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  دوستان عزيز

 مراه گزارش فعاليت هایه هرا ب SUTA انجمن ١٣٩١پاييز خبرنامه برای شما و خانواده محترم  رزوی سالمت و شادکامیآ و  با سالم
  .به شما تقديم می نماييم را  صنعتی شريف اخبار دانشگاهخالصه از و در ماه های اخير  انجمن

و کنگره  هفتمين گردهمايیموفق اول از برگزاری  گزارش.  مبرای شما تدارک ديده ايمتنوعی را و گزارش های اخبار در اين خبرنامه 
برگزار کانادا  -در شهر اتاوا بصورت مشترک با انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه شيراز تيرماه امسال  ٢٣ -٢۶است که  SUTA  انجمن
در اين مراسم شان کانادا و اروپا بهمراه خانواده  ,امريکا  ,فارغ التحصيالن و دانشچويان ساکن ايران  ,نفر از اساتيد  ٢۵٠بيش از .  شد

جلسه تبادل نظر با   , SUTAگزارش هيات مديره انجمن  ,برنامه اين همايش شامل سخنرانی های کليدی و تخصصی. شرکت کردند
رياست اسبق دانشگاه (آقايان پرفسور فضل اله رضا .  و بازديد های محلی بود ,برنامه های متنوع فرهنگی و هنری   ,انجمناعضای 

نويس برنامه راهبردی  پيش . از سخنرانان کليدی اين گردهمايی بودند) طراح برج ميدان آزادی(و مهندس حسين امانت ) صنعتی شريف
  . ييدمادر بخش گزارش هيات مديره انجمن ارائه گرديد و جزييات اين برنامه را می توانيد در وب سايت انجمن مطالعه ن SUTAانجمن 

عزيز که از را ه های دور  دعويندارد از همه مموفق اين گردهمايی ها با حضور همه شما عزيزان ميسر است و در اينجا جا برگزاری 
سفارت کانادا در تهران و  ر مکان بخش ويزا یگردهمايی امسال بعلت تغيي.  تشکر کنيمصميمانه و نزديک در اين برنامه شرکت کردند 

اين  تعدادی از مقيم ايران ايجاد کرد و اين مشکالت باعث شد SUTAانجمن چالش های خاصی برای اعضای  زايش شديد نرخ ارزاف
و همکارانشان در هيات اجرايی برگزاری اين مهدی فالحی  ,مهدی مهدوی اناز آقاي .  ندنشو امسال همايشدر عزيزان موفق به شرکت 
عکس گزيده بهمراه از اين گردهمايی  کاملگزارش   .ارزشمندشان سپاسگزاريمو ميزبانی  خوب بخاطر مديريت گردهمايی در شهر اتاوا 

    .ر اين خبرنامه می خوانيدد ها تهيه شده که

به آقای دکتر ) Dr. Amin Lifetime Achievement Award(برای تقدير از اساتيد برجسته دانشگاه صنعتی شريف  SUTAانجمن لوح
و ارتقاء جايگاه ايشان در مديريت  با ارزشدانشگاه بخاطر خدمات  پيشيننشکده مهندسی مکانيک و رياست پور استاد دا سعيد سهراب

تقدير از منتخبين دوره اول دريافت لوح  همچنين. طرح های عمرانی دانشگاه تعلق گرفت در بخش آموزش و پژوهش و توسعه  شگاهدان
آقای دکتر علينقی .  نددر برنامه گردهمايی اتاوا اعالم شد) Alumni Achievement Awards(فارغ التحصيالن برجسته دانشگاه 

و اقتصاد  شان در تاسيس دانشکده مديريتالتحصيالن بخاطر خدمات ارزشمندانجمن فارغ  ايخی استاد دانشکده مکانيک و  دبيرکلمش
يس استاد دانشکده مهندسی و مدير مرکز طراحی وشنوو مديريت موثر ايشان در انجمن فارغ التحصيالن و آقای دکتر بهرخ خ دانشگاه

ن سيستم بخاطر موفقيت ها و نوآوری های برجسته ايشان در بخش اتوماسيو) USC(در دانشگاه کاليفرنيای جنوبی  سيستم های صنعتی
  .برای اين دوره انتخاب شدندهای صنعتی 

و فعاليت های خود را  تاسيس شده کانادا –در شهر اتاوا  SUTAشاخه محلی انجمنپيرو گردهمايی اخير انجمن مايه خوشوقتی است که 
 ,تورنتو  ,کاليفرنيا: ساير شاخه های محلی انجمن در فعاليت های در اين خبرنامه اخبار متنوعی  از .  در ماه های اخير آغاز نموده است

خالصه ای  در اين خبرنامه  همچنين. ان ممنونيماين عزيزهمه فعاليت های خوب همکاری و از .  و امارات گزارش شده است ,ونکوور 
  دانشگاه در چند ماه اخير را به اطالع می رسانيماز اخبار 

احساس غرور و افتخار .  همه شما عزيزان داردداوطلبانه نياز به حمايت و همکاری  SUTAفعاليت های انجمن موثر و مطلوباجرای 
.  منحصر به سالهای تحصيل نيست و برای همه عمر با ما می ماند دانشگاه صنعتی شريفعلق به جامعه ت برای تحصيل در اين دانشگاه و

فارغ التحصيالن دانشگاه  و   ,مشارکت و حمايت های مالی و معنوی شما بما کمک می کند که در ادامه برنامه هايی که برای دانشجويان
اعالم شده و نياز  SUTAانتخابات دوره بعدی هيات مديره انجمن.  مموفق باشيکوشا و دانشگاه صنعتی شريف اهميت دارند بيش از پيش 

 را  از طريق وب سايت  SUTAانجمن   مختلف شما می توانيد حمايت های خود از برنامه های.  شما داردفعال مشارکت حمايت و به 
www.suta.org فعاليت های برنامه راهبردی و در مورد  رات و پيشنهادات خود را نظممنون می شويم اگر  همچنين.  ارسال نماييد

 . با ما درميان بگذاريد suta.bod@gmail.com  از طريقانجمن 

  احترامتجديد با 

   f.malihi@gmail.com  فرخ مليحي

  هيات مديره انجمن دانشگاه صنعتي شريف
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  كانادا -اتاوا  1391تيرماه  -SUTAگزارش هفتمين گردهمايي انجمن 

 

 

Report of the 2012 Joint SUTA & SUA Reunion 

Ottawa, July 13-15, 2012 

1. Prelude 

The 7th global reunion of Sharif University of Technology Association (SUTA), with over 250 delegates 
coming from all across the World, has been jointly held with Shiraz University Association (SUA) in Ottawa 
from 13th to 15th of July 2012. The delegates have arrived from Canada, the USA, Iran, Sweden, Finland, 
Denmark, and Australia. This was the second time that the two associations had some collaboration on their 
reunions; the first instance of this collaboration was in 2000 in San Diego, California, where the two 
associations had their reunions simultaneously and shared the venue (but were separate in all functions). The 
2012 reunion in Ottawa, Ontario is the first time that the two organizations actually have a joint reunion, as 
all functions were common among the two associations, except for the AGMs. 

The two organizations decided to join their efforts in having a joint reunion back in August 2011, on a 
proposal of SUTA’s Senior Adviser, and longtime SUTA veteran, Dr. Fredun Hojabri, and consequent 
approval of the two boards of directors. 

Ottawa has been chosen among a few cities that have been nominated for the site of this reunion, based on its 
attractions, its proximity to centers where the associations’ members reside, the perception of comparatively 
easier visa process for those travelling from Iran, and the access to a pool of volunteer resources to run the 
reunion. While the two associations’ boards of directors were legally responsible for the reunion, an 
Organizing Committee (OC) of local volunteers has also been set up, as of late 2011, to take care of all the 
details of the event planning. 
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2. Report of the events 

2.1 Opening Ceremony 

Reunion of SUTA-SUA 2012 officially started with the National anthems of Iran and Canada. Mr. Mahdavi, 
the president of the Organizing Committee, started the session by welcoming all guests and alumni members. 
He presented a brief summary of the organizing committee work before and during the reunion and 
introduced the key members of his committee. His introductory speech led to a short welcome address by 
Mr. Ramin Behzadi, the vice president of SUTA, followed by a welcome video from SUTA president, Mr. 
Farrokh Malihi. Likewise, Dr. Farideh Tehrani, SUA President, came to stage to welcome alumni members.  

The opening ceremony then continued by a speech from Professor Fazlollah Reza, former Dean of SUT. 
During his speech, cultural and social attributes of Iran were discussed. He also focused on Iranian 
professionals, especially those living in foreign countries. 

      

2.2 Technical talks 

The program continued on Saturday morning and then on Sunday morning by the following technical talks: 

Dr. Hamid Jorjani talked about “Culture and Innovation”; 

Dr. Hamid Mostaghaci made his presentation on “A Smart Grid Vision-Innovation in Energy Industry”; 

Mr. Hossein Amanat gave a talk on “Contemporary Architecture and Legacy of Persian Past” with some 
memories of the foundation of Sharif University of Technology (formerly known as Aryamehr University of 
Technology), and the Azadi Tower (formerly known as Shahyad Tower); 

Mr. Farrokh Pebdani gave a talk on “the Future of Fossil Fuel”; 

Dr. Masood Khatamee gave a talk on “New Advances in Human Reproduction”; 

Dr. Shahla Masood had her presentation on “Cancer Care in 21st Century”. 
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2.3 AGM 

SUTA AGM: 

‐ President’s Report, Mr. Behnam Kamrani and Mr. Ramin Behzadi 

‐ Treasurer’s Report, Ms. Negin Sadr 

‐ Open Discussion and Q&A 

After the mid-day break, each association and their members held their Annual General Meeting. SUTA 
AGM initiated with brief presentation on SUTA’s mission, vision and activities as well as a financial report.  

A proposed Strategic Plan for SUTA, as developed by current Board was presented at this meeting. Major 
long term goals for the association includes: 

Goal 1.   Connect worldwide communities of Sharif University alumni, faculty, and students  

Goal 2.   Help educational and research programs at Sharif University (SUT) 

Goal 3.    Contribute to the national economic & industrial development programs 

Goal 4.   Promote a culture of  volunteerism among SUT alumni and students 

Goal 5.  Help create a lasting pride of Sharif University for alumni throughout their lives  

  

Then, representatives of the BoD had a chance to introduce themselves to the members and left an open 
discussion for questions and answers. During the Q&A, the following items have been discussed: 

 The board gave a brief report on its activity and the financial status of the association. 

 The issue we had with visa and attendance of guests has been discussed. 
 Next location for the reunion 2014 has been discussed; A suggestion from the audience was to choose a 

location for future re‐unions that is more viable for members from Iran to participate. The current 
location in Ottawa, ON (Canada) required a visit visa for many Iranian members and due to difficulties 
in applying for and getting the visa, many members were not able to attend the event despite their 
willingness. 
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 Reviewing member’s expectation and helping out-of-country student members. 
 Suggestions how to attract younger members and how to assist the university both academically and 

financially, without infringing the boycott laws. 
● One suggestion from the audience was to increase and give more importance to fundraising activities 

within the association in order to raise its financial ability and be able to fund further events and help 
its members. 
 

2.4 Award Ceremony and Gala Night 

After a long day of speeches and meetings, all members and their guests were relaxed into a gala night 
setting on Saturday night. At the beginning of the night, a video message from Dr. Hojabri was projected 
welcoming the guests.  

During the gala night, guests had the chance to network and socialize, and to take pictures. Also, both SUTA 
and SUA used this opportunity to present the award winners of their association.  

SUTA’s 2012 award winners have been introduced for Dr. Amin’s Lifetime Achievement Award, SUTA’s 
Service Alumni Award and SUTA’s Alumni Award, respectively as Dr. Saeed Sohrabpour, former president 
of SUT, Dr. Alinaghi Mashayekhi, and Dr. Behrokh Khoshnevis. The last two awards have been introduced 
in 2012, while the first award dates back to the 2010 reunion in Sweden. 

Dr. Behrokh Khoshnevis was present and was handed his award by Professor Reza. The award ceremony 
was then followed by an interesting presentation by Dr. Khoshnevis on Automated Construction. 

Towards the end of the dinner, performers from Mamak Khadem team came up to stage to play their songs 
for audience. Sang by Mamak herself, the concert was an axiom of choice type with a Persian folkloric 
theme that was welcomed by the guests. The concert brought a lively atmosphere to the gathering where 
many of the guests danced on the floor. 

 

 



٨ 
 

 

 

 

Report of the discussions 

Panel on “Challenges Facing Higher Education in Iran” ‐ Part I 

Panelists: Dr. Mohammad Behforouz, Dr. Homayoun Shahriari and Dr. Bahram Zahir 

● One main concern as stated by the panelists is that the institutions in Iran give more importance to the 
“quantity” of publications as opposed to their “quality”. In recent years, despite the fact that there has 
been many papers published by students in higher education institutions from Iran, the average quality 
of such papers were not quite impressive and in line with the number of such publications. 

● Another concern that may cause some damage to the reputation of such publications is the fact that 
some of the papers do not fully comply with anti‐plagiarism rules. One of the panelists brought an 
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example of a paper from an Iranian university which was quite similar to the one being published 
earlier by a student under supervision of the panelist. 

● Also the importance given to the quantitative development of the university capacities in Iran (in terms 
of number of students accepted), has overshadowed the need to improve the quality of education, and 
emphasize on performing research that solves real problems of the society or the industry. 

● The difficulties faced by Iranian scholars living in Iran to create a dynamic and independent scientific 
community, that can play an influential role in the society were discussed and as a way to create such a 
community out of Iran, the creation of a new Iranian university abroad (most probably in North 
America) has been proposed. 

Panel on “Higher Education in Iran” ‐ Part II 

“Collaboration among Iranian University Associations” 

Panelists: Dr. Reza Moridi, Dr. B. Khoshnevis, Dr. Farideh Tehrani and Dr. Bahram Zahir. 

● This reunion was one of the first events of its kind bringing alumni and students from two major 
universities in Iran; Sharif University of Technology and Shiraz University under one roof. All panelists 
agreed on continuing effort to organize similar events and encourage other likewise higher education 
institution alumni associations to take part as well. 

● One suggestion offered by one of the panelists, Dr. Bahram Zahir, was to shift the focus to more 
collaborative work between all higher education institutions in Iran and even establish an “Umbrela 
Association” that covers all such associations for more organized cooperation. 

● A point of such collaborative efforts will be the help provided to Iranian students overseas with their 
continuing education and also providing help to students within Iran to be able to better pursue their 
educational goals. 

Panel on “Higher Education in Iran” ‐ Part III  

“Innovation and Entrepreneurship” 

Panelists: Mr. Mehdi Mahdavi, Dr. Behrokh Khoshnevis, Ramezan Benrashid, Mr. Keith Johanns 

● According to one of the panelists, Dr. Behrokh Khoshnevis, there are many Iranian students in North 
American universities who are engaged in entrepreneurial activities. One example of such was the work 
being supervised by Dr. Khoshnevis in developing a technology called “Contour Crafting” which is 
considered as a revolution in construction of different structures, mainly multi‐unit residential houses, 

● All panelists agreed on the importance of having more collaborative efforts by similar associations in 
recognizing interested students and alumni and providing consultation and execution help to those 
groups. 

Conclusions 

SUTA and SUA had a successful joint reunion in Ottawa, Ontario, in July 2012. The two associations, while 
keeping their independence, like to invite other likewise associations (such as the ones made of Tehran 
University, Amir Kabir Polytechnique, … alumni) to join for the 2014 reunion, to have an even greater joint 
event and in the passage evaluate the possibility of founding an umbrella organization, with the declaration 
of the goals, timelines, rules and agenda. Also such an umbrella organization can act as a support for a 
potential Iranian university abroad.  

 The audio recordings of most discussions and talks of the reunion are available at:  

http://persianradio.net/en‐US/Content/Detail/21.aspx 
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 )SUTA(انجمن بين المللي دانشگاه صنعتي شريف  اخه هاي محليش اخبار

  )محمد حكمت(در كاليفرنيا   SUTAشاخه محلي 

آموختگان دانشگاه شريف در شمال کاليفرنيا  دانش مايیگرده               

 
  
  

در  ٢٠١٢سال سپتامبر  ٢٢شاخه کاليفرنيای شمالی سوتا در روز   آموختگان دانشگاه شريف مقيم شمال کاليفرنيا به همت دانش
اين برنامه در تاکستان آذری و با حضور بيش از شصت تن از اعضا در محيطی صميمانه . آمدند ای تفريحی گردهم برنامه

های آتی  ريزی برای برنامه های قديم، نقل خاطرات روزهای خوش دانشگاه و برنامه ای دوره ديدار دوستان و هم. برگزار شد
  . اين برنامه بود های متنوع  بخششاخه کاليفرنيای شمالی از

  
  )مهشيد آژير( کانادا - در تورنتو  SUTAشاخه محلی 

  در تورنتو  شريفدانشگاه گردهمايي و پذيرايي شام ماهانه دانش آموختگان               

ل و مسئو برنامه های متنوع گردهمايی اعضای انجمن سوتا  با همت خانم مهشيد آژير عضو سابق هيات مديره انجمن سوتا
بهرام ظهير و نگين صدر دوتن از اعضای هيات مديره فعلی و   ,فيروزه عباسيان با همکاری شاخه محلی تورنتو در کانادا و 

در  های گردهمايی شام و سخنرانی هرماهبرنامه  . برنامه ريزی و اجرا می شوندهر ماه بطور مستمر  SUTAانجمن 
ی انجمن سوتا و فارغ التحصيالن دانشگاه و خانواده ايشان برگزار می اعضاگروهی از  و با حضور Sorentoرستوران 

در  تورنتو  با توجه به تعداد نسبتا زياد فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف در محل   SUTAانجمن شاخه محلی .   شوند 
در با همکاری صميمانه سوتا محلی اعضای اين شاخه  . بوده است SUTAدر سالهای اخير از شاخه های فعال انجمن 

  .  گردهمايی اخير در اتاوا نيز فعاليت موثری داشتند

  
  )رامين بهزادی( کانادا - در ونکوور  SUTAشاخه محلی 

 Britsh Columbiaسخنراني در زمينه بحران اقتصادي جهان در دانشگاه برنامه             

در  British Columbia- UBC Robson Squareدر ونکوور کانادا يک گردهمايی در دانشگاه  SUTAانجمن شاخه محلی 
. و ايرانيان مقيم ونکوور شرکت داشتند SUTAانجمن در اين برنامه عده زيادی از اعضای .   خردادماه جاری برگزار کرد

ائل اقتصاد کالن دارند بودند و سخنرانی خود را با سخنران مدعو در اين گردهمايی آقای کيان که تجربه زيادی در زمينه مس
  . جهان ارائه نمودند فعلی اقتصادی در رابطه با بحران  ? Is the world financial crisis over yetعنوان   
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  )فرانک قهرمانپور(در امارات    SUTAشاخه محلی 

  

  امارات  گزارش فعاليت های  شاخه سوتای             

  
  

ولی در . نفر رساند ٢٨رسما تشکيل شد و طی يک سال تعداد اعضای خود را به  ٢٠٠٨سوتای امارات که در ژانويه شاخه 
طی دوسال اخير بدنبال بحران های مالی بين الملل و تحريم اعمال شده بر ايران بعلت کم شدن زمينه های کاری برای ايرانيان 

وتای امارات اين کشور را ترک کردند و از جمله چهار نفر از اعضای در امارات متحده عربی بيش از يک سوم اعضای س
با اين وجود اعضای فعال اين شاخه همچنان به فعاليت خود ادامه داده و با .  نفره آن ديگر در امارات زندگی نميکنند ٧بورد 

رمای خاصی به جمع دوستانه اعضاء ابتکاراتی که بخرج داده اند زمينه های جديد فرهنگی را به فعاليت های خود افزوده وگ
داده اند و در عين حال برای يافتن فارغ التحصيالن شريف مقيم امارات روش جديدی را پيشنهاد داده اند که چون برای بورد 

  .سوتا و شاخه های ديگر نيز ميتواند کاربرد داشته باشد به شرح آن در اين گزارش خواهم پرداخت

  .شرح زيز بوده اند فعاليت های شاخه امارات به

  تشکيل صفحه فيس بوک شاخه امارات-١

http://www.facebook.com/pages/SUTA-UAE/330790823657007  

  .اخه در دسترس استدر اين صفحه که بوسيله بابک عظيمی طراحی و اداره ميشود تاريخچه  و شرح فعاليت های ش

  برگزاری گردهمائی هفتگی صبح جمعه -٢

هر جمعه صبح محلی برای گردهمائی و موضوعی که مورد عالقه جمع باشد به پيشنهاد يکی از اعضاء تعئين ميشود وپس از 
باشد نمايش داده صرف صبحانه پيشنهاد دهنده مطالبی در باره موضوع ارائه ميدهد ، در صورتی که فيلمی در باره آن موجود 

شادی و روشهای : چند نمونه از موضوعات مورد بحث عبارت بوده اند از .ميشود و سپس موضوع به بحث گذاشته ميشود
سينما پاراديزو، : دستيابی به آن، آشنائی با فلفگانگ آمادئوس موتزارت و آثارش، معرفی يکی از فيلمهای ارزنده سينمای ايتاليا

که شرح اين جلسات ومنابع استفاده ...خالقيت و خدشه دار شدن آن در روشهای آموزشی معمول، زندگی و آثار احمد شاملوو
  شده را  در صفحه فيس بوک شاخه امارات ميتوان يافت 

 .يکی از موضوعات مطرح شده امکان همکاری با دانشگاه وولونگونگ، شعبه دوبی بود
owdubai.ac.aewww.uDubai (UOWD),  University of Wollongong in 

بر اساس توضيحات  دکتر فرهاد ارومچيان عضو شاخه امارات که از اساتيد و مسئولين در بخش علوم  ومهندسی کامپيوتر 
در بررسی هرگونه پيشنهاد همکاری با انجمن های تخصصی و دانشگاهی باشرايط  و  UOWD ميباشد، مديريت دانشگاه

  .باشد مشخصات ذيل بسيار مثبت و عالقه مند می
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 برگزاری کارگاه يا سمينار يا کنفرانس و هر برنامه ديگری که هيچگونه بار مالی برای دانشگاه نداشته باشد •
 دانشگاه سالن و امکانات مکانی را بطور رايگان در اختيار برنامه قرار خواهد داد •
 کنددانشگاه از همکاری موسسات علمی و تخصصی با هيئت علمی خود استقبال می  •
دانشگاه با بسياری از هتل ها با نرخ بسيار مناسب برای مهمانان خود خدمات دريافت می کند و می تواند نرخ ها و خدمات  •

 .را در اختيار مهمانان برنامه قرار دهد
ر د Knowledge Village دانشگاه به برگزاری کنفرانس های ساالنه دانشگاه شريف در سالن های خود و يا با حمايت •

  .سالن های بسيار بزرگ، عالقه مند می باشد
 

بنظر اعضای سوتا امارات برگزاری يک گردهمايی چند روزه و چندين کارگاه نيم روزه به همراه برنامه های تفريحی و 
حضار مشترکا  .بازديد اقوام در دوبی می تواند انگيزه حضور اعضای سوتا مقيم کشور های مختلف جهان دراين کشور باشد

به نقش و ويژگی های دوبی بعنوان معدود مکانی که تمامی زيرساخت ها و امکانات الزم برای برگزاری کوچک ترين تا 
بزرگترين نشست های تخصصی، کنفرانس های بين المللی، برنامه های نمايشگاهی را به همراه خدمات مسافرتی و تفريحی 

   .  با کيفيت و نظم باال دارد، معتقد بودند

وتای امارات می تواند شرح کامل، دقيق و ذکر تسهيالت و زيرساخت های دوبی را در يک مجموعه به تحرير درآورده لذا س
و برای مديريت و اعضای سوتا و انجمن  فارغ التحصيالن دانشگاه شريف و انجمن های پژوهشی و تحقيقاتی و علمی 

نان در استفاده از اين امکانات در مکانی نزديک ايران و قابل ايرانيان در سراسر جهان و داخل ايران ارسال کند و نظر ا
  .دسترس برای بسياری از کشورها جلب کند

 
به پيشنهاد بابک عظيمی، سوتای امارات بجای برگزارکننده بودن در برنامه ها که عمدتا به سختی می توان حداقل تعداد 

ری با هزينه مناسب و با کيفيت باال را در اختيار مجريان و شرکت کننده را برای آن بيابد، بهتر است تسهيالت برگزا
برگزارکنندگان کنفرانس ها و يا گردهمايی های دانشگاه، سوتا و انجمن شريف قرار دهد و جذب شرکت کننده را برعهده 

   .برگزارکننده بگذارد

کرده اند عبارتند از بابک عظيمی، وحيد اعضائی که برای راه اندازی و برقراری گردهمائی های جمعه صبح تا بحال فعاليت 
حاج زوار، آرش دوالقدری، علی سعد وندی و فرهاد ارومچيان و الزم به ذکر است که همسران اعضاء نيز در اين فعاليت ها 

شرکت ميکنند ، از جمله پريسا جاللی همسر وحيد حاج زوار، نيلوفر نوروزی همسر بابک عظيمی و اسفنديار رشيد زاده 
  .نويسنده گزارشهمسر 

  
  )مهدی مهدوی(  کانادا -اتاوا در   SUTAشاخه محلی 

  

  :و دکتر عليزاده با عنوان   Peter Stewartگردهمايی اخير شاخه محلی انجمن در شهر اتاوا با حضور دو سخنران 

"How to exploit new ideas and put them to work" خالصه از اين برنامه را در بخش زير می  .برگزار شد
   . خوانيد

A considerable pool of talent in the Iranian community living in Canada was the subject of 
discussions among generations of immigrants and students. The SUTA Chapter in Ottawa 
in cooperation with CSIEA planned a meeting to show the road to success to young 
talents.  A group of 34 young graduates and students who are potentially ready to start 
their business based on their innovative ideas were invited to listen to the speakers from 
government and private sector. 

Mr. Peter Stewart was our first speaker who explained all the facilities available to 
innovators and entrepreneurs to start their business and how to apply for funding and 
other services. 
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Our next speaker was Dr. Alizadeh from Giatec Corporation. He  started his talk by telling 
his success story and also the challenges on their way to success. Dr. Alizadeh’s first 
start-up in partnership with long time friend and classmate Dr. Pouria Ghods is now a 
successful international company after several years of hard work and many challenges. 
They achieved this level of success two years after starting their business. 

The meeting was very useful to young members of the community to see they are not left 
behind and the possibility to flourish and grow is available, just need to know the rules of 
the game and also to work hard. 

    

 از دانشجويان ايرانی برای رفع محدوديت های ويزای تحصيلی در امريکا  SUTAانجمن  حمايت

اخيرا يک )    Iranian Students and Graduates Association (ISGA)(جامعه دانشجويان ايرانی مقيم امريکا 
تا با استفاده از اين اطالعات در مورد  هيزای تحصيلی در امريکا تهيه کردگزارش از بررسی آماری وضعيت دانشجويان با و

 بنظر می رسدنتايج اين گزارش با توجه به .  اقدام گرددبه ايران رفع مشکالت سفر های مکرر دانشجويان ايرانی مقيم امريکا 
 ايرانی همچنين اغلب دانشجويان. ط می شودبه محل در خواست ويزا مربو ) ويزای سفر های مکرر(ی ريافتکه نوع ويزای د

 بررسی هایاين نتايج در توافق با    .که ويزای سفر های مکرر دريافت نکرده اند در رشته های مهندسی تحصيل می کنند
به وزارت خارجه  نامه کتبیآقای دکتر هزبری بر اساس اين گزارش .  قبلی که توسط آقای دکتر هژبری انجام شده می باشند

برای دانشجويان اخذ ويزا برای سفر های مکرر که در آن خواهان رفع اين مشکالت و ايجاد تسهيالت  نمودندامريکا ارسال 
باعث تغييرات مثبتی در اين قوانين  اين مکاتبات .هندسی ساکن امريکا شدندايرانی بخصوص دانشجويان رشته های فنی م

  .گرديدبرای دانشجويان ايرانی 

 از طرح های تحقيقاتی دانشجويان دانشگاه SUTAانجمن حمايت 

  
در  ١٣٩١تيرماه  ٧رشته مهندسی برق روز  کارشناسیسال چهارم طرح های تحقيقاتی دانشجويان نتايج سومين برنامه ارائه 

از   ,استاد دانشکده مهندسی برق و مدير اجرايی اين برنامه به گفته دکتر فردمنش .  برگزار شد ی اين دانشکدهسالن کهربا
   .  تيم دانشجويی ارائه گرديد ٣٠طرح برای شرکت در اين برنامه انتخاب شدند که توسط  ٣٠ميان طرح های پيشنهاد شده 

  
زير بعنوان طرح های برتر  طرح های و نهايتا  ندشد ارزيابیبررسی و نفر از اساتيد دانشکده  ٣های ارائه شده توسط  پروژه

  .تدارک گرديد SUTAجوايز طرح های برتر با حمايت انجمن . بشرح زير معرفی شدند
  

  های ساده بهمراه طراحی شبيه ساز آن  ICبيتی با استفاده از  ٨طراحی و ساخت يک کامپيوتر :  رتبه اول
  

  دکتر محمود تابنده: استاد راهنما –محمد امين اژدری   
  

  خودکار قابل برنامه ريزی  Spin Coaterدستگاه :  رتبه دوم
  

  دکتر مهدی فردمنش: آستاد راهنما  –اميرعلی عبدالرشيدی و عليرضا پژوهنده   
  

  :شامل دانشجويیطرح ارائه شده توسط تيم :  رتبه سوم
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  شيوا پيلتن و ميثاق فالحی و روزبه کنعانی زاده  

  

  
  

  )www.suta.org( اجرای طرح های جديد در وب سايت انجمن
  

 انجام گرفته در حال حاضر بخش خاصی برای اخبار شاخه های محلی SUTAبا تغييراتی که اخيرا در وب سايت انجمن 
به ساير اخبار از برنامه های خود را در اين بخش ها شاخه های محلی می توانند  . انجمن سوتا در نظر گرفته شده است

اعضای انجمن  در طرح ديگری همچنين.  و مستقيما با اعضای محلی ارتباط برقرار کنند اطالع رسانی نماينداعضای انجمن 
عضا انجمن جهت ارتباط با ساير ارا ) Personal Profile(خود شخصی و حرفه ای می توانند در صورت تمايل اطالعات 

 SUTAجهت دريافت اطالعات بيشتر به وب سايت انجمن   .وارد نمايند و با دوستان و اعضای ديگر در ارتباط باشند
)www.suta.org (مراجعه فرماييد.  
  

   LinkedInدر شبکه ارتباط حرفه ای  SUTAايجاد گروه انجمن 

انجمن نموده است تا اعضای  LinkedInشبکه ارتباط حرفه ای  Websiteمديريت انجمن سوتا اقدام به ايجاد يک گروه در 
SUTA  اينترنت نظرات خود را با اين شبکه حرفه ای بتوانند از اين طريق در جريان اخبار انجمن قرار گرفته و از طريق

دانشگاه صنعتی و دانشجويان دانش آموختگان  عضو شامل اساتيد و ٢٢۵وه در حال حاضر اين گر .ساير اعضا تبادل نمايند
  و ارسال نظرات خود به آدرس زير رجوع نماييدجهت عضويت . شريف دارد

http://www.linkedin.com/groups?gid=3963863&trk=myg_ugrp_ovr  

 

 

 

 

 

 

 

  ٢٠١٣ - ٢٠١۴برای دوره   SUTAاطالعيه انتخابات هيات مديره انجمن 

را برای دوره بعدی ) SUTA Board of Directors(بدينوسيله فراخوان انتخابات هيات مديره انجمن  SUTAمديريت انجمن 
در اين انتخابات تالش بر اين است که از هريک از شاخه های محلی نمايندگانی که سابقه . به اطالع می رساند) ٢٠١٣-٢٠١۴(

خواهشمنديم در صورت عالقه به همکاری با .  ا داشته اند در هيات مديره داشته باشيمفعاليت های داوطلبانه در شاخه های محلی ر
تماس بگيريد و اطالعات  SUTAبا مديريت  suta.bod@gmail.comمديريت انجمن و کانديد شدن برای انتخابات از طريق 

ديماه  ١١( ٢٠١٢خود در مورد تحصيالت  و مسئوليت های شغلی و حرفه ای و سابقه فعاليت های داوطلبانه  را تا پايان دسامبر 
. برای ما ارسال نماييد)  ١٣٩١
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 چكيده اخبار از دانشگاه صنعتي شريف (نقل از نشريه داخلي دانشگاه)

 

چهلمين سال فارع التحصيلي دانش آموختگان دوره سوم دانشگاه شريفبرگزاري جشن   

التحصيلی دانش  غشاهد برگزاری جشن چهلمين سال فارمهرماه امسال  ١۴و  ١٣دانشگاه صنعتی شريف در روزهای 
در اين جشن ان و خانواده ايشدانشگاه و دانشجويان نفر از اساتيد و دانش آموختگان  ٧٠٠بيش از .  آموختگان دوره سوم بود

اين برنامه دو روزه که با تالش چندين ماهه اعضای ستاد برگزاری اين جشنواره تدارک ديده شده بود شامل .  شرکت کردند
 از خاطرات فيلم پخش ,مراسم تقدير از اساتيد پيش کسوت و دانش آموختگان دوره سوم دانشگاه : برنامه های متنوع از جمله 

  . سخنرانی های ويژه و اجرای برنامه های هنری بود ,خاطرات و تجربيات دوره سومی ها ارائه  ,ها  سومي دوره

 - مکانيک - برق( وارد دانشگاه شدند و مدرک کارشناسی خود را در رشته های مهندسی  ١٣۴٧دانشجويان دوره سوم در سال 
نفر بود  ٣۵۴تعداد کل ورودی اين سال . دريافت کردند) فيزيک و شيمی -رياضی( و رشته های علوم  )متالورژی و صنايع

از اين .  است رج کشور تماس برقرار کردهنفر از ايشان در داخل و خا ٢٧٣با امسال انجمن فارغ التحصيالن که تا مهرماه 
در حال حاضر حدود . نفر موفق به اخذ درجه دکتری شدند ۵۶نفر در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصيل دادند و  ۶٨تعداد 
  .در خارج از کشور اقامت دارند% ٣۵از اين فارغ التحصيالن در داخل کشور و  ۶۵%

 www.alumsharif.orgجهت مطالعه گزارش کامل از اين مراسم به وب سايت انجمن فارغ التحصيالن مراجع نماييد 
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  در توليد مقاالت علمی دانشگاه صنعتی شريفجايگاه 

در ميان دانشگاه های در بخش توليد مقاالت علمی دانشگاه صنعتی شريف در رتبه بندی های اخير جهانی باالترين رتبه را 
در دانشگاه صنعتی شريف در سال های : دکتر روستا آزاد رئيس دانشگاه با اشاره به اين مطلب گفت . کشور کسب کرده است

توسط  ISIمقاله  ١٣٠٠يفی تمرکز داشته ايم بطوريکه در سال گذشته حدود  اخير بر روی توليد مقاالت در بعد کمی و ک
سرانه دانشجو  ١١٠٠٠عضو هيات علمی در دانشگاه و بهره گيری از  ۴٠٠اعضای هيات علمی توليد شده که با وجود حدود 

  .مقاله به ازای هر عضو هيات علمی در سال است ٣توليد مقاله در دانشگاه 

دانشگاه برتر جهان که سابقه تاسيس ان  ١٠٠در بين  Timesگاه صنعتی شريف در رتبه بندی بين المللی در حال جاضر دانش
   .را بخود اختصاص داده است ۶٨سال می باشد رتبه  ۵٠ها زير 

  

  چهاردهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران در دانشگاه شريف برگزار شد

مدل  ,فرايند های جداسازی  ,ترموديناميک و تعادل فازی  ,انتقال : چهاردهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران با محور های
صنايع غذايی و صنايع بهداشتی و دارويی و کاربرد ها در صنايع نفت و پتروشيمی  ,مهندسی فرايند  ,سازی و شبيه سازی 

دبير اين و  و نفت دانشگاه  استاد دانشکده مهندسی شيمیفته دکتر احمد رمضانی به گ. در مهرماه در دانشگاه برگزار شد
همزمان با برگزاری اين .   مقاله بصورت سخنرانی در اين همايش ارائه گرديد ٢١٠مقاله دريافت شده  ١٣٠٠کنگره از حدود 

عکسهايی از اين   .اه شريف برپا شدکنگره نمايشگاهی از دستاورد های نوين مهندسی شيمی در محل نمايشگاه های دانشگ
  .کنگره در زير نمايش شده است
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  برنده جايزه نوبل شيمی در دانشگاه صنعتی شريف Peter Agreسخنرانی پروفسور 

برنده امريکا و  Dukeاز دانشگاه  Peter Agreدانشگاه صنعتی شريف ميزبان پروفسور  ١٣٩١خردادماه  ٢١روز يکشنبه 
با حضور عده  Molecular Channels Through the Cell Wall: سخنرانی ايشان با عنوان . جايزه نوبل شيمی بود

در پايان سخنرانی آقای دکتر روستا آزاد رياست دانشگاه .  کثيری از اساتيد و دانشجويان دانشگاه در سالن جابر حيان ارائه شد
 Peterجزييات سخنرانی پروفسور .  ء نمودنددانشگاه را به ايشان اعطاعلمی ضمن تشکر از حضور ايشان نشان مخصوص 

Agre و سوابق علمی ايشان در متن زير گزارش شده است.  

 

Dr. Agre received his B.A. in chemistry from Augsburg College in 
1970, and his M.D. from Johns Hopkins in 1974. Following an 
Internal Medicine Residency at Case Western Reserve University 
Hospitals of Cleveland and a Hematology-Oncology Fellowship at 
the University of North Carolina at Chapel Hill, Dr. Agre returned 
to Johns Hopkins as a postdoctoral fellow in cell biology. Dr. Agre 
joined the faculty in 1984 and has spent most of his professional 
life at Hopkins' School of Medicine, leaving in 2005 to go to 
become Vice Chancellor for Science and Technology at Duke 
University Medical Center. His return to Hopkins and JHMRI in 2008 gives Dr. Agre the 
opportunity to concentrate on an area in which he has always been interested -- the 
problem of disease in the developing world.   

  

  سومين کنگره ملی علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنايع شوينده 

3rd Surfactant & Detergent Technology Conference 

و با حمايت دانشکده مهندسی شيمی و نفت دانشگاه  سومين کنگره ملی علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنايع شوينده
 ٣٠٠حدود . مهرماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شريف برگزار شد ٢٠و  ١٩انجمن صنايع شوينده و بهداشتی ايران مورخ 

 ١٣٠از ميان . ايع شوينده و بهداشتی کشور در اين همايش شرکت کردندنفر از اساتيد دانشگاه و مديران و کارشناسان صن
مقاله برای سخنرانی انتخاب و در اين کنگره  ٣٠صنعت کارشناسان و  های کشور دانشگاهمقاله ارسال شده از طرف اساتيد 

  .در اين کنگره همچنين چند کارگاه آموزش تخصصی برای کارشناسان صنعت برگزار شد. ارائه گرديد
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مروری از تحوالت اخير اين صنايع در ايران و جهان با آقای مهندس فرخ مليحی دبير کميته صنعت در سخنرانی افتتاحيه با 
و توسعه اشاره به جايگاه ويژه اين صنعت در حفظ سالمت شهروندان به اهميت ارتباط دانشگاه و صنعت در جهت ارتقاء 

نوآوری و عرضه   ,تمرکز بر کيفيت محصوالت و نياز مصرف کنندگان   .دانش فنی و حل مشکالت صنعت تاکيد نمودند
و مسئوليت اجتماعی توليد کنندگان از جمله  ,توجه به مسائل مربوط به ايمنی محصوالت و محيط زيست  ,محصوالت جديد 

  .  نکات مهم در رشد و پويايی اين صنعت بشمار می روند

محصوالت متنوع و اشتغال مواد اوليه و ميليون تن انواع  ۵/١صنايع شوينده و بهداشتی کشور در حال حاضر با توليد بيش از 
د و در سالهای اخير از رشد قابل مالحظه کمی و يع مهم و پويای کشور محسوب می شونفر از جمله صنا ٢٠٠٠٠بيش از 

مچنين پيشرفت های زيادی در زمينه توليد و تامين مواد اوليه و ساخت ه .کيفی در عرضه محصوالت برخوردار بوده است
در حال حاضر کشور های ايران و ترکيه مهمترين بازار های منطقه .  در سالهای اخير محقق شده استتوليد ماشين آالت 

  .می باشندبرای اين گروه از محصوالت 
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 برجسته برای اساتيد و دانش آموختگان SUTAانجمن  لوح تقديررفی برگزيدگان مع   
 ٢٠١٢در سال دانشگاه صنعتی شريف  

  

 Dr. Amin Lifetime Achievement Award )دکتر امين جايزه( تيد برجسته دانشگاهتقدير از اسا

پور استاد دانشکده مکانيک دکتر سعيد سهراب  

 

  

به ) Dr. Amin Award(  صنعتی شريف برجسته دانشگاهاساتيد برای تقدير از  ٢٠١٢در سال  SUTA انجمن تقديرلوح 
پور استاد دانشکده مهندسی مکانيک و رياست اسبق دانشگاه بخاطر خدمات با ارزش ايشان در  آقای دکتر سعيد سهراب

    . .طرح های عمرانی دانشگاه تعلق گرفت وسعهو تی جايگاه دانشگاه  ارتقا , مديريت دانشگاه در بخش آموزش و پژوهش

ايشان پس از . از دبيرستان البرز فارغ التحصيل شد ١٣۴٠ در تهران به دنيا آمد و در سال ١٣٢٢پور در سال  دکتر سهراب
با کسب رتبه اول و بورس دولت  ١٣۴۴طی دوره ليسانس در رشته مهندسی مکانيک از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 

  . کاليفرنيا گذراندند Berkeleyدوره دکترا را در دانشگاه برکلی وقت عازم امريکا شدند و 

در دانشگاه شيراز مشغول به تدريس شدند و تا قيل از انتقال به دانشگاه صنعتی شريف در  ١٣۵٠پور از سال  دکتر سهراب
نت عمرانی وزارت مسئوليت های اجرايی ايشان همچنين شامل معاو. عهده دار معاونت دانشگاه شيراز بودند ١٣۶٨سال 

  . فرهنگ و آموزش عالی می باشد رانی وزارتمبهداشت و معاونت ع

ريف برگزيده شدند و به رياست دانشگاه صنعتی شوقت به پيشنهاد اساتيد دانشگاه و از سوی وزير علوم  ١٣٧۶ايشان در سال 
به عنوان  ١٣٨۴م می باشند  و در سال پور عضو فرهنگستان علو دکتر سهراب .هده دار اين مسئوليت بودندع ١٣٨٩تا سال 

  . های ماندگار کشور شناخته شدند يکی از چهره
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  Alumni Achievement Award شريف تقدير ازفارغ التحصيالن برجسته دانشگاه صنعتی

 دکترعلينقی مشايخی استاد دانشکده مديريت و اقتصاد

 

 انجمن لوح دکتر علينقی مشايخی فارغ التحصيل دوره اول دانشگاه و استاد دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف برگزيده امسال 
SUTA اين انتخاب به خاطر خدمات ارزشمند ايشان در .  می باشند برجسته دانشگاه صنعتی شريف فارغ التحصيالن برای تقدير از

شان در مديريت انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه به ايشان اهداء ريف و خدمات موثرقتصاد دانشگاه صنعتی شتاسيس دانشکده مديريت و ا
تی شريف در سال در دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه صنعبا رتبه اول دکتر مشايخی تحصيالت دوره کارشناسی خود را  . می گردد
 وره دکترای خود را در دانشگاه تکنولوژیای ادامه تحصيل به امريکا رفتند و دتکميل دوره ليسانس برپس از ايشان . گذراندند ١٣۴٩

ايشان پس از بازگشت به ميهن با مسئوليت در بخش های مختلف مديريت و اقتصاد کشور .  در رشته مديريت گذراندند  MITماساچوست 
ايشان همچنين از سال .  تاسيس گرديد ١٣٧٨در سال دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف با همت دکتر مشايخی . خدمت کردند

  .مسئوليت دبيرکل انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه را عهده دار می باشند ١٣٨٠

  USCدکتر بهرخ خوشنويس استاد دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه کاليفرنيای جنوبی 

  

 Center for Rapid Automated Fabricationدسی سيستم های صنعتی و مدير بخش نمه شکدهدکتر بهرخ خوشنويس استاد دان
Technologies (CRAFT)   در دانشگاه کاليفرنيای جنوبی)USC (شان در بخش موفقيت ها و نوآوری های برجسته بخاطر  .است

در مراسم  برای تقدير از فارغ التحصيالن برجسته دانشگاه صنعتی شريف SUTAانجمن  لوحتم های صنعتی اتوماسيون سيس
است و  ١٣٥٢دسی صنايع دانشگاه شريف در سال ندکتر خوشنويس فارغ التحصيل رشته مه . گردهمايی اتاوا به ايشان اهدا گرديد

عاليت های تخصصی ايشان در زمينه اتوماسيون ف.  ما در امريکا به پايان رسانده استدکترای خود را در دانشگاه اکاله تحصيالت دوره
اختراعات ايشان در زمينه . متعدد در اين بخش ها به ثبت رسانده اندبين المللی و مکاترونيک و رباتيک می باشد و ايشان اختراعات 

Contour Crafting بعنوان  ٢٠٠٦ال از طرف دانشگاه هاروارد بعنوان يکی از تکنولوژی های برجسته نوين شناخت شده و در س
  .انتخاب شده استدر امريکا   National Inventors Hall of Fameاختراع برتر از طرف  ٢٥يکی از 



٢١ 
 

  

  

دانشگاه  براي تقدير از نوآوران SUTAانجمن در اولين جشنواره معرفي نوآوران منتخب 
  )2010 - جايزه دكتر مجتهدي  ( صنعتي شريف

  

  دانشکده شيمیطرح منتخب رتبه اول از      

  

  سنتز و آناليز فتوکاتاليست با خواص ضد باکتری:   عنوان طرح تحقيقاتی

Preparation of Multi-Functional Photo Catalyst with Anti-bacterial Properties 

Mohammad Reza Gholami, Mohammad Reza Elahi Fard, Sara Rahim Nejad, Saeid Haghighi   

  محمد رضا غالمی و دکتر سارا رحيم نژاددکتر  : مجريان طرح 

   محمد رضا الهی فرد و سعيد حقيقی : همکار یدانشجويان دکترا

      

Dr. Mohammad Reza Gholami , Professor Department of Chemistry, Sharif University  

Ph.D. University of Manchester, UK  
Research Interests: Kinetics & Thermochemistry of Gas and Liquid Phase Reactions   
Dr. Sara Rahim Nejad, Assistant Professor  

Ph.D. Sharif University of Technology 
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   – طرح منتخب رتبه اول از دانشكده شيميخالصه 

  )2010سال  جايزه دكتر مجتهديمنتخب (دكتر غالمي و دكتر رحيم نژاد 
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 شعر و ادبيات ايران زمين :   

 از شاهنامه فردوسي

 

  رامشي  دانشي  زهر  بياموز و بشنو ز هر دانشي      بيابي

  زماني مياساي  ز آموختن       اگر جان همي خواهي افروختن

  فردوسي                  

  كليد گنج سعادت قبول اهل دل است    مباد آن كه در اين نكته شك و ريب كند

  شيرازيحافظ                   

  اي كه دستت مي رسد كاري بكن              پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار

  نام  نيكو  گر  بماند ز  آدمي                        به  كزو  ماند  سراي  زرنگار

  سعدي                  
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  اخبار دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شريف

در اين بخش اخبار و اطالعات جمعی از دانش آموختگان 
لطفا خبر های جديد از خود و . دانشگاه به اطالع می رسد

دوستان همکالسی خود را برای ما از طريق 
suta.bod@gmail.com ارسال نماييد.  

  ١٣۴٠ن دهه فارغ التحصيال

 شيمیفارغ التحصيل رشته مهندسی  جالل الدين شايگان
استاد دانشکده مهندسی شيمی و نفت دانشگاه   ۴٩در سال 

در مهندسی خود را در  دکترایوی مدرک . شريف است
  .دريافت کرده است شيمی از دانشگاه منچستر انگلستان

 مهندسی برقفارغ التحصيل رشته  جمال الدين گلستانی
دانشکده مهندسی برق در حال حاضر استاد  ۴٩سال 

ايشان دکترای خود را در . استدانشگاه صنعتی شريف 
امريکا دريافت کرده  MITاز دانشگاه  مهندسی برقرشته 
  .است

فارغ التحصيل رشته مهندسی شيمی  علی اکبر سيف کردی
دکترای خود را در مهندسی شيمی از دانشگاه  ۴٩در سال 

Manchester ايشان استاد . انگلستان دريافت کرده است
  . دانشکده مهندسی شيمی و نفت دانشگاه شريف است

استاد  ۴٩فارغ التحصيل مهندسی برق سال  محمود تبيانی
دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شريف و مديرعامل 

ايشان مدرک دکترای خود را در . شرکت ميکروموج است
امريکا دريافت  MITاه مهندسی مهندسی برق از دانشگ

  .کرده است

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣۵٠فارغ التحصيالن دهه 

در  ۵١سال  شيمی التحصيل رشته فارغ  ايران عالمزاده
استاد دانشکده مهندسی شيمی و نفت دانشگاه حال حاضر 
علوم و تکنولوژی ايشان دکترای خود را در . شريف است

فرانسه دريافت  Toulouseصنايع غذايی از دانشگاه 
  .نموده است

 ۵١سال  صنايعفارغ التحصيل رشته مهندسی  يحيی فتحی
 North Carolina Stateدر حال حاضر استاد دانشگاه 

University ايشان دکترای خود را در . کاستامري
دريافت کرده  Michiganمهندسی صنايع از دانشگاه

  . است

سال  مهندسی شيمیفارغ التحصيل رشته  هايده خرم آبادی
  Berkeleyاستاد دانشگاه در حال حاضر  ۵١

 مهندسی برقايشان دکترای خود را در رشته .کاليفرنياست
  .امريکا دريافت کرده است Berkeleyاز دانشگاه 

 ۵١فارغ التحصيل رشته مهندسی برق سال  هوتن عقيلی
 Michiganدکترای مهندسی برق خود را از دانشگاه 

ايشان در حال حاضر مدير بخش  .دريافت کرده است
  .نيويورک است IBMتوسعه در شرکت 

 موادفارغ التحصيل رشته مهندسی  حسين يوزباشی زاده
. دانشگاه شريف است مواداستاد دانشکده مهندسی  ۵١سال 

از دانشگاه  موادوی دکترای خود را در رشته مهندسی 
Leeds  دريافت کرده استانگلستان.  

فارغ التحصيل رشته رياضی  روبن رستميان ملک آذری
 University ofاستاد دانشگاه در حال حاضر  ۵١سال 

Maryland در رشته  خود را دکترایايشان مدرک . است
  .امريکا دريافت کرده است رياضی از 

 ۵١سال  رياضیفارغ التحصيل رشته مهندسی  حميد نبوی
 Optimizedرئيس شرکت در حال 

Communications ايشان مدرک . کليفرنيا است
از دانشگاه در رشته مهندسی خودرا کارشناسی ارشد 

Stanford  دريافت کرده است.  

رشته مهندسی  ۵۵التحصيل سال فارغعبدالمهدی بهين فر 
بهين تکنيک مکانيک در حال حاضر مديرعامل شرکت 

SUTAدرخواست همکاری با خبرنامه انجمن 

خبرنامه انجمن سوتا از همه اعضا و فارغ التحصيالن 
دانشگاه صنعتی شريف دعوت می کند که با اين بولتن 

اخبار  نظرات و پيشنهادات و  خبری همکاری نمايند و
مربوط به فعاليت ها و برنامه ی علمی و تخصصی خود را 
  از طريق آدرس زير برای بازتاب در خبرنامه ارسال نمايند

suta.bod@gmail.com   
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 قالب سازی و قطعات ريخته گریکه در زمينه  است
  . فعاليت دارد

فارغ التحصيل رشته رياضی سال  بيژن ظهوری زنگنه
در حال حاضر استاد دانشکده رياضی دانشگاه صنعتی  ۵٠

ايشان مدرک دکترای خود را در رشته . شريف است
  .امريکا دريافت کرده است MITرياضی از دانشگاه 

فارغ التحصيل مهندسی مکانيک  مصطفی خسروشاهی
است که  مشاور رادها مديرعامل شرکت مهندسی ۵۵سال 

پروژه  طراحی و مهندسی فرايند های صنعتیدر زمينه 
  . فعاليت دارد ز و پتروشيمیهای نفت و گا

 مهندسی مکانيکفارغ التحصيل رشته  رحمت اله شورشی
رئيس دانشکده مهندسی کامپيوتر دانشگاه  ۵۴سال 

Denver ايشان مدرک دکترای خود را در . است امريکا
امريکا دريافت کرده  MITاز دانشگاه  مکانيکرشته 
  .است

  ١٣۶٠ فارغ التحصيالن دهه

فارغ التحصيل مهندسی مکانيک سال  ميرعباس رياضی
است که در زمينه صدر صنايع مديرعامل شرکت  ۶٢

طراحی و ساخت ماشين های مرتبط با لوله های فلزی 
  . فعاليت دارد

 ۶٩سال  کامپيوترفارغ التحصيل مهندسی  نويد خسروی
است که نبراس انفورماتيک در تهران مديرعامل شرکت 

  . طراحی سيستمهای اطالعات مديريت فعال استدر زمينه 

فارغ التحصيل مهندسی  محمد حسين وزيری بزرگ
است که بالين تک مديرعامل شرکت و  ۶٠سال  مکانيک

  . قالب سازی فعاليت دارددر زمينه 

  ١٣٧٠فارغ التحصيالن دهه 

سال  مکانيکصيل مهندسی فارغ التح حسينیفرشيد سيد 
 مديرعامل شرکت مهندسی و مديريت سرمايه گذاری ٧٧

رزموند است که در زمينه مهندسی پروژه های نفت و گار 
  . فعاليت دارد

فارغ التحصيل رشته فيزيک  بهروز خيرانديش کشکويی
در حال حاضر مديرعامل شرکت نور آفرين ايده  ٧٨سال 

در تهران است که در زمينه مهندسی فوتونيک فعاليت 
  . دارد

در  ٧٠سال  مهندسی برقفارغ التحصيل  داريوش ناصری
در تهران است  پارين کنترلحال حاضر مديرعامل شرکت 

  . فعاليت دارد اتوماسيون صنعتیکه در زمينه 

  ١٣٨٠فارغ التحصيالن دهه 

در  کامپيوترفارغ التصيل رشته مهندسی  مجيد خبازيان
 MITمحقق در دانشگاه و در حال حاضر  ٨١سال 

ايشان دکترای خود را در رشته مهندسی  .امريکااست
دريافت  کانادا  British Columbiaاز دانشگاه کامپيوتر
  .کرده است

فارغ التحصيل رشته مهندسی کامپيوتر سال  امين صارمی
در حال حاضر مديرعامل شرکت پشتيبان تصميم  ٨٣

مديران در تهران است که در زمينه نرم افزار  گيری
  . اتوماسيون فعاليت دارد

سال  برقفارغ التحصيل رشته مهندسی  احسان افشاری
خود را از دانشگاه  دکترایايشان مدرک . است ٨٠

California Institute of Technology  دريافت
در  Cornellاستاديار دانشگاه کرده و در حال حاضر 

  .امريکا است

 ٨٠فارغ التحصيل رشته مهندسی برق سال  بهنام عطاران
ايشان . ا استيدر کاليفرن NetSeerموسس شرکت و 

خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه  دکترایمدرک 
UCLA ; فرنيا دريافت کرده استيکال   .  

مهندسی فارغ التحصيل رشته  فرناز رونقی خامنه
در حال حاضر دانشجوی دوره دکترا  ٨٧سال  کامپيوتر

  . امريکا است Stanfordدر دانشگاه 
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