
 
 

 
 

  
  

   SUTAاستقبال وسيع از 
  در ایران

ای با شرکت   ماه مه جلسه١۵روز شنبه 
 و حضور دکتر SUTAدوستداران انجمن 

تئاتر  هژبری، رئيس انجمن، در آمفی
این . دانشگاه برگزار شد دانشکده شيمی

سابقه دوستداران  جلسه با استقبال بی
رو شد و  بيش از   در ایران روبهSUTAانجمن 
در این جلسه . در آن شرکت کردند نفر ٣٠٠

دکتر هژبری دوستداران انجمن در ایران را در 
های انجمن و روند تدارک  جریان فعاليت

برگزاری گردهمایی هایدلبرگ قرار داد و 
 در این گردهمایی را نویسی چگونگی نام
  .توضيح داد

  

  
  دکتر هژبری در ميان دانشجویان مشتاق

  

همایی نکته جالب توجه در این گرد
پرسش و پاسخ صریح در مورد مسایل انجمن 

SUTA ،ميان دوستداران انجمن و دکتر هژبری 
  .رئيس انجمن، بود

در پی این جلسه، تنها در چند روز، بيش 
 مقيم SUTA نفر از دوستداران انجمن ٣٠٠از 

نویسی  ایران برای شرکت در گردهمایی نام
  .کردند

ای  نفر بر۴۵٠تا کنون در مجموع بيش از 
با . اند  کردهنویسی گردهمایی هایدلبرگ نام

 همچنان ادامه نویسی توجه به این که نام
رود که گردهمایی هایدلبرگ  دارد، انتظار می

ای در  از نظر تعداد شرکت کنندگان رکورد تازه
های انجمن از خود باقی  تاریخ گردهمایی

  .گذارد
پور، رئيس  دکتر هژبری با دکتر سهراب

در این دیدار دکتر . ز دیدار داشتنددانشگاه، ني
پور ضمن بيان مشکالت مالی  سهراب

دانشگاه تأکيد کردند که بودجه دانشگاه نباید 
تمامی به بودجه دولت وابسته باشد و  به

توانند نقش  التحصيالن دانشگاه می فارغ
ایشان در . مهمی در این زمينه داشته باشند

افت  تصدیق کردند که انتظار دری عين حال
آموختگان مقيم  وجوه قابل توجه از دانش

خارج به منظور ترميم بودجه دانشگاه، انتظار 
پور اظهار  دکتر سهراب.  نيستای بينانه واقع

اميدواری کردند که بتوانند در گردهمایی 
  .هایدلبرگ حضور یابند

  ۴دنباله در صفحه 

  !لرزه  زمين"علمی"های  بينی پيش
هران سرعت در ت ه خبری بچندی پيش

که دانشکده فيزیک  پخش شد مبنی بر این
 را لرزه ميندانشگاه صنعتی شریف وقوع یک ز

در تهران ) ٢٠٠۴ ژوئن ٢(شنبه برای روز چهار
 دانشجویان خوابگاه .بينی کرده است پيش

های   از رفتن به اتاق در پی این خبردانشگاه
پایان ه خودداری کردند و امتحان خوابگا

 .آن هفته لغو گردیده در ا دانشگنيمسال
کتر اردالن از دانشکده  دکتر رحيم تبار و دلبتها

به بينی فقط  فيزیک اعالم کردند که این پيش
محاسبات آماری  مقدماتی و بر اساسشکل 

  ۵دنباله در صفحه                    صورت گرفته
  

  هایدلبرگراه در 
از همه افرادی که قصد شرکت در "

دارند، خواهش گردهمایی هایدلبرگ را 
 چرا نویسی کنند، کنيم هر چه زودتر نام می

که ما نياز به اطالع از تعداد دقيق افراد 
  ."شرکت کننده برای تدارک گردهمایی داریم

   دکتر هژبری   اخيراطالعيه
کنون دو گردهمائی سراسری بسيار ما تا"

های  ایم که در واقع گام دهموفق برگزار کر
 .من بودندگيری انج  برای شکلنخست
بتواند یک جهش  من باید نظر  آینده بهجلسه
  ."ایجاد کند های انجمن درفعاليت کيفی

  دکتر زاهد شيخ االسالمی
من با عالقه بسيار برای شرکت در "

گردهمایی تابستان در آلمان روزشماری 
  دکتر بهرخ خوشنویس                  ".کنم می

  

سيس دانشگاه آریامهر یک أاز بدو ت"
کردیم  لتی وجود داشت که ما فکر میحا

  اکنون نيز.ایم  یک خانواده اعضای ماهمگی
 امریکاهای اروپا و هم در  هم در گردهمایی

خودم شاهد بودم که تا چه اندازه دانشجویان 
 پيشين و فعلی دانشگاه با هم استادانو 

  ".کنند احساس نزدیکی می
  دکتر تورج نواب

 وقتی فرصت شرکت در گردهمایی"
گو را از دست دادم، با  نخست در سن دیه

های طالیی  خود عهد کردم که هرگز فرصت
  ."دیدار مجدد دوستان را از دست ندهم

  مهندس شهال سلطانيه
  

   انجمن علمینشریه
دليل استقبال صاحبان دانش از خبرنامه  به

و ارسال مطالب متعدد علمی برای ما، 
 انجمن تصميم گرفت که این گونه مطالب را

نشریه "ای با عنوان  های ویژه در شماره
در دسترس دوستداران علم و انجمن " علمی

شماره نخست این نشریه علمی . قرار دهد
  .زودی منتشر خواهد شد به

  

  در این شماره
  ۴ و ١ص ................نستقبال وسيع در ایراا

  ٣ و ١ص ....تر بهرخ خوشنویسوگو با دک گفت
  ۴ و ١ص .....هلرز مينهای علمی ز پيش بينی
  ٢ص .......................اوری هایدلبرگپارک فن

  ٢ص ...................................ادانشگاه لولي
  ٢ص ......... دانشگاه برتر جهان۵٠٠بندی  رده

  ۴ص "....................................فرار مغزها"
  ۴ص .......................٢٠٠۴گردهمایی فنی 

  ۵ص "..................نانو تکنولوژی"بخش دوم 
  ۵ص .............. شاخه شمال کاليفورنيادیدار

  ۵ص .....های دانشگاهی نامه نگاهی به پایان
  ۶ص ................ی از اتاق کوه دانشگاها نامه

  ۶ ص..................نه های خبری ایراناز رسا
  ۶ص ....................طرات دکتر مجتهدیاز خا

   ... برخی مطالب دیگرو
  

 وگو با گفت
   دکتر بهرخ خوشنویس

  )رابطه دانشگاه و صنعت(

  
  بهرخ خوشنویس: نام

 آنجلس، لوس: محل سکونت فعلی
  کاليفورنيا
استاد در دانشگاه کاليفورنيای : شغل

  جنوبی و سرپرست برنامه مهندسی ساخت
   خورشيدی١٣٢٩متولد : سال و محل تولد

  دکترا در مهندسی صنایع:تحصيالت
Oklahoma State University, 1979  

  
 از اریمسپاسگز، آقای دکتر خوشنویس

نامه  با خبروگو  گفتکه دعوت ما را برای اين
  .انجمن دانشگاه صنعتی شريف پذيرفتيد

  
 ممکن است ما را قدری با سابقه اگر. ١

تحصيلی خودتان در دانشگاه صنعتی شریف 
  آشنا کنيد؟

 خورشيدی وارد ١٣۴٨سال من در 
) زمان آریامهر آن(دانشگاه صنعتی شریف 

 در رشته مهندسی ١٣۵٢شدم و در سال 
 مدرک صنایع فارغ التحصيل شدم و نهایتًا

قول  ه ولی ب،دکترا را در همين رشته گرفتم
هيچگاه اجازه ندادم مدرسه در "مارک تواین 

 علم رابطه با آنچه در !"تحصيالتم دخالت کند
 از طریق مطالعات و  اغلبنولوژی آموختم تکو

های شخصی و ارتباط غير رسمی  کنجکاوی
های  خالق در رشتهتادان و صنعتگران با اس

 عالقمند بوده شاگردان  و و دوستانگوناگون
  .است
ابداعات شما شهرت جهانگير یافته . ٢
 هعالوه بر مطبوعات ایاالت متحد. است

اند و  تهامریکا که بسيار در این باره نوش
آشنای  نام مجله وزین و تازگی بهنویسند،  می

 و نشریه مشهور علمی  آلماناشپيگل
در  هایی گزارش نيز )New Scientist(بریتانيا 
طور  هممکن است ب. اند رد منتشر کردهاین مو

های  وانندگان ما را با فعاليتخخالصه 
  ای خودتان آشنا کنيد؟ حرفه

ویم این آنچه در این مورد مهم است بگ
های خالق  است که هدف من از فعاليت

وجه معروف شدن نبوده و  يچه ای به حرفه
من از دوران کودکی تا کنون با . نخواهد بود

بخش  وقفه و لذت شوق بسيار و تالش بی
از نظر من . ام کارهای ابداعی را پيگيری کرده

ماندگی جوامعی مانند ایران  دليل اصلی عقب
ردم در کارهای خالق و م نفس به اعتمادعدم 
 و پرداختن آنان به کپی کردن کار نوین

   .خارجی هاست
  ٣ در صفحه وگو گفت دنباله

  ١٨ شماره
  ١٣٨٣خرداد 
  ٢٠٠۴ژوئن 

  ١صفحه 



 
 

 

 
 
 

  دانشگاه صنعتی لوليا
  ) ما دانشگاهبا توافقنامه  امضایبه مناسبت(

  
ين خبرنامه به اطالع رساندیم، طور که در شماره پيش انهم
ما و دانشگاه صنعتی تازگی یک توافقنامه همکاری ميان دانشگاه  به

  .لوليای سوئد امضا شده است
ترین دانشگاه صنعتی در   شمالیدانشگاه صنعتی لوليا

  :های زیر است  دارای رشتهدانشگاهاین . اسکاندیناوی است
 و مراقبت، علوم  علوم مربوط به کار انسان، بهداشتمهندسی،

ط وط به محياجتماعی و رفتاری، مدیریت، تربيت مدرس، علوم مرب
دانشگاه صنعتی لوليا در حال . های جمعی زیست، موسيقی و رسانه

 ميليون یورو درآمد و ١٠٠،  کارمند١۵٠٠ دانشجو، ١٢۵٠٠ر دارای حاض
 از باالترین سطح آموزش و این دانشگاه.  رشته پژوهشی است۶٠

  .است پژوهش برخوردار
های  های مهندسی دوره دانشگاه صنعتی لوليا در همه رشته

 ين در بسياری ازاین دانشگاه همچن.  و فوق ليسانس داردليسانس
  .های پژوهشی پایه و کاربردی دارد های مهندسی دوره رشته

دانشگاه صنعتی لوليا دارای روابط بسيار نزدیکی با صنایع در منطقه 
کاعذ، و رابطه دیرباز سنتی با صنایع معدن و چوبعالوه بر . خود است

 اخير روابط خوبی با مؤسسات در های دانشگاه صنعتی لوليا در سال
 به تفکر دانشگاهاین . است های جدید فناوری برقرار کرده رشته

  .های دانشگاهی مشهور است  و پيشرو بودن در عرصهآفرینشگر
  

 یدلبرگ آشنا شویمابا ه
  پارک فناوری هایدلبرگ

  

  
  

عنوان یک پارک علمی  ه ب١٩٨۵فناوری هایدلبرگ در سال پارک 
این پارک . تکنولوژی ایجاد شد و بيوبا تکيه بر علوم زیستیالمللی  بين

المللی  ستيتوهای بيندر جنب دانشگاه هایدلبرگ و در نزدیکی ان
 مربع  هزار متر۵٠ها و دفاتر این پارک  آزمایشگاه. هایدلبرگ قرار دارد

 شرکت و انستيتو هستند ۵٠مساحت مفيد دارند که اکنون در اختيار 
مالکيت این پارک به شهرداری . کنند عاليت میکه در این پارک ف

این .  نکار تعلق دارد-هایدلبرگ و اتاق صنعت و بازرگانی منطقه راین 
ها دادن فضا  ترین آن  که مهمارک پاسخگوی نيازهای گوناگونی استپ

پارک فناوری . سرمایه است  نوپا و کمهای جوان و امکانات به شرکت
های علمی است و در  رانسهایدلبرگ در عين حال محل کنف

.  داردهای دولتی و خصوصی همکاری های متعددی با بخش پروژه
ی مشابه در کشورهای ها اوری هایدلبرگ با بسياری از پارکپارک فن
پارک فناوری : ها از جمله این پارک. ی همکاری داردها قرارداد نيزدیگر

دا، پارک فناوری بيلبائو در اسپانيا، قطب فناوری الوال در مونترال کانا
 نوین شانگهای چين، پارک فناوری زیستی شاپورجی هندوستان،

ساال در سوئد و چندین پارک مشهور دیگر در بریتانيا، پارک علمی اوپ
  .فرانسه و امریکا

  

  یالملل  بينیها ی مرآز مطالعات و همكاریها برنامه
ی للالم های بين  مرکز مطالعات و همکاری،مطابق اعالم وزارت علوم

در پاسخ  ترین وظایف خود را این مرکز یکی از مهم. است تأسيس شده
 ی برای خارجتاداندعوت از اسبه نيازهای پژوهشی روزافزون کشور، 

 ی با دانشمندان ايرانی مشترك و ايجاد زمينه همكاریها پژوهش
  . اعالم داشته استخارج آشور

   دانشگاه برتر جهان۵٠٠در باره رده بندی

  
 که توسط ٢٠٠٣های جهان برای سال  دانشگاهبندی  ردهانتشار 

 وسيعی در دانشگاه جيائو تونگ شانگهای چين انجام شد، بازتاب
های   هم دانشجویان و هم اعضای هيئت.است سراسر جهان یافته

 رده  با مراجعه به این فهرستهای مختلف علمی متعلق به دانشگاه
نحوه کار چنين بود که در . ندکن دانشگاه خود را با دیگران مقایسه می

بندی   این ردههای جهان برای  دانشگاه از ميان دانشگاه٢٠٠٠دا ابت
 دانشگاه ۵٠٠ دانشگاه  ٢٠٠٠سپس از ميان این . انتخاب شدند

  :  پارامترهای زیر انجام شد این انتخاب بر پایه.بندی شدند رده
  ؛ تعداد برندگان جایزه نوبل از هر دانشگاه-
  ؛ان نامی از هر دانشگاه پژوهشگر-
  ؛ تعداد مقاالت منتشره در علوم و فنون-
  . توان آکادميک دانشگاه-

: های زیر از ایران مورد بررسی قرار گرفتند دانشگاه طبق اطالع ما 
دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه شيراز، دانشگاه 

اه صنعتی تبریز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگ
 .سسه در رشته پزشکی چند مؤامير کبير، دانشگاه مشهد و

 ۵٠٠ ها موفق نشدند به فهرست کدام از این دانشگاه سفانه هيچمتأ
  .دانشگاه برتر جهان راه یابند

ست کشورهایی را که دانشگاهی در ندگان فهر   برای آشنایی خوان
  :موریآ اند، در اینجا می  داشته دانشگاه برتر۵٠٠ميان 

 دانشگاه برتر، نام بهترین ۵٠٠نام کشور، تعداد دانشگاه در ميان (
  ) دانشگاه برتر۵٠٠ست  در فهردانشگاه و رده آن

  )١(هاروارد ) ١۶١(ایاالت متحده امریکا  -
  )۵(کمبریج ) ۴٢(بریتانيا  -
  )١٩(دانشگاه توکيو )  ٣۶(ژاپن  -
  )٢٣(دانشگاه تورنتو ) ٢۴(کانادا  -
  )٢۵(زوریخ انستيتو فنی ) ٨(سوئيس  -
  )٣٩(انستيتو کارولينسکای استکهلم ) ١٠(سوئد  -
  )۴٠(ت دانشگاه اوترخ) ١٢(هلند  -
  )۴٨(دانشگاه مونيخ ) ۴٣(آلمان  -
  )۴٩(دانشگاه ملی استراليا )١٣(استراليا  -
  )۶٣(دانشگاه اسلو ) ٣(نروژ  -
  )۶۵ (۶دانشگاه پاریس ) ٢٢(فرانسه  -
  )۶۵(دانشگاه کپنهاگ ) ۶(دانمارک  -
  )٧٠(دانشگاه رم ) ٢٢(ایتاليا  -
  )٧۴(دانشگاه هلسينکی ) ۶(فنالند  -
  )٨۴(دانشگاه وین ) ۴(اتریش  -
  )٩۴(دانشگاه اورشليم ) ۶(اسرائيل  -
  )٩٩(دانشگاه گنت ) ٧(بلژیک  -
  )١١٠(دانشگاه دولتی مسکو ) ٢(روسيه  -
  )١١١(دانشگاه ملی سنگاپور ) ٢(سنگاپور  -
  )١۵٩(دانشگاه چين ملی ) ۵(چين تایوان  -
  )١۶١(دانشگاه ملی کره ) ٨ (کره جنوبی -
  )١۶۵(دانشگاه بارسلون ) ١٣(اسپانيا  -
  )١٧٨(دانشگاه ملی مکزیک ) ١(مکزیک  -
  )١٨۶(دانشگاه سائو پولو ) ۴(برزیل  -
  )٢١۴(دانشگاه سين هووا ) ٩(چين  -
  )٢١٧(دانشگاه اوکلند ) ٣(زالند نو  -
  )٢۴۴(دانشگاه زگد ) ٢(مجارستان  -
  ٢۵۵کنگ دانشگاه هونگ ) ۵(چين هونگ کنگ  -
  )٢۵۶(انستيوی علوم هندوستان ) ٣(هندوستان  -
  )٢۶٧(ترینيتی کالج دوبلين ) ٣(ایرلند  -
  )٢٧٠(دانشگاه آتن ) ١(یونان  -
  ٢٧۴دانشگاه کيپ تاون )۴(آفریقای جنوبی -
  )٣٠٢(دانشگاه چارلز ) ١(جمهوری چک  -
  )٣٢٩(س آیرس ودانشگاه بوین) ١(آرژانتين  -
  )٣۴۶(دانشگاه ورشو ) ٣(لهستان  -
  )٣٨٠(دانشگاه ليسبون ) ١(تغال پر -
  )۴٣٢(دانشگاه ملی شيلی ) ١(شيلی  -
  )۴۵٣(دانشگاه هشت تپه ) ٢(ترکيه  -
  )۴٨٣(دانشگاه لوبليانا ) ١(نی اسلوو -

  ١٨ شماره
  ١٣٨٣خرداد 
  ٢٠٠۴ژوئن 

  ٢صفحه 



 
 

 

 
 
 

   با دکتر خوشنویسوگو گفتدنباله 
  

  
 گو  حال سخنرانی در گردهمایی سن دیهدکتر خوشنویس در

  
من هميشه احترام  ."خلق را تقليدشان بر باد داد"قول مولوی  به

ه ام و با آگاهی ب قائل بودهن غرب ا دانشمندان و مخترعرایخاصی ب
وجود متفکران بزرگ علم و ادب در تاریخ کشورمان هميشه حسرت 

 هایی که غرب با سرعت در زمينه ام که چرا در سال خورده
های خالق مردم ما تا راند، استعداد تکنولوژی، علم و هنر پيش می

من هميشه مطمئن .  مانده است سرخورده و خاموشبه امروز
بلکه . ام که خالقيت مختص نژاد و فرهنگ خاصی نيست بوده

 مصر و. استمه رشد خالقيت در هر جامعه شرایط انگيزشی الز
 ژاپن، کره و چين نمایانگر این ایران باستان، ایران صدر اسالم و اخيرًا

 ءثير کار خالق در ارتقاأطور خالصه باور من به ت هب. واقعيت هستند
موجب ) اختراع(جامعه و عالقه من به خالقيت در زمينه تکنولوژی 

 در زندگی ای سارندهثير أوردهایی شده که اميدوارم تدستا
 در نين موجب تشویق خالقيت تکنولوژیکها بگذارند و همچ انسان

  .شوندميهن عزیزمان 
  

نرانی شگاه صنعتی سخشما در آخرین باری که در دان. ٣
شما .  وسيعی یافتبازتابای را مطرح کردید که  هیشدنداشتيد، ا

 ممکن است این نظر را ."واردات از توليد بد بهتر است": گفتيد
  قدری بيشتر برایمان توضيح دهيد؟

کنيم که هدف  اشتباه بزرگ این است که ما فکر می
 .صنعت در یک جامعه ایجاد کار برای گروهی از مردم است

 با کيفيت خدماتی صنعت ارائه محصوالت و  واقع هدفاما
 رایب. گيرد می بر  کل جامعه را در وکننده است به مصرف

هزار نفر در ساخت اتومبيل پيکان درگير  مثال شاید حداکثر پنجاه
ی از نتيجه این فعاليت توليدی ها نفر ایران بوده باشند ولی ميليون

 فعار صنعتی ابتدا باید منپيش از مبادرت به هر کا. اند ثر بودهأمت
 مثال در مورد توليد اتومبيل ابتدا رایب. مصرف کننده را در نظر بگيریم

در طول عمر محصول، باید با دقت مواردی مانند راحتی استفاده 
ثير در أمربوط به طرح و ساخت محصول، ميزان ت مسایل ایمنی

 ایجاد  و سپس در مورد،آلودگی هوا و غيره را مورد نظر قرار داد
در مورد اتومبيل پيکان من فکر . صنعت اتومبيل تصميم گرفت

 هزار نفر ارزش صدها هزار تلفات ۵٠کنم که ایجاد کار برای  می
جانی ناشی از تصادفات مربوط به نقایص فنی و امراض و تلفات 

شاید .  نداشته باشدمربوط به آلودگی هوای ایجاد شده را ابدًا
کيفيت رقابت  تای خارجی خود از نظرپيکان در بدو شروع با هم

 سال عمر ۴٠ولی واقعيت این است که در طول بيش از . کرد می
این محصول، بر خالف آنچه در صنعت جهانی اتومبيل گذشته، نه 

 بلکه ،ی در طرح و ساخت آن داده نشدهگونه بهبود مهم تنها هيچ
واسطه فرسوده شدن وسایل توليد، کيفيت این محصول مدام  هب

 سال ۴٠آیا پيشرفت صنعت اتومبيل در دنيا در . تنزل کرده است
اخير چنين بوده است؟ آیا این عادالنه است که ملت ایران را به 

های روز محروم   این صنعت مردود از بهترین گزینهواسطه حمایت از
کرد و شرایط محيط زیست مردم را به حالت خفقان آور فعلی 

ر این است که تعداد افراد فنی و مدیران واقعيت ام! درآورد؟ البته نه
شایسته در مملکت ما بسيار محدود است و ما باید هوشمندانه 

که به ما امکان رقابت در دنبال تعداد محدودی از صنایع برویم  هب
صنایع کهنه و یا صنایعی که نيروهای . دهد المللی را می سطح بين

قف شوند و به رقبای باید متو فنی و مدیریتی با کيفيت ندارند، می
 بهتری به مصرف  خدماتان که قابليت ارائه محصول وخارجی آن

فراموش . کننده ایرانی را دارند باید اجازه فعاليت در بازار کشور داد
در مورد . نکنيم که هدف اصلی خدمت به مصرف کننده است

کارگيری هوشمندانه نيروی توليدی به کشور سوئيس توجه کنيد  هب

 و نيروهای فنی و مدیریتی خود را  به اتومبيل سازی نکرده اقدامکه
همه کار را . "کار گرفته است هدر زمينه محدود ابزارهای دقيق ب

تواند در تمام  یک کشور با منابع محدود نمی." همگان دانند
این دليل اصلی .  کند توليد با کيفيتمحصولهای صنعتی  زمينه

  .دتجارت بين المللی بوده و خواهد بو
  

آقای دکتر خوشنویس موضوع رابطه ميان دانشگاه و صنعت در . ۴
همه جوامع هم برای صنعت و هم برای دانشگاه اهميت حياتی 

  بينيد؟ ونه میگشما این رابطه را در ایران چ. رددا
تنگ صنعت و گاارتباط تن. موردی است هاین سئوال بسيار ب

اه دانشگاه الزمه سالمت یک صنعت زنده و یک دانشگ
در جامعه ما حتی دانشگاه سفانه أمت. پوینده و دیناميک است

. ای مانند دانشگاه صنعتی شریف با صنعت بيگانه است پيشرفته
 عمومًا (تادانقات و مقاالت علمی که توسط اساکثر تحقي

گونه  شود، هيچ انجام شده و نگاشته می)  رتبهء ارتقابرای
رم  شک دامن جدًاارتباطی با مسائل صنعت ایران ندارند و 

ید که آ نظر می ه البته ب.ای بگيرند که صنایع از این مقاالت بهر ه
، که خود استادان کمی از های اخير در مورد تعداد این روند در سال

  .اند، کمی تغيير یافته است اندرکار صنعت شده دست
من به دليل اعتقاد زیادی که به اهميت ارتباط ميان دانشگاه و 

پژوهشکده " سال پيش طرح ایجاد ١۵ حدود صنعت دارم،
 را به دانشگاه صنعتی و "های پيشرفته صنعتی سيستم

سازمان گسترش و نوسازی عرضه کردم که خوشبختانه به همت 
ها پروژه  سيس شد و تا کنون دهأاین دو نهاد این پژوهشکده ت

 و اندتابا همکاری اسهای طرح و ساخت را  صنعتی در زمينه
من .  کارشناسان صنعتی با موفقيت انجام داده استدانشجویان و

 شمال آن دراميد دارم که این پژوهشکده که ساختمان جدید 
 نوع خود در دانشگاه در حال اتمام است، یک پژوهشکده نمونه در

  .تمام خاورميانه شود
 به ارائه تجربيات خود در ارغ التحصيالن دانشگاهمان را فمن

هرحال این  هب. خوانم فرا میاه و صنعت تباط ميان دانشگزمينه ار
اند و کشور  عتی داشتهایست که تنها کشورهای پيشرفته صن تجربه

 جدید ما که در آن هم مقوله دانشگاه و هم مقوله صنعت نسبتًا
 تقویت ارتباط بين این برایاست، نياز مبرمی به کمک صاحبنظران 

  . دارددو نهاد
  

 ساختن ندگی انجمن از فعاالهای کوتاه زن شما در طول سال. ۵
های انجمن و   فعاليتدربارهنظرتان . اید هو تقویت بنای انجمن بود

  های تشکيل شده در مناطق مختلف چيست؟ شاخه
انجمن دانشگاه صنعتی شریف موجب ارتباط ميان 
 .عاشقان این دانشگاه در اطراف و اکناف عالم شده است

ها و آرزوهای جوانی،  شتباط ما با دانشگاه ریشه در تالعمق ار
ها و استادان و  ای دوره دگار بين همهای مان افتخارات ملی، دوستی

 کنونانجمن تا . رای ایران آینده دارد در آرزوهای دوردست ما بنهایتًا
نظر من  هدستاوردهای شایان توجهی داشته که مهمترین آن ب

ی ن ایرانی در جوامع علما نظریات متخصصءمطرح کردن و ارتقا
 اور منببه . های معتبر بوده است  از طریق رسانهویژه بهالمللی  بين

ای با  همکاری نزدیک حرفهدر این مقطع تشویق اعضا در ایجاد 
باید در صدر دستور   می و دانشجویان در دانشگاهماناستادان

  .کار جدید انجمن قرار گيرد
  

گو و   گردهمایی پيشين انجمن در سن دیه در هر دوشما. ۶
 در آلمان که همایی امسالتان از گرد ارزیابی. تورنتو شرکت داشتيد

   برگزار خواهد شد، چيست؟شمادر فاصله دورتری از محل زندگی 
من با عالقه بسيار برای شرکت در گردهمایی تابستان در 

این است که تعداد زیادی  حدس من .کنم آلمان روزشماری می
ان و اروپا در این گردهمایی التحصيالن از ایر  و فارغتاداناز اس

همچنين این گردهمایی برای آنان که در . شرکت خواهند کرد
کنند مشوقی برای بازدید از ایران عزیز   و کانادا زندگی میامریکا

  .خواهد بود
  

 یک کارگاه آموزشی باانجمن  امسالدر گردهمایی شما . ٧
  .برگزار خواهيد کرد" یابداع و توسعه تکنولوژ"عنوان 
اع و توسعه بدا" کارگاه آموزشی در گردهمایی آلمانله ب

قمندان را به  عالوارائه خواهم کرد را  "های نوین تکنولوژی
مطالب این سمينار بر اساس تجربيات . خوانم ن فرا میشرکت در آ

 نآنچه رهنمو. ينه خالقيت خواهد بودشخصی و مطالعات من در زم
 درآمد ضمنًا. نيستشباهت به یک سير عرفانی  خواهم شد بی

.  در اختيار انجمن قرار خواهد گرفتتمامی بهحاصل از این سمينار 
  !به اميد دیدار در آلمان

که وقتتان را در اختيار ما   از اینسپاسآقای دکتر خوشنویس با 
  .گذاشتيد، موفقيت های روز افزونی را برای جنابعالی آرزومندیم

  ١٨ شماره
  ١٣٨٣خرداد 
  ٢٠٠۴ژوئن 

  ٣صفحه 



 
 

 

 
 
 

    )١از صفحه دنباله (  در ایرانSUTAاستقبال از 

 
  تئاتر دانشکده شيمی  در آمفیSUTAجلسه 

با اعضای هيئت مدیره انجمن همچنين دکتر هژبری در این سفر 
ویژه  هفارغ التحصيالن دانشگاه در مورد مسائل مورد عالقه طرفين و ب

  . کردندوگو گفت همکاری بيشتر ميان دو انجمن برایهایی  یافتن راه
کنندگان و توزیع   شرکتنویسی  نام کارالن درانجمن فارغ التحصي

ان دکتر داور آقای. ی آلمان فعاالنه شرکت دارندرای ویزابها  نامه دعوت
بقاعی و مهندس حسين رضوی پس از بازگشت دکتر هژبری مسئول 

دکتر هژبری در مدت اقامت خود در ایران . پيگيری ویزای آلمان هستند
 در اعی و کامپيوتر اتاق ایشان را دکتر بق کاردفتر بطور تمام وقت عمًال

خارج و ثبت نام شرکت کنندگان در صفحه  ارتباط با برای دانشگاه
 کرده بودند که از این بابت از دکتر بقاعی تشکر "اشغال"گردهمایی 

 SUTAانجمن  رئيسآميز  در جریان این سفر بسيار موفقيت .شود می
های  ميهمانیهای گوناگون در جلسات و  دعوت مسئوالن شرکت هب

شرکت مشاوران سازه، شرکت :  از جملهمتعددی حضور یافتند،
  .ناموران، صنایع فوالد اهواز و پاالیشگاه آبادان

 با اعضای هيئت مدیره انجمن فارغ دکتر هژبری عالوه بر دیدار
 دانشگاه شيرازالتحصيالن دانشگاه شيراز، به منظور تحکيم رابطه با 

آموختگان و   در جریان این سفر دانش. داشتند نيزه شيرازسفری ب
ی از دکتر هژبری کردند و در ان دانشگاه استقبال شایاندانشجوی

  .   نشستندوگو گفت های متعددی با ایشان به جلسات و ميهمانی
  

  "فرار مغزها"در باره پدیده 
ر ، در آمفی تئاتSUTA دکتر هژبری، رئيس انجمن  در جلسه

، از  آن در همين شماره خبرنامه درج شدهدانشکده شيمی که خبر
 مورد پرسش قرار از سوی یکی از حاضران" فرار مغزها"جمله پدیده 

 که ایران را به قصد آموختگانی را  وی کمک انجمن به دانش.گرفت
 دکتر . مغایر با عشق به ميهن دانستکنند، کشورهای دیگر ترک می

  : نکات زیر را خاطر نشان کردهژبری در پاسخ
  .های جامعه کنونی ایران است ای از واقعيت  این پدیده نشانه مسلمًا-
دالیل مختلف از ایران راهی ه استعدادی که ب  جوانان زبده و با-

ترین  یابند که با تازه شوند، امکان می کشورهای پيشرفته صنعتی می
  .آشنا شوند صنعت جهان دستاوردهای علم وو باالترین سطح 

 ردیف که در ن ایرانی با آنوهشگران و متخصصادانشمندان، پژ -
 عشق  کشورهای پيشرفته صنعتی قرار دارند،نخبگان دانش و صنعت

کنند و   فراموش نمی را با کشور مادر یعنی ایران رابطه خودبه ميهن و
  .ندیده و خدمت به کشور زادگاه خود هست فاءمنشا مختلف در موارد

ن دهد که همين متخصصا می نشان ينچ نمونه کشورهایی مانند -
توانند در موقعيت مناسب منبع   می پيشرفته صنعتیمقيم کشورهای

  . کشور زادگاه خود شونددیلی برای پيشرفت علمی و صنعتیب بی
رتی با عشق به  توجه به نکات فوق کمک به این افراد نه تنها مغای با-

ار دارد که  وظيفه بسيار واالیی است و انجمن ما افتخميهن ندارد بلکه
  .دارد می در این راه قدم بر

 یک مقایسه ساده
در سه ماهه :  اعالم آرد وزارت علومی معاون پژوهشیدآتر منصور

 عنوان، ۴۶٠٠ ترآيه ی توليد علمی، تعداد مقاالت٢٠٠۴اول سال 
وی افزود که  . عنوان اعالم شده است١٠۵٩ مقاله و مصر ١٢٢۴ايران 

 یت علمئ هيیز محققان و اعضا درصد ا١٠ه تنها در سال گذشت
ها در توليد مقاالت مشارآت داشتند آه اين رقم بسيار پايين  دانشگاه
 مسايل و مشكالت پژوهش و دکتر منصوری اضافه کرد که. است

ن شود زيرا در اي یتنها در آمبود اعتبارات خالصه نمتحقيقات آشور، 
حل نشده د دارد آه هنوز  وجویبخش مسايل بسيار پيچيده مديريت

 مديريت ی وزارت علوم، ساماندهیها  از سياستیاست و يك
 ٧ا  تحقيقات آشور ر٨٣رقم بودجه سال   او.پژوهش در آشور است

سيس أتهمچنين از  او . عنوان آردیدهم درصد توليد ناخالص مل
خبر داد و در آشور  یالملل  بينیها یمرآز مطالعات و همكار

د شد و  يزد داير خواهی از روستاهای در يكیاين مرآز تحقيقات: گفت
 ايران و جهان فعاليت خواهد یالملل  بينیبه عنوان پل ارتباطات علم

 )ایسنا (.آرد

  هاگيری از فرار مغز پيش
  )راه حل هندوستان(

ها در مغزفرار های اخير  در سال
هندوستان پدیده رایجی بوده 

 هزار داوطلبی که هر ٢۵٠از . است
 ٧ودی سال در امتحانات ور

دانشگاه صنعتی هندوستان 
 نفر  ٣٠٠٠کنند، تنها  شرکت می
 دانش آموزان با . شوند پذیرفته می

راندن یکی از استعداد با گذ
متحانات ورودی دشوارترین ا

دانشگاهی و پایان تحصيالت در 
 Indiaانستيتوی فنی هندوستان 

Institute of Technology (IIT)سرعت راهی یکی از کشورهای  ه ب
 ٣٠ تا ٢۵ تی نزدیک به آی بنا به تخمين استادان آی. شوند غربی می

 چيزی نبود ولی این. شوند درصد از دانش آموختگان راهی خارج می
تی بر  آی آی. که جواهر لعل نهرو، بنيانگذار این انستيتو در نظر داشت

بایست  بود و می تی ایجاد شده آی ای شبيه به ام اساس نمونه
با این وجود دانش آموختگان .   باشد هندوستان نوینراهگشای ایجاد

 دالر سبز های اخير بيشتر جذب دستمزد پرداختی با تی در سال آی آی
س از ایجاد یک شرکت نوپا رسد که پ نظر می هاکنون ب. شدند میرنگ 

  .تی  راه حلی برای این مشکل پيدا شده باشد آی توسط آی
نگ فرار مغزها سه سال  کند کردن آهبا هدفتی بمبئی  آی آی

این .  زد دستپا در رشته فناوری اطالعاتپيش به بنياد یک شرکت نو
دهد و  سازی را رواج می تدریج فرهنگ شرکت هپا دارد بشرکت نو

. ندک استعداد را به ماندن در هندوستان تشویق میآموختگان با دانش
تی ضامن آن است که  آی حلقه اتصال این شرکت نوپا با آی

ن ای.  ارزش باال فعال شوندهای مولد های جدید در رشته کتشر
ترونيک، ها، اتوماسيون طراحی الک ایمنی شبکه: ها عبارتند از رشته

گيری برای  کننده در تصميم های کمک صنعت روبوت سازی و سيستم
  .سسات مالیمؤ

 :گوید است می گذاران این مرکز بوده  که از پایهPhatakک پهاتادکتر 
تر های با امکانات بيش های با امکانات کم به عرصه  توانا از عرصهافراد"

هایی با امکانات باال ایجاد کنيم  بدین دليل ما باید عرصه. آورند روی می
  ."تا بتوانيم افراد جوان و با استعداد را جذب کنيم

البته باید توجه داشت که این اقدامی منفرد نبود و اگر چنين بود 
این اقدام درچارچوب یک .  باشدست پيشرفتی داشتهتوان  نمیمسلمًا
های آموزشی، اقتصادی و مالی در سراسر   سياسترشته

ها بود که  ا استفاده از این امکانات و اهرمهندوستان انجام گرفت و ب
  )تی آی از خبرنامه ام. (نست به پيش برودتوا

  

   لغو شد"٢٠٠۴ فنی"گردهمایی 
، گردهمایی جهانی "دانشکده فنیبنياد دوستداران "طبق اعالميه 

دانشکده فنی دانشگاه تهران که برای ماه اوت امسال در کاليفورنيای 
در این اعالميه دليل لغو . جنوبی زمان بندی شده بود، لغو شده است
. آموختگان ذکر شده است این گردهمایی عدم استقبال کافی دانش

ماه  ژویيه سال آموختگان دانشکده فنی در  نخستين گردهمایی دانش
 کاليفورنيا برگزار یگو  و با کمک دکتر هژبری در شهر سن دیه٢٠٠١
ما با اظهار تأسف از دریافت این خبر، اميدواریم که دوستان ما در . شد

  . های موفقی برگزار کنند گردهماییدر آینده انجمن دانشکده فنی 
  

  کنفرانس مهندسی برق ایران
 ٢٣ و ٢٢ ایران روزهای دوازدهمين کنفرانس مهندسی برق

آقای دکتر خاکزار، . اردیبهشت در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
عضو انجمن ما، و استاد دانشگاه اسلينگن آلمان، نيز در این کنفرانس 

ارتباطات از "های  هایی علمی در زمينه شرکت داشتند و سخنرانی
انشگاه د"و " تحصيل در آلمان"، "های نوری دستگاه"، "طریق نور

 ،طبق گزارش خبرنامه کنفرانس. ایراد کردند" اینترنتی اروپا
ها مورد توجه  های دکتر خاکزار بيش از همه سخنرانی سخنرانی

  .شرکت کنندگان کنفرانس قرار گرفت
 

  !هلرز  زمين"علمی"های  پيش بينی
  دنباله از صفحه نخست

 شگاهو یک پيش بينی قطعی نبوده است و از پخش آن به خارج از دان
شکی نيست که  با این حالند، سف کردأاطالعی و ت  اظهار بینيز

 ما، به نام دانشگاه  غير علمی به نسنجيده وپخش شدن مطالب
  کهزند و از این رو جا دارد، و اميدواریم، اعتبار دانشگاه  لطمه می

 همکاران دانشگاهی ما به مسئوليت علمی و اعضای هيئت علمی و
  .بيشتری بنماینددانشگاهی خود توجه 

  ١٨ شماره
  ١٣٨٣خرداد 
  ٢٠٠۴ژوئن 

  ۴صفحه 



 
 

 

 
 
 

  )بخش دوم (نانو نکنولوژی
  واحدی. دکتر ن: نوشته

  
بخش نخست این نوشته در (

  .)شماره پيشين خبرنامه درج شد
  

 از ایجاد توست  این طلب در ما هم
 ستو داد ت  یارب،  بيداد  ازرستن

  ) مولوی(                               
  

  :شود  سه رده تقسيم می فناوری به- از دید بازارجهانی، نانو
  ؛)ابعاد نانومتری( های ریز ایجاد سيستم -
 ؛کار توليد ابزار -
 .ادواتی نو و) با ابعاد نانومتری(ساختن مواد ظریف  -

 
های  ریز، از قبيل طّراحی چيپ های اما توسعهء سيستم

در  ، هنوز نانوالکترونيکی جدید، یا تحقيق روی خواص مواد با ابعاد
ه فيزیکدانان در این ویژ ادین است که بههای بني سطح پژوهش

که تهيهء ابزار کار در این   درحالی،سزائی دارند هبکوشش سهم 
از جمله امروزه در هر . تکنولوژی پيشرفت سریعی داشته است

ها و چه در مراکز توليدی  تحقيقی و نوآوری، چه در دانشگاه البراتوار
در گفتار  آنچه ،"پ برش نمای تونلیوميکروسک"و صنعتی 

 وسيلهء الزم و ضروری به شمار نخست از آن سخن رفت، یک
  .رود می

و در سطح جهانی  اما توليد مواد ظریف در این چند سال اخير
ادی در بازار بدون  چنين موغلبا. گيری داشته است توسعهء چشم
در . رسند  بودنشان، به فروش می نانوای به خصلت تبليغ و اشاره

  :نه توجه نمائيم این جا به چند نمو
  ؛(Suntan cream) ضّد تابش خورشيدی) کرم(روغن  -
 ؛ اسکیواکس برای -
ویژه  به) کشيدن پوشش نازک روی سطوح (نانو روگری، -
 هميشه خشک  وهائی که سطوح ظروف را مصون از قطرات آب الیه

 ؛دارند نگه می
  .روغن موتور با ویسکوزیتهء زیاد -

صيات موادی مورد خصوها و  ها، خصلت  این نوآوریهمهدر 
دانيم   میمثًال. اند  شناخته شدهتر پيشگيرند که  استفاده قرار می

اشعهء ماورای بنفش را  Zno رویاکسيد  و Tio2  اکسيد تيتانکه
ها را با کرم نيوآ   آن پودر-نانوبه این جهت اگر . کنند خوب جذب می

Nivea Cremم روغن ضّد تابش خورشيدی حاصل  مخلوط کني
 ضرورت دارد تا تمامی  پودر- نانوکار بردن   جا به در این. رددگ می

  .سطح روی پوست بدن را بپوشاند
ند، مانند ا طور ساختن سطوحی که راحت قابل تميز کردن همين

راش کابين دوش در منازل و یا سطوحی که به سادگی خط و خ
ورهای پز و یا رینگ و پيستون موتو بردار نيستند، چون لوازم پخت

نانو ی همه توليداتی هستند که بر کتراقی و یا ابزارهای پزشاح
  .ندا استوارژیتکنولو

اوانی صورت گرفته است که  مطالعات فر سالمت پوستدر زمينه
کار  هبا ب  (Stratum Corium) پوست نسج اپيدرمیدهند  نشان می

 پودر - نانواما در مورد کار با  . بيند بردن این روغن جدید صدمه نمی
ی کل توليد، هنوز مطالعات پزشح و چه در مآزمایشگاه چه در ها،

 برای ویژه دقيقی صورت نگرفته است تا بتوان به ایمنی آن به
بدون شک این بررسی یکی از . دستگاه تنفس مطمئن بود

  . در آینده خواهد بودی مهمکهای پزش پژوهش
سيار مسئلهء دوا و درمان در کنار موضوع الکترونيک و انفورماتيک ب

نانو  امروزه از مثًال.  قرار دارد تکنولوژی- نانومورد توجه 
ی و داروسازی کد باکتری هستند، در پزشی که ضیها روگری

های کوچک مورد استفاده در   گوشیمثًال. شود استفاده می
ای هستند که التهاب را کاهش   روکش نقره نانوشنوائی دارای کم
 در ،ن که باکتری ُکش استاکسيد تيتانانو دهد و یا روکش   می

  .رود کار می هبندی مواد غذائی ب بسته
 را در روش اکسيد آهن -نانو در مداوای غدد سرطانی، تازگی به
  .که بسيار موفقيت آميز بوده استاند  کار برده هدهی بدما

جالب توجه در توليد انرژی از تابش خورشيد، فن سيليسيوم 
کند،  پذیری خاصی پيدا می فزی است که در آن این ماده انعطاسا

  . ساختنانوچند ده   ی به قطریها از آن لولهتوان  به نحوی که می
فوتو هء  دهای آینده در این مورد و استفاده از پدی در بخش
 سخن  سل-سوالرهای خورشيدی یا   در ایجاد سلولولتائيک

های خصوصی در این فناوری  ویژه به اهميت شرکت به. خواهد رفت
  .دشان اشاره خواهيم نمو راه اندازیگی تشکيل و و چگون

  
دکتر واحدی از اعضای پيشين هيئت علمی دانشکده فيزیک 
دانشگاه صنعتی آریامهر و درحال حاضر در شهر مونيخ آلمان ساکن 

 ٨خبرنامه شماره برای آشنایی بيشتر با ایشان به . هستند
  .مراجعه کنيد

  

   انجمنی شاخه شمال کاليفورنيادیدار دوستان
  

 ماه مه تعدادی از دوستداران انجمن مقيم شمال کاليفورنيا ٢٣در 
  .ضمن صرف برانچ در شهر ساراتوگا با یکدیگر دیدار کردند

های زیر در برگزاری  الزم به یادآوری است که افراد و شرکت
های مهمی کردند که در شماره  گردهمایی پيشين این شاخه کمک

با پوزش از این شاخه اسامی این . ادپيشين متأسفانه از قلم افت
؛ )کمک مالی(شرکت عميدزاد : رسانيم دوستان را به اطالع می

؛ استاد نژاد و آقای )ها اهدای جایزه(مؤسسه آمریکن مالتی پلکسر 
اجرای (؛ خانم زهرا نوربخش )اجرای برنامه موسيقی(مهرداد زنگنه 
های طبخ شيرینی (، و خانم سپيده زنگنه )برنامه فکاهی

  ).خوشمزه
 

  های دانشگاهی نامه نگاهی به پایان
  

ها   شرآتیور بر افزايش بهره سيستم اطالعات مديريت 
 .گذارد یثير مثبت مأت

 واحد ی ارشد دانشگاه آزاد اسالمینامه آارشناس  پايان یکدر
ثير سيستم اطالعات مديريت أ تیبررس«تهران مرآز با عنوان 

)M.I.S (استفاده گيری شده است که نتيجه ،»یور در افزايش بهره 
 یثر، ضرورت دوچندان يافته، لذا براؤ می اطالعاتیها از سيستم

  بهیور  افزايش بهرهبرای ضرورت آامل خواهد داشت آه ها سازمان
 اطالعات مديريت قدم یها سمت شناخت هر چه بيشتر سيستم

 )ایسنا (.بردارند
 

 ،ج در خاریت علمئ هيی اعضای مطالعاتیها فرصت 
 . آشور نداشته استی برایثرؤدستاورد م

  در موردی آموزشیريز  ارشد برنامهیآارشناس نامه پايانیک در 
 با عنوان ها به خارج، ی هيئت علمی دانشگاهروند اعزام اعضا

ها و مراآز   دانشگاهیت علمئ هيی روند اعزام اعضایبررس«
 یشور برا به خارج از آی وزارت علوم، تحقيقات و فناوریتحقيقات

ده م، آ»١٣٨٠ لغايت ١٣٧١ یها  سالی طیگذراندن فرصت مطالعات
 به دليل اختالف زياد ی حاصله از فرصت مطالعاتیدستاوردها: است

 پيشرفته جهان، ی آشور با آشورهای و تحقيقاتیسطح علم
 با بخش یها و مراآز تحقيقات ارتباط ضعيف بين دانشگاه

 و ی آموزشیان با آارها بودن استادان و محقق، درگيرصنعت
 آشور با ی بين ساختار جامعه علمیدم قرابت و هماهنگ، عیاجراي

 نتايج یآارگير ه، عدم احساس نياز به ب انجام شدهیها پژوهش
 آشور، و ی علمی در رفع نيازهای فرصت مطالعاتیها گزارش

 استادان و محققان ینظرها و پيشنهادها  به نقطهیتوجه آم
رفع مشكالت  در ،در ارتباط با روند پژوهش آشوربرجسته و ممتاز 

  )ایسنا (.ثر نبوده استؤ آشور چندان میعلم
 

 یور تم آيفيت منجر به افزايش بهرهاخذ استاندارد سيس 
 . نشده استی مورد بررسیها  نزد شرآتی انسانینيرو

ي دانشگاه آزاد ي ارشد مديريت صنعینامه آارشناس پايانیک در 
 ارتباط ميان یبررس« با عنوان  واحد تهرانیاسالم
 در ی انسانی نيروهایور  آيفيت و بهرهیداردهااستان
 در یالملل  بينیاستانداردها»  توليد قطعات خودرویها شرآت

توان  یدر مجموع م . استگرفته قرار ی مورد بررسیسسات ايرانؤم
تم آيفيت منجر به اينگونه استنباط آرد آه اخذ استاندارد سيس

 نشده یورد بررس میها  نزد شرآتی انسانی نيرویور رهافزايش به
 )ایسنا (.است

  
 از طریق سایت انجمن در گردهمایی هایدلبرگ

  نام نویسی کنيد
  ! حق عضویت خود را بپردازیدو

ORG.SUTA.WWW

  ١٨ شماره
  ١٣٨٣خرداد 
  ٢٠٠۴ژوئن 

  ۵صفحه 

http://suta.org/


 
 

 

 
 
 

  های خبری از رسانه
 ی شريف، صنعتی دانشگاه صنعتیها تيم 

 و  بيست در مشهد یير و فردوسامير آب
  به آشوریبقات رياضمساهشتمين 
های نخست تا سوم را کسب  ترتيب مقام

 ی مسابقات جهانکردند و توانستند به
 در راه  در مرداد ماه امسالمقدونيه یرياض
 .ندبيا

 

دکتر علی کریمی طاهری عضو هيئت  
علمی دانشکده متالورژی دانشگاه ما از 

 استاد نمونهعنوان  طرف وزارت علوم به
 )شریف. (معرفی شد

 

 ی شريف طیيس دانشگاه صنعتئر 
 دآتر ايوب ترآيان را به سمت رياست یحكم

 . اين دانشگاه منصوب آردیمرآز آب و انرژ
 

 و ی علمی دستاوردها با هدف ارائه آخرين 
 ی و تخصصی و نيز تجربيات فنیپژوهش

آنفرانس  مواد، دومين یده رشته شكل
 ايران زات و مواد فلیده شكل

)MATFORM 83 (دانشكده ی، از سو 
 ی و علم مواد دانشگاه صنعتیمهندس

 .شد شريف برگزار 
 

بنا به گفته بهمن آرمان در دومين  
کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد، بر 
اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، ميزان 
سرمایه گذاری در کشور در بخش صنعت و 

 ١۶١، ١٣۵۶در سال معدن به ازای هر ایرانی 
هزار ریال بوده که این ميزان اکنون به یک 

 )دنيای اقتصاد. (است سوم کاهش یافته
 

يس دانشكده ئر، زاده  رحيم دآتر فياض 
 در آستانه ، شريفیعمران دانشگاه صنعت

 ی مهندسینخستين آنفرانس ملی برپاي
ين ا یمزمان با برپاي گفت که هعمران

 یا  لرزهیپذير بن آزمايش آسياولي ،آنفرانس
ميز  “ در آزمايشگاهی آجریها ساختمان

 )ایسنا (.گيرد یاين دانشكده صورت م” لرزان
 

  دانشگاه مادانشجویان مهندسی شيمی 
طی مراسمی از زحمات مهندس 

کسوت این  عبدالحسين آقاجان، استاد پيش
 .دانشکده، قدردانی کردند

 

 ، رشته٨در کنکور کارشناسی ارشد در  
 .ها تعلق گرفت  به شریفیرتبه نخست

 

در دانشگاه » نقد صداوسيما«همايش  
 )ایسنا. (شريف برگزار شد

 

بزرگداشت مهدی فتحی، هنرمند و  
کارگردان برجسته تئاتر، در دانشگاه ما برگزار 

 )شریف. (شد
 

،  دانشگاه اصفهانیشيميك پژوهشگر  
بار در آشور، موفق به توليد  نخستين یبرا
 قابليت استفاده درصنايع  با»بلور سلولزريز«

 )ایسنا( . شدی و آرايشیروي، دایغذاي
 

ی از دانشگاه  شيمای دآتریيك دانشجو 
 جديد ی موفق به ساخت حسگرهاآزاد اراک
 یگير  اندازهی براPVC با زمينه یغشاي
، استرانسيوم، نقره و ی مس، رویها يون
 )ایسنا (.م شدوبر

 

ه  ديوارنورد در دانشكدیها توبومسابقه ر 
 خواجه یانيك دانشگاه صنعت مكیمهندس
 . برگزار شدیالدين طوسنصير

 

دانشجويان معترض مجتمع آموزش تحصن  
 ابوريجان دانشگاه تهران به صورت یعال

به گفته نماینده . مشروط پايان يافت
 آه تحصن یدانشجويان ،دانشجویان متحصن
اند، مسايل و مشكالت  دهخود را تدارك دي

، ی مديريت، انضباطیها  در حوزهیزياد
 دارند و خواستار ی آموزش و،یامنيت، رفاه

 سخن بگويند آه یند آه در مقابل آسا آن
 حل اين مسايل و ی برایاختيارات آاف

باشد و به صرف قول و وعده   داشتهمشكالت
 )ایسنا (.اآتفا نشود

 

 درصد از ۴٠مطابق مصوبه مجلس به  
 ها که توانسته اعضای هيئت علمی دانشگاه

باشند طبق جدول ارتقاء بيشترین امتياز را 
کسب کنند، اضافه حقوق پرداخت خواهد 

 )ایسنا. (شد
 

مدير عامل شرآت طراحى مهندسى و  
مين قطعات و مواد شيميايى صنايع أت

براى نخستين بار : تگف) SPEC(پتروشيمى 
با اى الفين  در آشور، آجرهاى عايق آوره

متخصصان توسط  ،گدازنايع ديرآاربرى در ص
 )شرق (. به توليد انبوه رسيدداخل آشور

 

 ی نساجی مهندسیپنجمين آنفرانس مل 
 ارديبهشت ماه در ٢۴ تا ٢٢ یايران در روزها

 دانشگاه ی نساجیدانشكده مهندس
 .د امير آبير برگزار شیصنعت

 

 چوب همايش دانشگاه و صنعتدومين  
 آزاد مشهد و با خراسان به همت دانشگاه

چوب به    صنعتیصوصمشارآت بخش خ
 ی و مهندسیمدت چهار روز در مجتمع فن

 )ایسنا (.شود یدانشگاه برگزار م
 

 یالملل آنفرانس بيندوازدهمين  
 دانشگاه یبا همكار مكانيك یمهندس

تربيت مدرس و انجمن مهندسان مكانيك 
 .شد ايران در تهران برگزار 

  

به “ ی زبان فارسی آموزش فشرده”آارگاه  
نورد راين ”زبان ايالت   سسهؤهمت م
 یايران شناس ”یو آرس“ فالن وست

 .شود یبرگزار م“ دانشگاه بامبرگ آلمان
  )ایسنا(

 

 مكانيك ی از اساتيد دانشكده مهندسیيك 
، ی خواجه نصير الدين طوسیدانشگاه صنعت

 ارشد ینامه آارشناس پايانجايزه برترين 
 را آسب ١٣٨٢ مكانيك در سال یمهندس

 .آرد
 

ت ئ، عضو هيباقر منهاجددآتر محم 
 برق دانشگاه ی دانشكده مهندسیعلم
 مؤسسه ی امير آبير از سویصنعت
دانشمند سال به عنوان  ISI ی الملل بين

تعداد مراجعات به مقاالت  .برگزيده شد ٢٠٠۴
ترين  عمده ISI  دآتر منهاج در مجالتیعلم

عنوان دانشمند نمونه   بهی وعلت انتخاب
 آنترل، یها سيستم . است٢٠٠۴سال 
 و هوش ی تطبيقیها و فيلترها سيستم
 ی تحقيقاتیترين محورها  از عمدهیمحاسبات

  . است بوده در چند سال اخيریو
  

 نامه رسيده از اتاق کوه دانشگاه
آقای سعيد انواری دانشجوی دانشگاهمان 

 برای ای و از فعاالن کنونی اتاق کوه در نامه
  :اند ما چنين نوشته

سانی هستم که در تدوین من یکی از ک"
خيلی . جزوه تاریخچه اتاق کوه دست داشتم

خوشحال شدم که مطالب جزوه ما مورد 
که  توجه شما قرار گرفت و ممنون از این

هایی از آن را در خبرنامه منتشر  قسمت
شوم که اگر  خيلی خوشحال می. کردید
نظرتان  ها و یا مطالب جدیدی به ایراد
در ضمن .  بگذاریدرسد، با ما در ميان می

تان را  شوم اگر در آینده خبرنامه ممنون می
  ."هم برای ما ارسال کنيد

ما ضمن سپاسگزاری از آقای انواری 
های  های بيشتر ایشان را در زمينه موفقيت

  .علمی و ورزشی آرزومندم

  از خاطرات دکتر مجتهدی
)١۵(  

 
بنابراین، ساختمان را آن چهار نفر انجام 

ها را  ها و آزمایشگاه ایل کارگاهدادند، وس می
شرکت نفت خرید، بنده هم تصميم گرفتم 

در روز سالم اول . که بروم خارج استاد بياورم
حضرت  وقتی که اعلی] ١٣۴۵ [١٣۴۴فروردین 

تشریف آوردند، نزدیک صف دانشگاه، گفتند 
گفتم منتظر بودم امروز عرض " شما نرفتيد؟"

وان عن بعد به. سالم بکنم، بعد بروم
روزی بود که . خداحافظی رفتم نزد شاه

هيئت امناء تشکيل شده بود در عمارت سر 
تشکيل ] هيئت امناء را[جا  آن. در سنگی

بایست  داده بودیم برای این که همان روز می
  .من شرفياب بشوم و فردا حرکت کنم

هيئت امناء من سی ] برای عضویت در[
 که حضرت پيشنهاد کرده بودم نفر را به اعلی

] حضرت اعلی. [پانزده نفر را انتخاب کنند
باالی نامه من نوشته بود که هر سی نفر 

همه این سی نفر . درست اند، خوب اند
کار مشکلی بود با همه این سی نفر . باشند

آمدند  کار کردن، ولی این سی نفر منظمًا می
خيلی منظم . چون دیسيپلين در کار بود

ها مشغول کار  ینمندی و ا با عالقه. آمدند می
  .بودند

وزیر دربار هميشه رئيس هيئت امنای 
آن موقع قدس نخعی . دانشگاه آریامهر بود

فردا شما "دکتر اقبال پرسيد . وزیر دربار بود
هایی  خوب این"گفت ." بله"گفتم " روید؟ می

قدر حقوق  خواهيد بياورید چه که می
." پنج هزار تومان"گفتم " خواهيد بدهيد؟ می

خودتان ] که[پنج هزار تومان؟ شما "گفت 
" گيرید؟ قدر می رتبه ده استادی هستيد چه

با دبيرستان البرز یا بی دبيرستان "گفتم 
البرز؟ درست است که حقوق رتبه ده 

در [ تومان بيشتر نيست، ولی ٢٢٠٠استادی 
من . دبيرستان البرز هم هست] مورد من

هایی که برای دانشگاه  خواهم این نمی
آورم یک دبيرستان البرز را یدک  ر میآریامه

. عين این جمله را گفتم]." خنده[بکشند 
سپهبدهایمان " گفت ]ومن کنان من [مشکل

ببخشيد، "گفتم ." گيرند پنج هزار تومان نمی
خواهم بياورم که پنج هزار  بنده افرادی را می

  ."تومان هم برایشان کم است
  )ادامه در شماره آینده(
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   يا توسط فکس به شماره
ارسال  + ۴٩ - ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١

  .کنيد
 :نشانی سایت انجمن

www.SUTA.org  

  ١٨ شماره
  ١٣٨٣خرداد 

  ٢٠٠۴وئن ژ
  ۶صفحه 

mailto:anousheh.hadzaad@gmx.de
http://suta.org/

