
 
 

 
 
 

  
  بحث مرکزی گردهمايی

در دانشگاه  نقش
   صنعتپيشرفت

با  که آن را"  دانشگاه با صنعترابطه"
رابطه پژوهش "و یا "  با صنعترابطه دانش"

، یکی از مترادف دانست" توان  می با صنعت
ترین عوامل مؤثر در شکل گيری و رشد  مهم

 طرح .تس ا در یک جامعه صنعتدانشگاه و
پيشين خبرنامه در این موضوع در شماره 

 در ای وگو با دکتر نيوی بازتاب گسترده گفت
بحث بر سر . جمن یافتنميان دوستداران ا

این موضوع نه تصادفی بلکه در راستای 
در اساسنامه . اجرای وظيفه انجمن است

 ثيرأت"انجمن در تعریف وظيفه انجمن بر 
گذاری قابل سنجش بر پيشرفت 

  .کيد شده استتأ" فناوری ایران
هایی در راه دشوار  مکشور ما تا کنون گا

 ،که در دانشگاه ها صورت رشد دانش
 برداشته ی شدنصنعت در راه نيزگيرد، و  می
های رشد دانشگاه ها  یکی از ویژگی. است

و صنعت در کشورمان این بوده است که این 
دو کمتر در پيوند با نيازهای یکدیگر و بيشتر 

 وامع پيشرفتهبا یاری از منابع موجود در ج
نظر  هدر عين حال ب. اند  شکل گرفتهصنعتی
ای رسيده  رسد که این رشد به مرحله می

 هر  در این دو عرصه بدون پيوندکه رشد آتی
یگر بسيار دشوار چه بيشتر این دو با یکد

در  توجه به ایجاد ارتباط با صنعت .خواهد بود
از یک سو و توجه ویژه انجمن ما دانشگاه ما 

 صنعت را  علم واد زیادی از متخصصانکه تعد
تواند گام  در خود گردآورده، از سوی دیگر، می

  .ی در پاسخ به این نياز مبرم باشدبزرگ
باید توجه داشت که این تأثير یا کنش در 

کنش دوسویه است که در آن هر دو واقع یک 
طرف یعنی هم دانشگاه و هم صنعت سود 

نگاتنگ با اگر دانشگاه در پيوندی ت. برند می
د، از این رابطه نه تنها صنعت صنعت عمل کن
 بلکه خود دانشگاه نيز در اثر بهره خواهد برد

کند و  قرارگرفتن در این رابطه تغيير کيفی می
  .یابد یبه درجات عالی تری ارتقا م

که ما در آغاز این بحث هستيم، از آنجایی 
برای روشن شدن زمينه رسد که  نظر می هب

 درک مشترک از مسائل و بحث و یافتن
 عرصه های باید به شيوه های برخورد با آن

  :زیر توجه داشت
وضعيت کنونی در رابطه ميان دانشگاه  -

ما و صنعت و نظرات دست اندرکاران داخل 
  ؛کشور در این مورد

 رابطه ميان صنعت و دانشگاه در کشور -
پيشرفته دیگر اعم از کشورهای های 

   حال رشد؛کشورهای درصنعتی و یا 
 و چگونگی  تعریف نقش انجمن ما-

 در  انجمن امکانات و ظرفيتاستفاده از
   >>>>>>> .پيشبرد این ارتباط در آینده

  شادباش
   به جامعه علمی ايران

  پيروزی قطعی
  يقات علمی ي خاتمه بخشيدن به تضدر

، رئيس دکتر هژبریاطالعيه مطابق 
 های خارجی ییاکنترل دارانجمن، اداره 

 را تغيير داد و  خود موضعOFAC مریکاا
 و ستاری مطالب علمی رسيده از ایرانویرا

 برای درج در دیگر کشورهای تحریم شده
 پس از. را مجاز دانست نشریات امریکایی

  ازACS سرپيچی انجمن شيمی امریکا
این یک   اکنون ،OFAC  تحریماجرای دستور

 نه تنها برای  قطعی در این عرصهپيروزی
  است در  دو سال که نزدیک به،انجمن ما

 جامعه ، بلکه برایکند میاین راه مبارزه 
 ما این پيروزی را به. علمی جهان است
 دکتر هژبری، که نقش هيئت مدیره انجمن و

 و به ستالگویی در این عرصه داشته ا
  .گویيم  میجامعه علمی ایران شادباش
ی گوناگون ها بازتاب این خبر در رسانه

 . بخوانيد۴ در صفحه را
  

  فر دکتر هژبری به ايرانس
به منظور هماهنگی شرکت اعضای 

دهمایی هایدلبرگ، انجمن ما از ایران در گر
س انجمن، در ماه مه سفر دکتر هژبری، رئي

در این . چند روزه ای به ایران خواهند داشت
دکتر هژبری با سفير آلمان در ایران سفر 

آقای فون مالتسان و کاردار فرهنگی سفارت 
تسهيل اعطای ویزا به شرکت به منظور 

دیدار کنندگان در گردهمایی هایدلبرگ، 
 ٢۶دکتر هژبری در روز . خواهد داشت

 دیدار SUTAاردیبهشت نيز با عالقمندان 
 با مسئوالن انجمن فارغ  وخواهد داشت

 پيرامون هماهنگی التحصيالن دانشگاه نيز
  . مالقات خواهد کردها فعاليت

 

 گبرنامه گردهمايی هايدلبر
طبق اطالع دکتر زاهد شيخ االسالمی، 
دبير انجمن، آخرین ویرایش برنامه گردهمایی 

  : است در دست تهيهبه شرح زیر
  :جمعه بعدازظهر

  ؛دریافت کارت ورودی و اسناد گردهمایی -
  ؛ پذیرایی با نوشيدنی-
دکتر  workshopکارگاه آموزشی  -

خالقيت و نوآوری در "خوشنویس با عنوان 
طور  های این کارگاه بنام نویسی بر( "فناوری

 سایت مرکزی انجمنجداگانه و از طریق 
  ؛)شود انجام می

  . برنامه هنری-
  :شنبه و یکشنبه

 در حضور بزرگداشت دکتر محمدرضا امين -
  ؛و با شرکت اعضای خانواده ایشان

 نقش سخنرانی و ميزگرد درباره -
 توسط دانشگاه در پيشبرد صنعت ایران

  ؛پاو ارو،یکاامرصاحبنظران از ایران، 
ینده آ نقش و سخنرانی و بحث درباره -

  .انجمن
  ).شنبه شب( برنامه هنری -

  دوشنبه
  .های منطقه  از دیدنیدیدار

 

  

خوانيم که   را فرا می همه صاحبنظرانما
 برایتا این موضوع پختگی الزم را کمک کنند 

 و رسيدن مطرح شدن در یک بحث گسترده
  .يدا کندبه نتایج عملی پ

  وگو با گفت
  شهال سلطانيهخانم مهندس 

  
  شهال سلطانيه: نام

  ساندویکن، سوئد: محل سکونت
 بخش پژوهش و شــناسکار: شغل

  Sandvikنوآوری در شرکت فوالد سازی 
   در تهران١٣٣۴: سال و محل تولد

همسر مهندس منوچهر وثوق : خانواده
 متالورژی؛ دو فرزند به نام های ١٣۵١ورودی 

ساله، و ترانه آناهيتا،  ٢٢سينا، دانشجوی 
   ساله١۶دانش آموز 
کارشناس مهندسی متالورژی : تحصيالت

، )٨دوره  (۵٢آریامهر ورودی . ص.از د
کارشناس ارشد در خواص مواد از دانشگاه 

  .صنعتی لوليا، سوئد
  

 از خانم مهندس سلطانيه، سپاسگزاریم
وگو با خبرنامه  که دعوت ما را برای گفت این

دتان وگو تول  پيش از آغاز گفت.انجمن پذیرفتيد
  .گویيم را که چند روز پيش بود تبریک می

لطفًا اگر ممکن است کمی درباره  .١
تان در دانشگاه  چگونگی ورود و دوران تحصيل

  .توضيح دهيد
در تمام سال های دبستان و دبيرستان 
برای من، که پدر و مادرم هر دو تحصيالت 

 به دانشگاه عاليه داشتند، روشن بود که باید
اما با تأثير گرفتن از خواهر بزرگترم که . بروم

آریامهر بود، . ص.آسيستان دانشکده فيزیک د
تمام تالشم را روی ورود به این دانشگاه 

که به نظر خودم شاگرد  با آن. متمرکز کردم
ای نبودم، خطر کردم و پنج رشته  چندان زبده

اول کنکور سراسری را از رشته های 
اغلب . انتخاب کردم. آ.ص.مهندسی د
گفتند که با این کار بخت  دوستانم می

اما . پيروزی در کنکور را کاهش می دهم
بخت یارم بود و بسيار مایه شادی من و 
خانواده بود که در رشته سوم انتخابی، یعنی 

  .ژی پدیرفته شدمرهمين مهندسی متالو
 های پر طالطم   ورود من یکی از سالسال

خست سال ند و نيمسال دانشگاهمان بو
  . منحل شد١٣۵٢

یکی از خاطرات فراموش نشدنی من از 
ین است که در نيمسال دوران دانشجویی ا

 یک برنامه بازدید علمی از ذوب آهن دوم
از آنجایی که تعداد . اصفهان ترتيب داده شد

خيلی کم دختران شرکت کننده در این بازدید 
فر همراه ام با رفتن من به این س بود، خانواده

ولی  .کرد  همکالسی پسر مخالفت می٧٠با 
های من اثر بخشيد و عاقبت در این  سماجت

من به مسافرت .  روزه شرکت جستم۴سفر 
عالقه بسياری دارم و از طریق مأموریت 
شغلی و سفرهای شخصی نيمی از 

ولی هيچيک از این . ام کشورهای دنيا را دیده
زه به  رو۴سفرها قابل مقایسه با آن سفر 

  .اصفهان نيست
 ٣ه در صفحه دنبال

  ١۶ شماره
  ١٣٨٣فروردين 
  ٢٠٠۴آوريل 

در پنج صفحه    ١صفحه 

http://suta.org/


 
 

 

 
 
 

  آلمان ديدار از راهنمای
بسياری از دوستانی که برای گردهمایی 

اند  آیند، مایل تابستانی انجمن به آلمان می
د و از مناطق از این فرصت استفاده کنن

پا در مدتی طوالنی تر ورمختلف آلمان و یا ا
برای کمک به این دوستان نکات . دیدن کنند

  :شویم یر را یادآور میز
آلمان در ماه اوت طبيعتی زیبا دارد و با 

 درجه سانتی ٣٠ تا ٢٠درجه حرارتی بين 
. گراد از هوای مطبوعی برخوردار است

علت موقعيت مرکزی شهر هایدلبرگ  به
سفر به نقاط دیدنی آلمان از این محل 

سفر در آلمان اغلب با . ان استبسيار آس
  :گيرد رت می یا چند هدف زیر صویک

های طبيعت؛ دیدار از  دیدار از زیبایی
  .؛ دیدار از مراکز خریدهای شهرها دیدنی

به دوستانی که قصد دیدار از آلمان با 
کنيم که  اهداف فوق را دارند، توصيه می

نقاط : نقاط دیدنی را به دو گروه تقسيم کنند
  .نزدیک به هایدلبرگ، و نقاط دورتر

  :برگ هايدلنقاط ديدنی نزديک
ماینس، شهرهای : این مراکز عبارتند از

و ، ویسبادن، اشتوتگارت فرانکفورت،
برای بازدید از این مناطق  .دارمشتاد

توان در همان هتلی که برای گردهمایی  می
اتاق گرفته شده است ماند و سفرهای یک 

این سفر . روزه به مناطق اطراف انجام داد
  مناسبای های یک روزه برای هر سليقه

های  این شهرهای بزرگ فروشگاه. است
 عين حال بسيار بزرگ و دیدنی دارند و در

 های آثار دیدنی را در داخل شهرها و زیبایی
  .توان دید ها می طبيعت را در حومه آن

 بزرگترین شهر نزدیک به فرانکفورت
هایدلبرگ است و با قطار ظرف یک ساعت 

نقاط دیدنی آن .  دسترسی استقابل
موزه های متعدد در کناره : زعبارتند ا

شمالی و جنوبی رود ماین، خانه گوته 
شاعر معروف آلمان، اپرای قدیمی شهر، 

اتر شهر، مجمتع شامل اپرا، باله و تئ
، شهرداری و منطقه معروف به دانشگاه

 مرکز  و، جامع قدیمیرومربرگ، کليسای
  .Zeilبزرگ خرید در خيابان سایل 
  :ديدنی های دورتر در آلمان

نقاط دیدنی دورتر از هایدلبرگ در آلمان 
 : ازها عبارتند ترین آن  معروفبسيار است که

، منطقه Boden Seeدریاچه بودن زه 
، برلين، هامبورگ، کلن، مونيخآلپ، 

سفر در حاشيه رودخانه راین از ماینس 
تا بن، جنگل سياه، جاده رومانتيک از 

  .نزدیک فرانکفورت تا نزدیکی مونيخ
کيلومتری  ۶٠٠ تا ٣٠٠فاصله ای نظر به 

ها، توصيه بين هایدلبرگ و این شهر
شود که برای این سفر ها هتل محل  می

این اقامت در هایدلبرگ را تخليه کنيد و در 
سفر . ها در هتل مناسبی اقامت کنيدشهر

هم با قطار های سریع بين این شهر ها 
و هم با ) ICE(بان   دویچه شيکالسير و

مسافرانی . ی ميسر استخطوط هواپيمای
که برای نخستن بار به این مناطق سفر 

کنند، شاید از مسافرت با قطار و  می
سير راه های طبيعی در م مشاهده زیبایی

حال توصيه هر به. لذت بيشتری ببرند
های مقصد و هم  کنيم که هم هتل می
های برای مسيرهای گوناگون را هر چه  بليط

  .خود تهيه کنيدزودتر و در کشور محل اقامت 
به دوستانی ما با کمال عالقه حاضریم 

که برای برنامه ریزی سفر خود در آلمان نياز 
. کمک کنيمبه مشورت و همفکری دارند، 

  .لطفًا با ما تماس بگيرید

   تجربه ای از همکاری ميان دانشگاه و صنعت
  ) نيویحسيندکتر( امريکا هدر اياالت متحد

 تهاجم صنایع کشورهای ده بودند که در اثرش با چالشی مواجه اامریک اروپا و ١٩٨٠در دهه 
شد که کسی   غولی دیده میژاپن مانند. ها ایجاد شده بود  به بازارهای آنویژه ژاپن ه، بخاوردور

 از نيمه هادی ها گرفته تا صنایع خودرو  و در عرصه توليد محصوالت گوناگونجلو دارش نبود
 توسط طور عمده ریزی مرکزی برخوردار بود که بهپن از یک برنامه الگوی صنعت ژا. داد جوالن می

 خود را روی محصوالت  تالشتوانست همين دليل ژاپن می ه ب.شد صنایع آن کشور هدایت می
 بهبود دهد و به یک رقيب جدی برای کشورهای سرعت ها را به ، کيفيت آنمعينی متمرکز کند
  .غربی تبدیل شود

در واقع قانون ضد .  فاقد یک برنامه ریزی مرکزی و هدایت متمرکز بودیکاامر الگوی اقتصاد اما
 که این نوع همکاری به باور بر این است. هر گونه همکاری ميان رقباستع از  مانامریکاتراست 

 قوانينی را وضع کردند  یک رشتهامریکااران ذ دولت و قانونگ١٩٨٠در دهه . زند بازار آزاد لطمه می
 این همکاری ها به عرصه های پيش .کرد ری محدود ميان رقبا را امکان پذیر میکه نوعی همکا

 به محصوالت توليدی مربوط طور مستقيم  یعنی عرصه هایی که بهشد رقابتی محدود می
 در اینجا از برنامه سماتک توان  میبرای نمونه. نيستند و بيشتر جنبه تحقيقاتی دارند

SEMATECامکان پذیر  را توليدکنندگان در صنعت نيمه هادی ميانکه نوعی همکاری  یاد کرد 
 دانشگاه ها یا  مانندی بی طرف های محيط همکاری ها درهمه ایندر عمل  .کرد می

  .انجام گرفتانستيتو ها 
سوی وزارت دفاع یا وزارت  از های تحقيقاتی که اغلب از سوی دیگر منابع مالی برای فعاليت

وجوی منابع مالی   و پژوهشگران در جستاهش گذاشته بودشد، رو به ک مين میانرژی تأ
 صنایعی که از سوی رقبای جدید تحت .های پژوهش هایشان بودند  تأمين هزینهبرای ای تازه

یکباره و چگونه ": هایشان بودند دنبال یافتن پاسخ برای پرسش هفشار قرار گرفته بودند، ب
ها  لی موجب چنين پيشرفتی برای ژاپنیعامناآگاهانه به این وضعيت دچار شده بودند؟ چه 

  "؟ه بودراه نجات از این مخمصه چ؟ بودشده 
هم پيوند زنند و ه هایشان را ب واداشت تا نيرو راها  این عوامل صنایع و دانشگاهمجموع همه

 یکی از نکاتی که خيلی زود .باشند پاسخ هایی برای حل مشکالت عاجل  یافتندنبال ه ببا هم
توجه کافی    Manufacturing ساختها به پژوهش در رشته   بود که در دانشگاهکشف شد این

 و بویژه با حمایت وزارت دفاع و وزارت ها در زمينه فناوری  در آن زمان بيشتر پژوهش.شد نمی
 (Manufacturing Industry)ها در صنایع توليدی  نکته دیگر این بود که حرفه. شد انجام می انرژی

افراد این رشته را انتخاب همين دليل با استعداد ترین  هب. مدآ شمار نمی هی جذاب بها جزء حرفه
ها مانند ام آی تی، استنفورد و ميشيگان   برای رفع این مشکل برخی دانشگاه.ندکرد نمی

های  ی تدوین شدند و پژوهشدروس جدید. ندای برای رشته ساخت ایجاد کرد  تازهبرنامه های
عالوه  ه ب.گرفتطور مشترک بين صنعت و دانشگاه شکل  هها ب همه این برنامه .دنوینی آغاز گردی

ها با  حصيالن این رشتهت فارغ ال.گرفت به دانشجویان این رشته ها بورس های ویژه ای تعلق می
ها مورد  بدین ترتيب این رشته. شدند شرایط بسيار جالبی از سوی صنایع استخدام می

 تدوین برنامه های برایمنابع مالی عمده . نيروها قرار گرفتند با استعداد ترین استقبال
  .شد مين میسی و بورس تحصيلی از سوی صنایع تأدر

این برنامه ها با هر یک از . ها بود ها همه جانبه بودن آن مهیکی از جنبه های جالب این برنا
شد  عث میاین امر با .شد  بخش های مهندسی و بخش های مدیریت اجرا میهمکاری ميان

  . تغييرات در صنایع داشته باشند پيشبردکه فارغ التحصيالن آمادگی بيشتری برای
های خوبی در صنعت داشتند و ژاپن   و اروپا پيشرفتامریکا ه ایاالت متحد١٩٩٠در طول دهه 
 در پاسخ به  و٢١ در قرن ، آغاز شد١٩٨٠با این حال آن حرکتی که در دهه . دچار رکود شد

جهانی شدن : زی عبارتند ازح امرور مسائل مط. همچنان ادامه یافته استدیدهای ج چالش
ما امروزه با چالش های جدید و . رقابت در عرصه بازار جهانی و مدیریت زنجيره ارزشصنایع، 

با این .شوند  بازارهای در حال رشد دارند به رقبای جدیدی تبدیل می.رو هستيم هپيچيده تری روب
 یکی از اساسی Lean" ناب"مفهوم . لش های اساسی همچنان وجود دارندحال بسياری از چا

را یک شانس دانست؟  جای چالش آن هیا شاید بتوان ب .ست در دهه های آینده اها ترین چالش
 بهبود در کيفيت و دیگر ویژگی های ،مهترین عامل رقابت. ورد متفاوت اندمدیدگاه ها در این 

خاطر داشت که جهانی تر شدن بازار و جهانی تر شدن زنجيره  هباید ب. محصوالت خواهد بود
ها و یا   تنها پيچدگی)Manufacturing Sustainable( پایدار  و توليدتهيه و توزیع محصوالت

سساتی مؤآن  .عبارتی شانس های جدیدی عرضه کرده اند ولی اساس کار را تغيير نداده اند هب
سریع ( اساس کارشان را های جدید  با غلبه بر پيچدگید موفق خواهند بود که بتوانن٢١در قرن 
  .بهبود بخشند) تر از رقبا

  

ت نظارت بر برنامه اعضای هيئالزم به توضيح است که دکتر حسين نيوی خود یکی از  
 امریکا ه استنفورد و چند دانشگاه دیگر در ایاالت متحد، ام ای تیهای های صنعتی در دانشگاه

 . را ببينيد١۵ن در خبرنامه شماره  با ایشاوگو گفت يشتر با دکتر نيویرای آشنایی ب ب.هستند
 این سویه  یکالش برای انطباقتوجه  هيچ هجا ب  در اینهدف از آوردن این نمونه

 متحدهت الای مانند ایا  طبيعی است که شرایط جامعه.تجربه در کشور ما ایران نيست
 به جامعه ما که از گروه توان  نمی،صنعتی استشورهای ک را که یکی از پيشرفته ترین امریکا

ها برای ایجاد  توان از این نمونه با این حال می. ، انطباق داداستجوامع در حال رشد صنعتی 
  .ن دانشگاه و صنعت در ایران درس گرفتیک رابطه سالم و زنده بي

  

  چهارمين کنگره جهانی طراحی و سالمت
 شهر  در٢٠٠۵ ماه ژوئن سال ٢۶ تا ٢٢از مت این کنگره توسط آکادمی طراحی و سال

طراحی : "موضوع اصلی این کنگره چنين تعریف شده است. شود فرانکفورت آلمان برگزار می
این کنگره از موفق ترین همایش ". ثير اقتصادی آنمحل کار، کمک به حفظ سالمت، فرهنگ و تأ

رای اطالع بيشتر در این مورد به ب. های بين المللی درارتباط با موضوع ارگونومی صنعتی است
 .مراجعه کنيد و یا با دکتر شاهنواز در سوئد تماس بگيرید com.designandhealth.wwwسایت 

  ١۶ شماره
  ١٣٨٣فروردين 
  ٢٠٠۴آوريل 

  ٢ صفحه

http://www.designandhealth.com/


 
 

 

 
 
 

  وگو با خانم مهندس شهال سلطانيه دنباله گفت

  
  درين گردهمایی شاخه اروپاخانم شهال سلطانيه در نخست

  فرانکفورت
عضویت در تيم ژیمناستيک دانشگاه از دیگر خاطرات خوشم 

علت کمبود اعضای تيم  با آنکه اصًال ژیمناست خوبی نبودم، به. است
. شدم هميشه تشویق به ادامه تمرینات و شرکت در مسابقات می

 سالگی هنوز ورزش جزیی جدایی ناپذیر از زندگی من ۴٩اکنون در 
 و مربی عزیزمان خانم پروین مرادیون همت است و این را مدی
 به ادامه تمرین در همکالس عزیزم نویده کالهیتشویق دوست و 

  .ها هستم آن سال
  
خانم مهندس سلطانيه شما تا کنون در بسياری از . ٢

 سراسری و چه  های انجمن، چه گردهمایی گردهمایی
رای شرکت انگيزه شما ب. اید های اروپا شرکت فعال داشته گردهمایی

  ها چيست؟ در این گردهمایی
 سال پيش با ترک ایران و آمدن به سوئد از جمع ١٧برای من که از 

ام، کوچکترین خبر یا تماس با  دور بوده دوستان و آشنایان ایرانی به
دوستان و آشنایان سابق که یادآور دوران خوش دانشجویی است، 

ایی نخست در وقتی فرصت شرکت در گردهم. یک دنيا ارزش دارد
با خود عهد کردم که هرگز گو را از دست دادم،  سن دیه
با . های طالیی دیدار مجدد دوستان را از دست ندهم فرصت

 شرکت  ودستيابی به فهرست نام شرکت کنندگان در آن گردهمایی،
، دست های تورنتو، فرانکفورت، استکهلم و لندن  گردهماییدر

هی  نفر از دوستان دانشگا١٠٠کم با 
  .ارتباط برقرار کرده ام

  
شما عضو کميته اجرایی شاخه . ٣

اروپای انجمن و مسئول هماهنگی امور در 
ممکن است قدری درباره . يدسوئد هست

هایتان و تجربه ای که در این زمينه  فعاليت
  کسب کرده اید برایمان بگویيد؟

 به عضویت ٢٠٠٢که در گردهمایی فرانکفورت در نوامبر  از هنگامی
ميته اجرایی اروپا برگزیده شدم، پيوسته کوشيدم تا دوستان هرچه ک

ها  بيشتری را پيدا کنم و به پيوستن به انجمن و شرکت در گردهمایی
ای که  تجربه. ام هایی هم داشته در این کار موفقيت. عالقمندشان کنم

اگرچه با تشکيل دهد که  ام نشان می در این مدت کسب کرده
 کشورهای مختلف هدف اوليه انجمن که های انجمن در شاخه

خوبی دنبال  برقراری ارتباط ميان هم دانشگاهيان است به
هایی در مورد این انجمن در ذهن  شده، ولی هنوز پرسش

 و هنوز بسياری از دوستان با تردید و دودلی به افراد وجود دارد
های  های مکرر و فرستادن پيام های من در تلفن زدن سماجت
ها این  که تنها هدف من از این پيگيری حال آن. نگرند کی میالکتروني

است که افراد هرچه بيشتری را در لذذذذت خود از تجدید و تحکيم 
دوستی با یاران قدیمی و ایجاد روابط دوستی با هم دانشگاهيان 

  .شود، شریک کنم شان نصيبم می دیگری که افتخار آشنایی
ن درباره گردهمایی سراسری که در گردهمایی لند هفته پس از آن

وگوی تلفنی با  گفت ميل و  تصميم گرفته شد، مبادله ای٢٠٠۴سال 
 و کانادا را شروع کردم تا بتوانيم با یاری امریکادوستان ساکن ایران و 

تر در این گردهمایی،  و همدلی همه دوستان و شرکت هرچه فعاالنه
  .يافزایيمات فراموش ناشدنی مان بخاطره خوش دیگری به خاطر

در بخش پژوهش و نوآوری یکی از خانم مهندس سلطانيه شما . ۴
همانطور . برجسته ترین مؤسسات صنعتی جهان فعاليت روزمره دارید

رابطه "دانيد بحث مرکزی گردهمایی هایدلبرگ به موضوع  که می
تجربه شما در کار روزانه تان . اختصاص یافته است" دانشگاه و صنعت
  گونه است؟از این رابطه چ

 ساندویک یکی از بزرگترین مراکز در نوع خود  پژوهش و نوآوریمرکز
با این وجود ساندویک تالش دارد تا از دیگر مراکز . در اروپا است

در سوئد تنها تعداد . ها استفاده کند تحقيقاتی و همچنين از دانشگاه
. رندها هستند که در رابطه با صنایع فعاليت جدی دا اندکی از دانشگاه

ولی آن تعداد که در این زمينه فعاليت دارند، رابطه بسيار نزدیکی با 
این دانشگاه ها به نوبه خود از مزایای . ساندویک برقرار کرده اند

  .شوند همکاری با ساندویک بهره مند می
 تحصيالتشان را دهد که ساندویک به کارکنان خود این امکان را می

همچنين .  دکترای خود کار کنند پروژههمراه با کار ادامه دهند و روی
 روی پروژه های ها این امکان را دارند که دانشجویان دکترای دانشگاه

. مشترک که مورد عالقه هم دانشگاه و هم ساندویک است، کار کنند
ش و تبادل دان. شوهر من، منوچهر وثوق، یکی از همين افراد است

تعدادی از . یابد یها و صنایع اهميت روزافزون م تخصص ميان دانشگاه
  .کنند ها تدریس می متخصصان ساندویک در عين حال در دانشگاه

 پروژه احداث یک  با سمت مدیر، در ساندویکپيش از آغاز به کار
 رابطه نزدیک طی انجام این پروژه. م بود مشغول به کارپارک علمی

 که این  را و اثرات مثبتی، مراکز تحقيقاتی و صنایعها ميان دانشگاه
حاصل کار این . مدید  از نزدیک میهمراه داشت همکاری تنگاتنگ به

 که ایجاد پارک های اندرکاران نشان داد پروژه به من و دیگر دست
 و در نتيجه باالبردن انگيزه دانشگاهعلمی با هدف جذب صنایع به 

 در این ای ، گام سازندهمسائل واقعیتحقيق و پژوهش در ارتباط با 
  .تواند باشد جهت می

ت های هر چه  مجدد، موفقيخانم مهندس سلطانيه با سپاس
  . آرزومندیمبيشتری را برای شما

به اميد  .وگو سپاسگزارم من نيز به نوبه خود از انجام این گفت
  . در هایدلبرگ٢٠٠۴ در گردهمایی  هرچه بيشتردیدار دوستان

  

  من در تورنتوجلسه شاخه انج
در این جلسه . گردد  آوریل برگزار می٣٠ جلسه شاخه تورنتو در

 خانم فيروزه ، مقيم تورنتوSUTA عالوه بر اعضا و دوستداران انجمن
ئت مدیره عباسيان و آقای دکتر مانوهر ميثاقی ساکن تورنتو و عضو هي

 SUTA س انجمنئيدکتر هژبری، ر.  شرکت خواهند کردSUTA انجمن
  .ه منظور شرکت در این جلسه به تورنتو خواهند رفتنيز ب

  

  باره ايران درزنظر يک کارشناس ا
  رابطه پژوهش و صنعت

بنا به نظر بهمن نامور مطلق، کارشناس مسائل اقتصادی، 
اعتبارات اختصاص یافته در بخش صنعت به طور شایسته و بهينه برای 
. پژوهش مورد بهره برداری قرار نگرفته است

 همچنين افزودند که آسيب کپی ایشان
برداری در صنعت با رقابتی تر شدن بازار 
داخلی و منطقه ای بيشتر نمود پيدا خواهد 
کرد و ما را مجبور به تفکر و اختصاص اعتبار 

وی عدم توجه به . نماید برای پژوهش می
پژوهش در صنعت را دليلی بر تقليدی شدن 

پژوهش صنعت را : آن عنوان کرد و افزود
، در حالی که شرایط و اعتبارات فعلی کشور کند خالق و بومی می

این کارشناس شکاف . پژوهش در امر صنعت را ناممکن ساخته است
ميان نظام آموزشی و صنعتی را به عنوان یک چالش بزرگ در صنعت 

تا حد امکان باید ارتباطات دانشجو و : کشور ارزیابی کرد و گفت
ن معنی که تمامی افرادی که در مقطع به ای. صنعت را افزایش داد

ليسانس با صنایع مرتبط هستند، بخشی از اعتبارات الزم را از صنایع 
نياز به سازمانی برای به گفته وی در این راستا . دریافت نمایند

 شود نزدیک کردن نهادهای اجتماعی و صنعتی احساس می
اهبردی و جای ایجاد سازمان گسترده دیگری، سازمانی ر که باید به

  .سياست گزار تأسيس نمایيم
  )دنيای اقتصاد به نقل از خبرگزاری کار ایران(

  

  وظيفه ما
چنين آمده " وظيفه ما"در پيشگفتار اساسنامه انجمن زیر عنوان 

  وظيفه انجمن دانشگاه صنعتی شریف:"است
های حرفه ای، آکادميک و اجتماعی  پيشبرد همکاری -

  ميان اعضای خود است و
ت ارتباط ميان اعضای مقيم خارج و دانشگاه با هدف کمک به  تقوی-

 ویژه ه بپيشبرد برنامه های آکادميک  دانشگاه و
ثيرگذاری قابل سنجش بر تأ

  ."پيشرفت فناوری ایران

  ١۶ شماره
  ١٣٨٣فروردين 
  ٢٠٠۴آوريل 

  ٣صفحه 

با پذيرش عضويت، انجمن را در 
  انجام وظايف مهم خود ياری دهيد

org.sutaجعه به سایت انجمن با مرا
وانيد حق عضویت خود را بپردازید و نيزت می

  .نویسی کنيد در گردهمایی هایدلبرگ نام

http://suta.org/


 
 

 

 
 
 

  تاريخچه اتاق کوه دانشگاه
  

 عنوان تازگی کتابی با به
تاریخچه اتاق کوه دانشگاه به 
همت تعدادی از کوهنوردان 

 نسل جدید و در متعلق به
 از  با تعدادیوگو گفت
گذاران اتاق کوه از جمله  بنيان

آقایان مهندس حسن مرتضوی، 
مهندس کورس ضيایی، مهندس 
رضا نجفی منش و مهندس 

ما . یافته استحسنلو انتشار 
 ابتکار دوستان ضمن قدردانی از

جوانمان در جمع آوری و انتشار 
 را برای اطالع خوانندگان درج  این اثر جالبمقدمهاین تاریخچه، بخش 

  .کنيم می
  

گذرد و ما اينك  یسيس شد مأ آه دانشگاه تیها از زمان لاس
گروه آوه " از ما با یخيل .چندم آن هستيم و یدانشجويان دوره س

ها   از آنیرفتيم و خاطرات و تجربيات فراوانبرنامه  " شريفیدانشجو
 آارهايمان خواهد یهگشاها ر  آه تا سالیايم، تجربيات دست آورده هب

 آه با یدر اين بين آسان.  مسير زندگيمانبود و شايد تعيين آننده
 آه یآسان. آشنا باشند، شايد آم باشندسرگذشت و قدمت گروه 

 تشكيل و ی گروه را گذاشتند، برای آه سنگ بنایهاي بشناسند اولين
 ی بعدیها ند، انسجامش بخشيدند و به نسلحفظش تالش آرد

  ...اينك ماييم وارث اين همه تالش و قدمت و  و .سپردند
مهندس ( ها  از همان اولينی بود آه يك٧٧ين بار در مجمع سال اول

ها و اين آغاز   به آن سالمان آمد و ما را برد به جمع )حسن مرتضوی
 ارديبهشت سال یهماي ر گردد.  گروهی بود با پايه گذاران اصلیارتباط
فيلم ، هايشان گفتند طرات قديم و برنامه خااز. هاشان آمدند ی خيل٨٠

ما  ،ها بيشتر شد ارتباط. آم با ما برنامه آمدند ، آمو عكس آوردند
مان   گروه به ظاهر آوچك آه پشتیهاي مانديم و اين همه پشتوانه

هايشان در حل مشكالت  و حمايتها  توانستيم از تجربه یبود آه م
ه اين پشتوانه عظيم گروه و ببراي ارج نهادن .  استفاده آنيمیجار

 ٨٠ سال یو اصالت گروه، در شورا" تاريخ"ا  نسل حاضر بیآشناي
 یدانشجو گروه آوه تدوين تاريخچه" شروع شد با عنوان یآار

ها رفتند آه تاريخ  ی جمع شدند و سراغ قديمیا عده ".شريف
هايشان جمع  ها و گفته حرف. شان بود ها مان در سينه  گروهیشفاه
نك ، و اي ... اجرا شده و یها ها، خاطرات، ليست برنامه عكس .شد

.  شدهیآور  جمعیا صورت مجموعه ها تا به حال، به حاصل اين تالش
ه آه  مقارن است با دومين  سال سيس گروأ تیاين مجموعه از ابتدا

اتاق "وقع گروه با عنوان آن م.شود  یسيس دانشگاه شروع مأت
 یختلف میها برنامه. گيرد یپا م" مهر يا آری دانشگاه صنعتیآوهنورد
 مدت ی طوالنیهاي گيرد و برنامه یشود ، به تدريج وسعت م یاجرا م

  .شود یخصوص در ايام نوروز اجرا م به
ها   با آمبودی اجتماعي از قبيل آشنايیها شايد بتوان گفت فعاليت

 ... ها و ها، ساخت پناهگاه  مردم، آمك به زلزله زدهیها و محروميت
را ج ایهت آوهنوردج ها صرفًا  اتاق بوده و برنامهیها س آارأدر ر
  .شده است ینم

ر  نيز دیداد ، تغييرات ی آه در سطح جامعه رخ میهمزمان با تغييرات
 و ی سياسیها فعاليت. گيرد یروند آارها و چهره اتاق صورت م

 بودند آه در زمان خاص خويش در اتاق ی از جمله مواردیچريك
ريخ گروه تا اواسط دهه ،  تادر اين مجموعه .ان خود را داشتطرفدار

 آه یبسيارند موارد. نوز در اول راهيمبا اين حال ه. شود ی مرور م۵٠
 در اينجا جايشان یاند و يا به هر دليل  قلم افتادهاند و از از يادها رفته

 تا انقالب و پس از انقالب ادامه آار از آن دوره است .خاليست
ايش را با نام ه اي آوتاه ، فعاليت است آه گروه پس از وقفه یفرهنگ

  .رسد به ما یآند تا م یشروع م"  شريف یگروه آوه دانشجو" 
  

ی از فعاالن آن زمان اتاق کوه اکنون تعدادکنيم که  یادآوری می 
، )  مکانيک٧دوره  (آقایان محمد یزدانفر: از جمله.  هستنداروپامقيم 

 .) شيمی۶ دوره (زاده تقی و ایرج ) م شيمی٧ دوره (زاده خسرو صباغ
 از هایی ما تالش خواهيم کرد که در آینده نزدیک خوانندگان را با گوشه

 .خاطرات این کوهنوردان قدیمی دانشگاه آشنا سازیم
  

   مين کنفرانس مهندسی برق در ايران١٢
 ماه مه در دانشگاه فردوسی مشهد ١۴ تا ١٢کنفرانس از این 

در این کنفرانس دکتر خاکزار، استاد در دانشگاه . ودش برگزار می
اشتوتگارت آلمان و از اعضای فعال انجمن ما، دو کارگاه آموزشی در 

  .کند زمينه ارتباطات نوری برگزار می

  نامه رسيده
   اخير مقيم سوئدهای  سالاز يکی از دانش آموختگان

رد خبرنامه  خوانندگان نظرشان را در موکه خواسته بودید نظر به این"
  .صورت مختصر خدمتتان بفرستم هبيان کنند، مایلم نظرم را ب

ارغ التحصيالن به ما ف. طور کلی جالب و خواندنی است هخبرنامه ب
دهد و ارتباط خوبی  ای در مورد دانشگاه می یک احساس خوب حرفه

خبرنامه  .کند  برقرار میکنيم،  که در نقاط دور از هم زندگی میبين ما
 و جالب عضوی از گروهی از انسان های دهد که ن میبه من نشا
از طریق . این بيشترین ارزش را برای من دارد.  دنيا هستمموفق در

شوم که بسيار  هایشان آشنا می ها و فعاليت خبرنامه با این انسان
  .عالی است
بينم که  کنم وقتی می نفس بيشتری پيدا می ه اعتماد بمن شخصًا

 کشور وجود دارد و لتحصيالن دانشگاه در خارجارغ اچنين گروهی از ف
  .و خبرنامه حلقه ارتباط بين ماست. کنم که عضو آن هستم افتخار می

 خصوص اگر هب. یدآ ها خوشم می من از همه بيشتر از مصاحبه
 در انتخاب مصاحبه خوب است. حبه شونده از رشته مکانيک باشدامص

حال  هتا ب کنم  فکر می.شونده ها تنوع رشته ها تا حدی رعایت شود
در " چالش های انتخابات"خبرهایی مانند . این امر رعایت شده است

 قدری کلی است و موضوع خاصی را در رابطه با آن جلسه ١۴شماره 
این . دننظرم این گونه مطالب کلی جذابيت زیادی ندار هب. کند بيان نمی

اخبار . رددست آو هتوان ب  دیگر رسانه ها نيز میگونه مطالب را از
 چون که با جزیيات بيان  بسيار جالب و خواندنی است،۴صفحه 

من این اخبار را با اشتياق فراوان . شود و روشن و واضح است می
خاطرات . خوانم و حاضر نيستم حتی یکی را هم از دست بدهم می

فقط عکس ایشان تکراری است و . دکتر مجتهدی هم خوب است
 از ایشان ی عکس های دیگر ازستخوب ا. خسته کننده شده است

  ".استفاده شود
اند بسيار  ان که این نامه را برایمان نوشتهاز دوست عزیزم

  .شان را عملی کنيمسپاسگزاریم و خواهيم کوشيد پيشنهادهای
  

   جهانهای علمی در رسانهيقات  تضي لغوبازتاب
:  آوریل نوشت۵در شماره دوشنبه یورک تایمز نيوروزنامه  

 اعالم داشت که انتشار IEEEانه داری امریکا در نامه ای به وزارت خز"
و ویراستاری مطالب ارسالی از کشورهایی نظير ایران از سوی این 

 ."سازمان بالمانع است
 آوریل ۶ در گزارش مفصلی در شماره روز Star-Ledgerروزنامه  

انستيتوی مهندسان برق و : "نویسد در این مورد از جمله می
 دیروز با استقبال از تصميم اداره کنترل دارایی های IEEEالکترونيک 

 داستان برای آزادی بيان و پایانی برایرا یک پيروزی   آنOFACخارجی 
 ."غمناکی دانست که بيش از دو سال ادامه داشته است

 ضمن تحليل این Physics Todayفيزیک امروز مجله امریکایی  
 .اشاره کرده است OFACخبر به نقش انجمن ما در تغيير عقيده  

 آوریل از جمله ۶ در گزارشی در برنامه روز سه شنبه رادیو فردا 
های خارجی، آقای آرتور رئيس اداره کنترل دارایی " :اظهار داشت
توان استنباط کرد که لغو  فت با دریافت این نامه میوینستون، گ

  ."شود مقررات مذکور شامل حال تمام نشریات علمی امریکا می
  

   بهاره شاخه نيو انگلندسهجل

  
 دوستداران انجمن  با شرکت بهاره شاخه نيوانگلند امریکاجلسه

ماساچوست، نيویورک، نيو همپشایر، ورمونت، نورث آیلند مقيم ایاالت 
 ماه مارس در ام آی تی در محيطی گرم و ١٣ در روز کات و کانکتی

 ما برای انش آموختگان دانشگاهای از د عده. شدصميمانه برگزار 
ين بار در این جمع شرکت داشتند و احساسات عميق خود را از نخست

 پس کنندگان شرکت. دیدار دوستان برای شرکت کنندگان بيان کردند
 برای تقویت ارتباط ميان اعضا و از معرفی خود پيشنهادهایی
زاهد شيخ االسالمی سپس دکتر . دوستداران انجمن ارائه کردند

يت های جاری انجمن و به ویژه در رابطه با  فعالمطالبی درباره
  .گردهمایی هایدلبرگ با شرکت کنندگان در ميان گذاشت

  ١۶ شماره
  ١٣٨٣فروردين 
  ٢٠٠۴آوريل 

  ۴صفحه 



 
 

 

 
 
 

  چند خبر
 ميان دانشکده مدیریت و سازمان گسترش و مطابق توافق 

نوسازی، این سازمان به دانشجویان ممتاز این دانشکده بورس 
عطا  ا)BCOM) Bachelor of Commerce گذراندن دوره برای تحصيلی

 )سایت دانشگاه (.کند می
 اشتغال ی يكصد ميليارد ريال اعتبار برامجلس با تصويب نمايندگان 
.  از فرار مغزها اختصاص يافتیغ التحصيالن دانشگاه ها و جلوگيرفار

 )همشهری(
 ی درصد١۶رشد  یوزير علوم تحقيقات و فناور ،یجعفر توفيق 

 را ٨٣ال  در سی تحقيقاتیها و مراآز علم گاهبودجه دانش
 . دانست و خواستار توجه بيشتر دولت به اين بخش شدیناآاف
 در یآه بودجه بخش جاراست  یدرحالاین :  خاطرنشان آردیتوفيق

شور از  آی نسبت به سهم بودجه جاریوزارت علوم تحقيقات و فناور
 )صاددنيای اقت (. برخوردار استبيشتریرشد 

 در می کشورهای عل نخستين همایش قطب :سایت دانشگاه 
در فراخوان . شود  خرداد ماه امسال در تهران برگزار می٧و  ۶روزهای 

 یها  جايگاه و نقش قطبیبه منظور بررس" :این همایش آمده است
 ارتقاء توان توليد علم و  وی پژوهشیها  در گسترش فعاليتیعلم
 یو ارزياب آشور ی و صنعتی، فنی علمی و رفع نيازهایفنـاور

 وزارت علوم، ی علمیها  قطبیملكردها و دستاوردهاها، ع سياست
 آشور برگزار ی علمیها  اولين همايش قطب،یتحقيقات و فناور

  :  اين همايش عبارتند ازیاهداف اصل .شود یم
         ها  آشور و عملكرد آنی علمیها  با قطبیـ آشناي    
 یور توسعه علوم و فنا دری علمیها ـ تعيين جايگاه و نقش قطب    

  آشور
   آشوری علمیها  قطبی ارزيابیـ ضوابط و استانداردها    

    در داخل و خارج از آشوری علمیها  قطبی تطبيقیـ بررس    
  ."ی علمیها  و تقويت قطبی شناسايیها  روشیـ بازنگر    
 و ی اطالع رسانی عالیاهللا جهانگرد دبير شورامهندس نصر 

ر خصوص نحوه تخصيص بودجه نماينده ويژه رئيس جمهور در تكفا د
 یيليارد تومان از اعتبارات سال آت م٢۵:  اظهار داشت٨٣تكفا در سال 

 طرح خواهد بود، ٧ ميليارد تومان آن در غالب ٧۵تكفا به طور متمرآز و 
 آشور، مانند یها  آل دستگاهی درصد اعتبارات جار٢به عالوه آن 

 یها است، برا اه دستگیساؤ است آه در اختيار ری ، منابع٨٢سال 
 در قلمرو خود به آار ببندند، آه ICTیاين آه بتوانند در بحث به آارگير
 )ایسنا (.سال آينده نيز اين گونه خواهد بود

ور استادان  با حضنخستين همايش لوله بدون درز مانسمان 
رآاران اند ، مديران و دستی پژوهشی علمیها ها، انجمن دانشگاه
 در اهواز برگزار  و فوالدی، گاز، پتروشيم مختلف صنعت نفتیواحدها
 صنعت ی گروه ملیبردار  و بهرهی معاون فنیمهندس رسول. شد

 و به یشاره به تغييرات سريع در تكنولوژ با ای سخنانیفوالد ايران ط
 از ی به عنوان يكی جديد در توليد محصوالت فوالدیها  روشیآارگير
ايران در سال :  بشر گفتترين مواد مورد نياز ترين و پرمصرف مهم
 هزار تن فوالد در رديف بيست و ٨۶٩ ميليون و ٧ با توليد ٢٠٠٣

ترين  آنندگان فوالد جهان قرار دارد و بزرگ يكم جدول توليد
ميزان نياز ساالنه :  افزودیو .توليد آننده فوالد در خاورميانه است

 یرسولمهندس .  ميليون تن است١١ود بازار مصرف فوالد ايران در حد
 ٩٠٠ به بيش از ٢٠٠٢ فوالد در سال یآه توليد جهان با اشاره به اين

 ی برا٢٠٠۴شود در سال  ی میبين پيش: ميليون تن رسيده، گفت
 )دنيای اقتصاد ( .نخستين بار توليد فوالد از مرز يك ميليارد تن بگذرد

دانشگاه ما از ابتدا : دکتر مقداری معاون آموزشی دانشگاه 
 سازی دانشگاه ها و از طرفی نگران سطح آموزشی مخالف خصوصی

ای دانشجویان را بر" نوبت دوم"در همين راستا ما عنوان . خود بوده
زمان دانشجویان  ایم و به همين دليل از حضور هم این دوره حفظ کرده
روزنامه . (جویان روزانه در یک کالس جلوگيری شدهنوبت دوم و دانش

 )شریف
 در  وزیر علومیدآتر جعفر توفيق - ها  دانشگاهیاعتبار سنج 

برنامه : ، گفت١٣٨٢ سال یتقدير از نفرات برتر آزمون سراسرمراسم 
سنجش آموزش آشور ها، توسط سازمان   دانشگاهینظام اعتبارسنج

 )ایسنا (. شده استی آشور، طراحیها  دانشگاهیبند با هدف رتبه
 سسهؤمسابقات جهانی مدانشجويان ايرانی بيشترين جوايز  

 را از آن خود در کانادا) OUC(و پل ماکارونی ) ACI(مريکا ابتن 
 اول روزنامه های محلی  صفحه درعکس و خبر پيروزی آنان کردند و
 مريکااسسه بتن ؤسيس مأ صدمين سال ت مسابقاتدر. درج شد

 و دانشجويان ند دنيا شرکت داشت تيم از کشورهای١٠٠ از  بيش
دانشگاه صنعتی  و  فنی  دانشگاه تهراندهکدانش ، این بار ازايرانی

 .ندکسب کنبهترين نتايج را   بار دیگرتوانستند خواجه نصير 
 ی دانشجويینويس  برنامهیهشتمين دوره مسابقات جهان و بيست 

ACMدر  شريف و اميرآبير ی صنعتیها  با حضور دو تيم از دانشگاه

تيم  .شد برگزار ) چكیجمهور(  شهر پراگدر مارس پایان ماه
 شرکت م تي٧٣ ميان را ٢٧ مقام نشگاه صنعتی اميرکبيردا

سفانه در این دوره از مسابقات  تيم دانشگاه ما متأ.ردکسب ک کننده
  تسسه مکانيک سنهای مؤ تيم. دست نياورد هنتيجه مطلوبی ب

های نخست و  م مقاسوئد به رزبورگ و دانشگاه صنعتی سلطنتیتپ
 ٢٠٠۵قدماتی این مسابقات در سال ميزبانی مرحله م. دوم رسيدند

 )ایسنا (.در منطقه غرب آسيا به دانشگاه ما محول شده است
 در بخش تيم روبوکاپ دانشگاه صنعتی اصفهاندانشجویان  
 که با شرکت ٢٠٠۴ در مسابقات آزاد روبوکاپ های اندازه متوسط تابور

 دوم انجام شد، به مقام  آلمان کشور در شهر پادربرن١٣ تيم از ١۵٠
سفانه موفق به صعود به مرحله  تيم دانشگاه ما متأ.دست یافتند
 )ایسنا (.نهایی نشد

 مدال به عنوان بهترین تيم ١٠تيم مخترعان جوان ایرانی با کسب  
 انتخاب PALEXPOشرکت کننده در نمایشگاه اختراعات و تکنولوژی ژنو 

 ) ایسنا. (شد
ر و علم و های صنعتی اميرکبي دانشگاهاعضای هيئت علمی  

به روش جدیدی برای بهبود سيستم هدایت و کنترل خودکار صنعت 
 )ایسنا. (قطارها دست یافتند

روزهای  آلمان-سمينار مشترک نانو تکنولوژی ایران ننخست 
 .شود  اردیبهشت در دانشگاه علم و صنعت برگزار می١۴ و ١٣
ی  دوره هابنا به گفته دکتر قاسم مير عمادی، مسئول راه اندازی 

 تا ٨٣دانشگاه ما برای سال تحصيل ، بين الملی دانشگاه در کيش
 در دوره های بين المللی مقطع کارشناسی با همکاری دانشگاه ٨۴

  در رشته های مکاترونيک، عمران، کامپيوتر و فناوری اطالعاتکيش
 یورو ٣۵٠٠ شهریه برای هر نيم سال معادل .پذیرد  دانشجو می٢١٠

 ) شریفروزنامه( .خواهد بود
 .شود  آوریل در بحرین برگزار می٢١ تا ١٩کنفرانس آلومينيوم از  
به جای عضو هيئت علمی دانشکده هوا فضا،  ،دکتر کوچک زاده 

 .دکتر مهدوی به سمت مدیریت امور آموزشی دانشگاه منتصب شدند
 )روزنامه شریف(

 یروش جديد  اصفهانیدانشگاه صنعت یبا تالش يك دانشجو 
 )ایسنا. ( متحرك ارايه شدیها باتو ریياب  و جهتیياب  مكانیابر

  

  )١٣( از خاطرات دکتر مجتهدی
  

عرض بکنم 
که این چهار 
نفر تمام 

ها را  ساختمان
انجام دادند، 

 –طور امانی  به
 هزار ٧٠یعنی 

متر ساختمان 
) lot(را چند لو 

کردند، ] قطعه[
هر لوئی چند 

روی . هزار متر
هر لو یک 

ماهی . کده فنی رشته ساختمان استخدام کردندالتحصيل دانش فارغ
طبق . پنج هزار تومان آن موقع دادند تا باالی سر ساختمان باشد

] ها دادند و این[طور امانی به این چند نفر  نقشه آن چند هزار متر را به
. ها تمام شد با هم رقابت طوری کردند که شش ماهه این ساختمان

يون چند نفر آقایان دکتر محمد مصالح مورد نياز به وسيله کميس
، مهندس ابوذر و لکستانی خریداری ]مکث[، مهندس محمد ]مکث[

خریدند در اختيار چند نفر  مصالح اوليه را هم این چهار نفر می. شد
اصًال آجر، . طور امانی  به–گذاشتند  مهندس ناظر ساختمان ها می

من هم . خریدند گچ، آهن، هرچه مورد احتياج بود را این چهار نفر می
اگر من بودم خودم . ها گفتم، شما صورت جلسه تنظيم کنيد به این

هو امضاء  شود یک کنم و اگر نبودم، جمع می شخصًا امضاء می
این قدر من اطمينان به . اصًال بدانيد که نخواهم هم خواند. کنم می
  .ها داشتم و دارم آن

عرض کنم که ساختمان یکيش چهار طبقه آجری بود و 
. بود] ساخته اسکلت فلزی پيش[های دیگر سوله  ساختمان

آن . خوردند ناهارخوری مثًال سوله بود که دو هزار نفر غذا می
حاال هم به . ساختمان آجری را اصًال شاه دستور داد به نام من باشد

های درس  سالن. جا، بله ، آن"ساختمان مجتهدی"نام من هست، 
  .ته شدهتآتری خيلی قشنگ ساخ آمفی. دارد

  )ادامه در شماره آینده( 
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