacting  

 Planning your Technology Career Path andبرنامه ماه اکتبر با سخنرانی دکتر محمد افشار با عنوان 
Pitfalls  .برگزار خواهد شد  
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    ٢٠١٩در ماه جوالی   SUTAانجمن اعضای تعدادی از نتايج نظرخواهی از 

 نفر از اعضای انجمن سوتا پرسشنامه را ارسال کردند  ۶٠بيش از 

A survey was conducted among the members of SUTA association during July 2019. A questionnaire was 
sent via email to the list of members currently on the SUTA website. As of July 21st over 60 replies were 
received. The following is a summary of results so far; 

 :(*) Demographic information اطالعات اعضايی که به پرسشنامه پاسخ دادند  (1
 

Country of residence  Year of graduation from Sharif U. Job Function 

Iran  19  1970s   7  Management  13 

US  15  1980s   9  Engineer  10 

Europe  7  1990s   9  Faculty   8 

Canada 5  2000s   13  R & D   7 

Australia 1  after 2000  7  Scientist  5 

UAE  1 

* Results presented as number of replies to specific question 

 (*) Members interest in SUTA activities ميزان عالقمندی اعضا به فعاليت های سوتا (2

SUTA Reunions    30 

Local Chapter events   29 

Info. Exchange / social media  25 

SUTA Newsletter   24 

SUTA Awards    18 

Contribution to Sharif Univ.  14 

* Results presented as number of replies to specific question 

 Members interest to contribute/ engage with SUTA activities ميزان عالقمندی اعضا به مشارکت در فعاليت ها  (3

Local chapter events   15 

Reunion Committee   6 

Communication Committee  4 

Award Committee   2 
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  ٢٠۵٠ تحوالت تکنولولوژی در جهان تا سالروند 

   دکتر فرخ محمدی

   Stanfordفارغ التحصيل دوره ششم مهندسی برق دانشگاه شريف ودکترای الکترونيک از دانشگاه

  

فناوری در   انقالب در و گسترش دهه سه از بعد اما ايم. بوده در جهان شاهد رشد و پيشرفت تکنولوژی در نيم قرن اخير, ما
  از کاملی تصويری ، مختلف های زمينه در  متخصصان آگاهانه نظرات از استفاده با بود؟ خواهد  شکلی چه ما دنيای اينده,
 کند بررسی ميکنيم. تغيير 2050 سال تا جهان ميتواند راهی را که ده اين نوشته کوتاه در.  داد ارائه زمين را ميتوان آينده

در باال بردن   جدی تأثير مصنوعی هوش و روباتيک های زمينه که نيست رازی .جهانی درآمد و روبات شغل :يک شماره
 گيرد می بر در را جهانی جامعه سياست اقتصاد و بلکه آوری, فن پيشرفت نظر از تنها نه اين.  داشت خواهند آينده بازدهی در

  ای  عمده بخش 2050 سال تا شود که می بينی پيش. داد  شکل خواهد تغيير کامالً  را انسان زندگی های پايه مصنوعی هوش که

ً  .شد خواهند توسط روباتيک جايگزين مشاغل از دهند از   می تشکيل را کار که نيروی انسانی نيروی بيشترين وقتی مطمئنا
  بيکاری اثراقتصادی و اجتماعی منفی در جامعه خواهد داشت. است که ناپذير اجتناب ميان برود،

  افکار رهگيری اندازی از چشم ، ماست شخصی حريم نهايی پناهگاه ما ذهن که  آنجا از .خوان ذهن های دستگاه :دو شماره
 ها ماشين که است اين معنای به مغز و چشم  از تصويربرداری فناوری پيشرفت. است ترسناک اما جالب پيشنهاد يک ديگران

  اما اين. دريابند عملکردی سطح يک تا حداقل را ها انديشه تا کنند رمزگشايی ما مغز در را فعاليت که بگيرند ياد نهايت در
 مغزی را  آسيب و روانپزشکی اختالالت درمان برای تر دقيق و جديد راههای تا دهد می امکان ما در ضمن به روابط نوع

 . بيابيم

 کمتر اينترنت در محوريت مجازی با عاشقانه و اجتماعی روابط حاضر حال در .اجتماعی در روابط روباتيک :سه شماره
ً  ، روابط ماهيت به توجه با که معتقدند شناسان آينده  خواهد داشت. وجود آينده در استثنائی اما ،  دارد وجود  تحوالت اساسا

 می کمک خستگی و اضطراب تسکين به تقريباً  جديد روابط اين. داد خواهد تغيير زندگی را روابط روباتيک با جديدی مجازی
  زيرا ، دهند می ترجيح خود همكاران  عنوان به را ها روبات ها انسان برسانند. آسيب احساسی روابط به توانند می لکن کنند
 . خواهد کرد تسريع را ثروتمند ملل در تولد نزولی روند امر اين البته. كنند می برآورده را فرد نيازهای همه آنها
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  از ديدگاه اين .ستيمعرض کمبود در تجديدپذير منابع و فسيلی سوخت منابع کمبود دليل به تکنوصنعتی عصر چهار: شماره
  سراسر در گسترده قحطی موجب که بيند زندگی بشريت می تأثيردر بيشترين و صنعتی را عامل فنی کشاورزی رفتن بين

 بدوره تواند می که است دنيايی نهايی شوند. نتيجه بومی اقتصادی و سياسی لحاظ مجبور ميشوند از جوامع و شود می جهان
 برنخواهد گشت. امروز ارتقائات به هرگز بشريت که است معنی بدين و بازگردد خود صنعت  از قبل زمان

 به مربوط بادرنظر گرفتن قدرت جمع اوری موبايلها، اطالعات حقيقت در .مصنوعی هوش ارواح و مغز تقويت پنج: شماره
 اين بر معتقد بسياری دانشمندان شود. می ذخيره ما دست کف در  و حتی ذهن از  خارج در اينترنت و در شخصی مخاطبين
 داد  خواهيم گسترش زبان به ترجمه تا گرفته رياضی های مهارت از  را خود ذهنی های ظرفيت ما 2050 سال تا هستند که

  توان نمی راحتی به که دارند وجود عملياتی  که است اين رمزگذاری های آوری  فن از يکی .رمزنگاری پايان شماره شش:
 های رايانه رمزنگاری توسط ديجيتال ايمنی شبکه که شوند می نزديک سرعت به البته روزها. کرد رمزگشايی را  نرم افزارها

 . شود منسوخ زودی  به امروزی شوند ورمزگذاری تجزيه به قادر کوانتومی

 کارآفرين  ترين العاده خارق و ترين شده شناخته لطف به ما 2050  سال تا که اعتقاد براين است . مريخ در تمدن هفت: شماره

 نجات بشريت برنامه از بخشی عنوان  به تجاری درسفرهای پيشگام ,SpaceX برنامه و Elon Muskاقای  ، جهان فناوری

 . جای داد  سرخ سياره در  نفری را جمعيت ميليون2075 سال تا و نفر 50،000  توان می 2050 سال تا ايشان گزارش به.شويم

  2050 سال تا. هستند نگرانی ترين رايج دوموضوع اينترنت و شده هک سايبری . امنيتسايبری هشت: امنيت شماره
 تميزکنند, خودمختار کامالً  تا بود خواهند قادر آنها داشت که خواهند زندگی وابسته به ماشينهای هوشمند زيادی حد تا خانوارها

 بهره با دوربين از استفاده برای  فرصتی ،  دارد وجود ارتباط امکان که آنجا در اما کنند. خدمت خود صاحبان به و بپزند
 بسازد. سمی گاز ، کن تميز مخلوط کند, ميتواند از هک را شما خودکار کننده تميز کسی اگر  که ،  دارد وجود برداری هم

کند ولی  می توليد جمعيت کل تغذيه برای  غذايی مواد کافی  اندازه به  جهان حاضر حال در .دامداری کار پايان نه: شماره
 بدان  تقاضا با مقابله توانايی عدم ، شود بينی پيش مليون نهصد و ميليارد 9 حدود جمعيت که زمانی ،. نستآ توزيع اشکال در

  خواهند عادی امری گياه بر مبتنی غذايی های  رژيم. داشت خواهد وجود خاص طور به کشاورزی انقالب يک که است معنی
   قرار خواهند گرفت. دسترس در آسانی به گياهان پرورش برای مناسب های گزينه و بود

  حالی  در.  ميدهد را بدن سلولهای در تغير امکان ما به ژن ويرايش .  امروزه ابزارهایبيوتکنولوژيکی مهندسی ده: شماره
 سال تا. يابد گسترش وسيعی بطور آينده های  دهه در تواند می دانش اين  ، داريم اکنون را ژنومی برداری نقشه يا دانش ما که

 دهنده نجات های باكتری بتوانيم كه جايی تا داد وحتی ميتوان توالی كامالً  را ژنوم جانوری و گياهی گونه هزار صدها  2050

 .كنيم مهندسی را زندگی

  منابع :

1- 10 Ways The World Will Change By 2050 

https://www.youtube.com/watch?v=d7DWbfkqrOQ&t=2s 

2- The following link at Telegram can also be used as a reference in Parsi language: 

https://t.me/AIPersian 

  فرخ محمدی  دکتر  برگردان و خالصه نويسی از

های مخابراتی, خودروهای  ها و سيستمدکتر محمدی بيش از سی و پنج سال سابقه در طراحي، ساخت و پردازش محصوالت نيمه هادی   
ايشان اخيرا   تمرکزهای امنيتی در مراكز صنعتی نفت و گاز و بهداشتی دارد. ايمنی,عرضه محصوالت مخابراتی و حفاظتی برای سيستم

  دانشکده مهندسی برق دانشگاه  )١٣۵۴(  صنايع ميباشد. ايشان فارغ التحصيل دوره ششمدرکاربرد  بادر استفاده از هوش مصنوعی 
دانشگاه استانفورد در رشته الکترونيک  از شريف با اخذ مدرک ليسانس ميباشند و مدارک فوق ليسانس و دکترای الکترونيک را  صنعتی

و  در امريکا  . دکتر محمدی صاحب بيش از هفتاد اختراع ثبت شده دريافتيکا از دانشگاه سانتا کالرا در امر خود را  ت ي و مدرک مدير
    باشند.   مولف دهها مقاله علمی می
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  خبر ها از فارغ التحصيالن دانشگاه شريف 

و دکترای مهندسی  فارغ التحصيل مهندسی مکانيک دانشگاه صنعتی شريف –رگ نيا دکتر يوسف يز  

برای  ٢٠١٩در سال را  Bolt Medalاستاد برجسته دانشگاه کاليفرنيا جايزه  و برکلی - سازه از دانشگاه کاليفرنيا

  زلزله دريافت کرد زمينهتحقيقات ارزشمند خود در 

Yousef Bozorgnia, a professor at the University of California, Los Angeles in both the Department 

of Civil and Environmental Engineering and the John Garrick Institute for the Risk Sciences, 

receives the Bolt Medal for his extensive contributions to earthquake ground motion models, 

seismic hazard analysis and structural earthquake engineering. 

As principal coordinator of the Next Generation Attenuation research projects, he organized an 

interdisciplinary team of researchers that helped develop earthquake ground motion models used 

worldwide for seismic analysis and infrastructure design. In 2015, the NGA-WEST project was 

awarded the 2015 Excellence in Structural Engineering award from the Structural Engineering 

Association of California (SEAOC). 

  دکتر فريناز کوشانفر فارغ التحصيل مهندسی برق دانشگاه شريف  

  و پژوهشگر برجسته در بخش ايمنی کامپيوتر سن ديگو - کامپيوتر دانشگاه کاليفرنيابرق و مهندسی استاد دانشکده 

Farinaz Koushanfar: A Pioneer in Machine-Integrated Computing and Security 

Farinaz Koushanfar is a Professor and Henry Booker Faculty Scholar in the Department of 
Electrical and Computer Engineering at the University of California San Diego. She is the co-
founder and co-director of Machine-Integrated Computing and Security (MICS), an upcoming UC 
San Diego engineering research center which focuses on technical innovation and women 
empowerment. She is a fellow of the Kavli frontiers of engineering of the National Academy of 
Engineering, and was selected to the world’s top 35 innovators under 35 (TR-35). She serves as 
an associate partner of the Intel Collaborative Research Institute for Secure Computing. She has 
received a number of awards and honors for her research, mentorship and teaching, including the 
Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers from President Obama, the ACM 
SIGDA Outstanding New Faculty Award, Cisco IoT Security Grand Challenge Award, as well as 
Young Faculty/CAREER Awards from NSF, DARPA, ONR and ARO. She received her Ph.D. from 
the University of California Berkeley. 
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  خبر ها از دانشگاه صنعتی شريف

المللی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف برای اولين بار به عنوان يک تيم ايرانی موفق به کسب مقام اول مسابقات بين
   ، شاخه طراحی موتورهای توربين گاز هوايی شدند.AIAAانجمن هوانوردی و فضانوردی آمريکا 

 

ی دانشگاه صنعتی شريف، پس از موفقيت در مرحله اول مسابقات ) از دانشکده مهندسی هوافضاFARASبه گزارش روابط عمومی؛ تيم فراس (
تيم  15(شاخه طراحی موتورهای توربين گاز هوايی) و قرارگيری در بين سه تيم برتر از  2019سال  AIAAالمللی هوانوردی و فضانوردی آمريکا بين

مرداد سال جاری و با ارائه طرح خود در کنفرانس پيشرانش و انرژی  30، با حضور در مرحله دوم از اين مسابقات در 1398شرکت کننده در تيرماه 
آمريکا موفق به کسب مقام اول اين مسابقات شد. گفتنی است که تيم فراس با توجه به عدم امکان حضور در آمريکا، طرح خود را به صورت 

اعضای تيم فراس، به  و انرژی آمريکا به عنوان تيم برتر انتخاب شد. المللی پيشرانشويدئوکنفرانس ارائه داد و از طرف هيئت داوران در کنفرانس بين
باشند عبارتند از محمدرضا امينی مقام (مقطع دکترا) و سرپرستی دکتر کاوه قربانيان، که همگی از دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شريف می

نسب، حجت ا ابراهيمی (سرگروه تيم)، امير ناظمی، ابوالفضل ذوالفقاریهای عليرضمقطع کارشناسی به نام 94نفر از دانشجويان ورودی  9
تيم فراس از دانشکده مهندسی هوافضای  بيگی.زاده و سعيده کاظمعشری، اميررضا صافیمهدی اثنیمفرد، وحيد دانش، مهدی جمشيديها، محمداعتماديان

شاخه طراحی  AIAAبه کسب مقام در مسابقات بين المللی هوانوردی و فضانوردی آمريکا دانشگاه صنعتی شريف اولين تيم ايرانی است که نه تنها موفق 
    موتورهای توربين گاز هوايی شده است، بلکه رتبه نخست اين مسابقات معتبر را به خود اختصاص داده است.

 

 دانشگاه صنعتی شريفدکتر محمدرضا موحدی و کيوان محمدی دانشجوی دکترای ايشان در دانشکده مهندسی مکانيک 

 بعدی برای ساخت قطعات ميکرونی شدند ٣موفق به طراحی و ساخت يک چاپگر 

 

Dr. Mohammad Reza Movahedi, professor at the Department of Mechanical Engineering of Sharif 
University of Technology and his Ph.D. student, Keyvan Mohammadi, developed a 3D printer for 
printing micron-sized pieces. 

With this achievement, Iran joins the leading countries in 3D printing technology, USA, UK, Sweden, and 
Japan. “3D printers in the last two decades have brought about a revolution in the manufacturing industry. 
The significant impact is caused by the speed and flexibility of this technology in the production of complex 
shapes. However, printing in micron and nano scales is still a challenge compared to printing a shape of 
macro dimensions. Due to the limit put on the resolution, conventional 3D printing technologies and 
processes like selective melting and fused filament fabrication cannot be used to produce micro-dimensional 
products of high-resolution. Therefore, for some time it has been a challenge for researchers to design a 
process that can produce micron-sized components using a wide range of materials. Electrohydrodynamics 
3D printer is a new technology which can overcome these limitations”, says Keyvan Mohammadi. 

http://www.en.sharif.edu/news/micron-resolution-3d-printer-at-sharif/ 
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و کارمندان برجسته  فارغ التحصيالن   - پژوهشگران   -برای تقدير از اساتيد   SUTAکميته جوايز انجمن 
  صنعتی شريف دانشگاه 

  

آغاز نمود. اعضای فعال  با تشکيل اولين جلسه  ٢٠١٩- ٢٠٢٠را برای دوره کميته فوق در مهرماه امسال برنامه کاری خود 
فعاليت   ٢٠٠٨الهه انسانی و فرخ مليحی. اين کميته از سال   دکتر - بهرام ظهبر دکتر - جليل کمالیدکتر اين کميته عبارتند از 

  خود را شروع کرده است.   

  بشرح زير می باشد: ٢٠١٩- ٢٠٢٠برنامه های اين کميته برای دوره 

 اساتيد برجسته دانشگاه صنعتی شريفخدمات  از جايزه دکتر امين برای تقدير - １
 جايزه دکتر مجتهدی برای تقدير از نوآوران و پژوهشگران دانشگاه صنعتی شريف - ２
 جايزه تقدير از فارغ التحصيالن برجسته دانشگاه صنعتی شريف - ３
 کارمندان دانشگاه صنعتی شريفدمات مديران و خجايزه تقدير از  - ４

   دريافت کنندگان جوايز فوق در سالهای اخير بشرح زير می باشند

1. Dr. Amin’s Lifetime Achievement Award  

Professor Siavash Shahshahani, Mathematics Department, Sharif University of Technology 
(2010) 

Professor Saeed Sohrabpour, former President of Sharif University of Technology (2012) 

Professor Reza Mansoori, Physics Department, Sharif University of Technology (2014)  

Professor Mohammad Ghodsi, Computer Science & Engineering, Sharif University of Technology 
(2016) 

Professor Firooz Partovi, former Professor Physics Department, Sharif University of Technology 
(2018). 

2. Alumni Achievement Award   

Professor Behrokh Khoshnevis, University of Southern California (2012)  

Professor Mahmood Tabiani, Sharif University of Technology (2014)  

Mr. Hamid Armandehi, Entrepreneur, CEO Café Bazaar (2016) 

Professor Mona Jarrahi, University of California Los Angeles (2018) 

3. Staff and Alumni Service Award   

Professor Alinaghi Mashayekhi, Director of Sharif University Alumni Association (2012)  

Mr. Alireza Hamzelou and Mr. Mehdi Hakimpour (Sharif University Alumni Association), Ms. 
Afsaneh Tehrani and Mr. Mansour Ajoudani (EE Dept.) (2014)  

Mr. Ehsan Arzpeyma (2016)  

Mr. Hassan Noorbakhsh, Sharif University Athletics Department (2018).  
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   ارسال نماييد.ما به  نشانی وب سايت و ايميل زيرممنون می شويم نظرات و پيشنهادات خود از طريق 

  

         
 

  

 

  ) SUTAخبرنامه انجمن دانشگاه صنعتی شريف ( 

  SUTAتهيه و تنظيم: کميته روابط عمومی و انتشارات  

 www.suta.orgنشانی سايت انجمن سوتا:  

 info@suta.orgنشانی تماس خبرنامه:  


