
 
   SUTAسومين گردهمايی سراسری

 با شکوه تمام در هايدلبرگ آلمان برگزار شد

  
  

  هایدلبرگ
  هایدلبرگ، هایدلبرگ

  کوه پنهانی و اندر دامنت
  دانش و فن را چه نيکو پروری،

  دیگر استثی حدیليک شرح این آزادی و آرامش تو خود 
  ابر و بارانت فراوان سبزه ات فرش زمرد

  ی اتاطلسی ها و گل گلدان
  خوش جمال و دلربا

  ليک عطر خوب آن گل شرقی ما جان پرور تر است
  ون پبکر اندزدخترانت خوش برو سيمن ساق و مو

  ليک برق چشم و گرمی لبخند و هوش تيز دختر ایران ما کارا تر است
  هایدلبرگ

  قدر خواهی یافت زین مهمان نوازی و این آغوش باز ای نازنين
   چون آتشمگرم خواهم کرد جانت با دم

  ليک گرمی جان این مجمع خورشيد جانان ماجرایی دیگر است
   بادا کشورتبادشاد باشی هایدلبرگ آ

   بادا کشورمزادیاد بادا شهر من آ
  

  ) رشته متالورژی ساکن در شهر استکهلم، سوئد ١٣۵٢دانش آموخته ورودی  (فرید نبوی
  

   گردهمايیرپاسخ به برخی پرسشهای مطرح شده د
  

  ی بعد در کجا برگزار خواهد شد؟گردهمای
 انجمن در آغاز سال آینده و پس از مشورت با اعضای یمحل برگزاری گردهمایی بعد

  . تعيين خواهد شدانجمن و سنجيدن امکانات موجود 
  

  انتخابات ادواری هيئت مدیره انجمن چه هنگامی انجام خواهد شد؟
انتخابات .  های خود را اعالم کنندادما در ماه سپتامبر از اعضا خواهيم خواست تا کاندی

 ما همه اعضای انجمن را به . سپس از طریق الکترونيک در ماه اکتبر انجام خواهد شد
  . شدن و در رای دادن دعوت ميکنيماشرکت فعال در کاندید

  
  آیا اعضای فعلی هيئت مدیره امکان کاندید شدن دارند؟

یره داشتيم و بهمين دليل همه اعضای فعلی  انتخابات هيئت مد٢٠٠٢ما تنها در سال ! بله
  . شدن مجدد را خواهند داشتاهيئت مدیره امکان کاندید

  
  آیا بهتر نخواهد بود که افراد بيشتری از ایران در هيئت مدیره داشته باشيم؟

  .تخاب شوندنما خوشحال خواهيم شد اگر افراد بيشتری از ایران در هيئت مدیره ا. بله
  

 بود که انجمن ما و انجمن فارغ التحصيالن در ایران در هم ادغام آیا بهتر نخواهد
  شوند؟

تا زمانی که امکان تاثير گذاری از سوی دولت بر روی انجمن باشد، ! در شرایط کنونی، خير
 نيز استقالل خود SUTAبه نفع هر دو انجمن است که جدا از هم فعاليت کنند و انجمن ما 

  . کنيم همکاری نزدیک تری ميان دو انجمن برقرار کنيمما ميبایست سعی  .را حفظ کند

  هژبریفريدون دکتر گزارش
 SUTA ريئس انجمن 

  به گردهمايی هايدلبرگ

  
  

ضور شما را حبسيار خوشحالم که ميتوانم 
در سومين گردهمایی انجمن خوش آمد 

  .بگویم
  

پيش از شروع گزارش مایلم بویژه  از چند 
  :نفر تشکر کنم

متشکرم که عليرغم  از همه شما -
مشکالت فراوان در این گردهمایی شرکت 

  .اید کرده
 از کميته اجرایی شاخه اروپا بویژه آقایان -

و همه انوشه هادزاد و سعيد فصيحی 
کسانی که با کار مداوم شان در پشت 
صحنه به برگزاری این گردهمایی کمک 

  . کردند، متشکرم
طر  از انجمن فارغ التحصيالن در ایران بخا-

 انبویژه از آقای. همکاری شان متشکرم
  و همچنين حمزه لوییحسين رضوی و
خانم مهندس فروزنده دفتر انجمن، بویژه 

بخاطر فعاليتشان در پخش نامه طبيبی 
های مربوط به ویزا و پخش اطالعات الزم به 

  . متشکرماعضای انجمن
 آقای دکتر داور  تشکر مخصوص به-
یافت حق که مسوليت مدیریت دری عاقب

ثبت نام ها را در ایران و به همان شکلی که 
 عمل کرده بودند، ٢٠٠٢در جریان گردهمایی 

بدون کمک ایشان ثبت نام . تقبل کردند
ایشان . اعضای ما در ایران امکان پذیر نميبود

خودشان متاسفانه نتوانستند در این 
  .گردهمایی شرکت کنند

هدویگ  در خاتمه ميخواهم از همسرم -
که عليرغم بيماری و   تشکر کنمریهژب

معالجات پزشکی در ماههای اخير حاضر به 
شرکت در این گردهمایی شد و نظر مثبت 

 این فعاليتها همچنان حفظ در موردخود را 
  .کرد

همه شما اطالعيه های ما را در رابطه با 
بهمين دليل در . فعاليتهایمان دریافت ميکنيد

ی از این اینجا من تنها به بيان خالصه ا
با استفاده از واژگان . فعاليتها اکتفا ميکنم

صحبت " وضعيت کشور"سياسيون که از 
وضعيت انجمن ما ميکنند، باید بگویم که 

  .هيچگاه بخوبی امروز نبوده است
 SUTAانجمن ما در طول دو سال گذشته 

توانست فعاليتهای خود را به سطوح باالتری 
  .ارتقا دهد

 ٢اله در صفحه دنب                 

  ٢١ شماره
  ١٣٨٣شهريور 
  ٢٠٠۴سپتامبر 

  ١صفحه 



 
  دنباله گزارش دکتر هژبری

  
  استقبال پرشور شرکت کنندگان از دکتر هژبری

  
بمنظور ایجاد عدم تمرکز در انجمن و دخالت دادن : شاخه ها -

مستقيم اعضا در فعاليتها، اقدام به ایجاد شاخه های انجمن در 
ن این شما در جریا. مناطق مختلف از جمله اروپا، آمریکا و کانادا شد

  گردهمایی با فعاليتهای این شاخه ها بيشتر آشنا خواهيد شد
 ما به فعاليت های عضو گيری شدت بخشيدیم و :عضو گيری -

  . هزار دالر حق عضویت جمع کنيم١۵موفق شدیم بيش از 
 هنوز در فرهنگ یبا توجه به این که پرداخت حق عضویت سازمان

. استرضایت بخشی نيفتاده است، این یک نتيجه بسيار ما جا 
 توانست بطور مستقل و بدون اتکا به SUTAبدین ترتيب انجمن ما 

  .هيچ سازمان دولتی و غير دولتی به فعاليتهای خود ادامه دهد
خزانه دار ما دکتر فریبا آریا گزارش دقيق امور مالی انجمن را فردا در 

  .اختيار شما خواهد گذاشت
 جمع آوری کمک برای زلزله به  با مراجعه به اعضای انجمنما :بم

برخی از .  پرداختيم از طریق سازمانهای بين المللیزدگان بم
 برای ما فرستادند و ما این  مستقيمااعضای ما کمکهای خود را

کمکها را به سازمانهای مربوطه ای که در بم فعاليت دارند، انتقال 
   . دادیم

 کمک به ما به جمع آوری منابع مالی جهت: کمک به دانشجویان
ما این کار را با . دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف پرداختيم
 این طریق این  ازامضای یک قرارداد با بنياد کودک همراه کردیم تا

ولی از آنجایی که نتيجه این فعاليت آن . دشوکمکها به ایران منتقل 
 تصميم کمک به دانشجویانچيزی نبود که ما انتظار داشتيم، کميته 

جوایز به دانشجویان از این منابع مالی جهت اهدای  گرفت تا
 ميليون ریال به ١٠ جایزه نقره معادل ٩استفاده شود و هر ساله 

 جایزه به دانشجویان ٢دانشجویان ممتاز هر دانشکده و 
کارشناسی ارشد و دکترا که بهترین پایان نامه ها را نوشته اند، 

ن ریال نيز به بهترین  ميليو٢٠ یک جایزه طالیی معادل .اهدا شود
 هيئت مدیره انجمن .دانشجوی دوره کارشناسی اهدا خواهد شد

این امر را تصویب کرده است و از کميته ایران خواسته است تا 
  .دانشجویان حائز شرایط را انتخاب کنند

 مجهز به امکان برپایی ما یک سایت اینترنت جدید: سایت اینترنت
حمد علی صفری، از دانش آموختگان آقای م.  ایجاد کردیمفوروم ها

. این سایت را بر عهده دارندنگهداری از مسئوليت مقيم تورنتو، 
اهد شيخ االسالمی و جورا زایجاد این سایت به کمک آقایان 

  .منوچهریان ممکن پذیر شد
 شاخه اروپای انجمن انتشار یک خبرنامه  هنگامی که:خبرنامه

 انجمن از این پيشنهاد  هيئت مدیره،ماهانه را پيشنهاد کرد
  شماره خبرنامه حاوی مصاحبه٢٠تا کنون . استقبال کرد

 منتشر شده جالب، مطالب متنوع و اخبارهای خواندنی
تشار منظم یک خبرنامه چه ميزان کار و ند که اي همه ميدان.است

این امر . بویژه اگر این کار بصورت داوطلبانه صورت گيرد. انرژی ميبرد
 انوشه هادزاد  عالقه دو تن از اعضای ما آقایانتنها با شور و

  . امکان پذیر شدشيوا فرهمند رادو
IEEE : شاخص ترین موفقيت های ما در مبارزه با یکی ازIEEE 

پافشاری ما در این . نمان در ایران بوداهمکارجهت دفاع از حقوق 
مورد موجب جلب توجه جامعه علمی در آمریکا و در جهان به این 

 در مصوبه ای در جهت حمایت از تصميمات OFAC .  شدقاتيتضي
IEEEده از ایران را ممنوع اعالم کرد و بدین  ویراستاری مطالب رسي

ترتيب عمال انتشار هر مطلبی را از ایران و دیگر کشورهای تحریم 
این امر موجب شد تا همه ناشران عليه این . شده نا ممکن ساخت

رند تا این تصميم خود را پس  را واداOFACو تصميم متحد شوند 
  .بگيرد

 یکی از سازمانهایی بود که در خط اول این جبهه SUTAانجمن ما 
ن دليل بعنوان شاخص ترین سازمان يهمبه ميجنگيدند و 

این یک نمونه دیگر در اثبات اهميت . دانشگاهی ایران شناخته شد
ای  از منافع اعض است که توان دفاعSUTAوجود سازمانهایی مانند 

  . دخود را داشته باشن
 یکی دیگر از ٢٠٠۴ گردهمایی  تدارک و برگزاری:٢٠٠۴گردهمایی 

ما آلمان را به دو  .  ماه گذشته بود١٢ در SUTAفعاليتهای مهم 
 اول به .دليل بعنوان محل برگزاری این گردهمایی انتخاب کردیم

 در توجه به اهميت شاخه اروپا و تقویت ارتباط ميان اعضای ماخاطر 
دليل دوم نزدیکی . اروپا که تا پيش از این بدون ارتباط با هم بودند

 و اميد به اینکه به این ترتيب بتوانيم امکان آلمان به ایران بود
شرکت تعداد زیادی از اعضای مان از ایران را در این گردهمایی 

 نفر از ٣٠٠بيش از این انتظار ما به واقعيت پيوست و . فراهم کنيم
موفق به اخذ ویزا جهت شرکت در ما بهمراه خانواده شان اعضای 

در اینجا ميخواهم از سفير آلمان در ایران . این گردهمایی شدند
بخاطر توجه خاصی که در مورد اعطای ویزا از خود نشان داد، تشکر 

  .کنم
سه هفته پيش من بمناسبت شرکت در  : فرانسهدیدار در 

الدن . به فرانسه رفته بودمجشن عروسی دختر الدن و آرش بهنيا 
او همچنين . تبریزی دانش آموخته دوره نخست دانشگاه ما است

در این جشن عروسی من بسياری از . اولين دبير انجمن ما بود
تقریبا همه . ان دوره نخست دانشگاه را مالقات کردمگدانش آموخت

 ما  هفته در اروپا بمانند و در گردهمایی٣ند ستآنها از آنکه نميتوان
همه آنها در عين حال از فعاليتهای ما . شرکت کنند، متاسف بودند

. قدردانی کردند و بهترین آرزوها را برای گردهمایی ما ابراز داشتند
رسيده پیکی از این دانش آموختگان در پاسخ به پرسش من که 

بودم چرا در گردهمایی شرکت نميکنيد، گفت که او دانش آموخته 
من به . ست و با تغيير نام دانشگاه موافق نيستدانشگاه آریامهر ا

  :او گفتم که
  . اسم دانشگاه را تغيير ندادیم مااوال
 شما ميتوانيد دیداری با دوستان همدوره ای خود تحت هر دوما

ميباید ولی یک انجمن رسمی . نامی که ميخواهيد داشته باشيد
آن نامی بر خود داشته باشد که توسط اکثریت دانش آموختکان 

دانشجویانی که در این سالها وارد دانشگاه . دانشگاه پذیرفته شود
. ميشوند، در هنگام تغيير نام دانشگاه حتی هنوز متولد نشده بودند

چگونه ميتوان از این دانشجویان انتظار داشت خود را عضو انجمنی 
  . نامی غير از شریف داشته باشدبدانند که
ه نام دانشگاه در آینده چه کسی ميتواند تضمين کند ک سوما

   دوباره تغيير نخواهد کرد؟
 اگر دانشگاه آریامهر آن زمان و یا دانشگاه شریف کنونی چهارما

به نه بعنوان یک دانشگاه طراز اول در ایران شناخته ميشود، این 
، بلکه به خاطر دانشجویان با استعداد آن و دليل نام این دانشگاه

دانشگاه در  ما ميخواهيم با افراد این .کادر علمی با عالقه آن است
  .تماس باشيم و نه با اسم آن

ما متاسفيم که دکتر سهراب پور موفق به : دکتر سهراب پور
ما بر آن واقفيم که ایشان احتماال .   گردهمایی نشد اینشرکت در

در جلسه ای که من در ماه مه با . محدودیتهایی در این مورد دارند
از شرکت شان در این گردهمایی مطمئن ایشان داشتم، ایشان 

  . بودند
مطابق هدفی که برای انجمن ما در اساسنامه : SUTA هدف

 است حهت یدر درجه نخست سازمان SUTAتعيين شده، 
هدف نخست این سازمان کمک به دفاع . مرتبط کردن افراد

 مزیتکه این اشتباه خواهد بود  .از منافع اعضای خود است
SUTA دریچه کمکهای مالی به دانشگاه صنعتی شریف  را تنها از

 تمام فعاليتهای ما در آخرین تحليل در جهت منافع .بسنجيم
برخی از اعضای مان تاریخ اخير دانشگاه را در  . دانشگاه مان است

 و دیگری SUTA تاسيس یکی دوره پيش از: دو دوره خالصه ميکنند
 ما در خارج و  همه اعضای انجمنامروز. SUTA  تاسيسدوره پس از

 به  و از طرق مختلفتماس دارند و متفقاداخل ایران با همدیگر
  .  یکدیگر، به دانشگاه خود و به کشور خود کمک ميکنند

ما هر جا که الزم دیدیم نگرانی خود را از محدود در دو سال گذشته 
. راز داشتيمبکردن آزادی های علمی در دانشگاه های ایران ا

مکانی برای همه افراد دانشگاه مستقل از ابتدا از  SUTAانجمن ما 
اميدوارم . اجتماعی یا محل اقامتشان بوده است-نظرات سياسی

  . که این مشی در آینده نيز همچنان دنبال شود
  

        SUTAبا ارزوی موفقيت برای شما و  
 متشکرم                     

  ٢١ شماره
  ١٣٨٣شهريور 
  ٢٠٠۴سپتامبر 

  ٢صفحه 



 
  جلسه پر هيجان پرسش و پاسخ

  ن با هيئت مديره انجم

  
  اعضای هيئت مديره انجمن

از راست به چپ دکتر هژبری، دکتر شيخ االسالمی، دکتر مشايخی، دکتر عباسيان، 
  دکتر ميثاقی و دکتر آريا

  
 قسمت از برنامه های گردهمایی هایدلبرگ به جلسه آخرین

پرسش و پاسخ شرکت کنندگان از هيئت مدیره انجمن اختصاص 
د و شرکت فعال جمع زیادی از این جلسه با استقبال زیا. داشت

شرکت کنندگان نه تنها پرسش های . شرکت کنندگان روبرو شد
خود را مطرح کردند بلکه تعدادی نيز این فرصت را غنيمت شمردند و 
. نظرات، درد دل های خود و حتی شکایت های خود را مطرح کردند

فضای این جلسه بسيار صریح و روشن و در خين حال دوستانه و 
  د بودآزا

در خاتمه این جلسه دکر ميثاقی از سوی هيئت مدیره انجمن از 
اعتماد شرکت کنندگان به انجمن و هيئت مدیره آن و این که نظرات 

ند، تشکر دخود را به شکل صریح با هيئت مدیره در ميان گذاشته بو
  .کرد

  نخستين مجموعه خبرنامه منتشر شد

  
 به همت ١٩ تا ١ نخستين مجموعه خبرنامه شامل شماره های

 به شکل جلد شده در آقای مهندس شيوا فرهمند راد
گردهمایی هایدلبرگ در اختيار شرکت کنندگان قرار گرفت و با 

  .استقبال روبرو شد
  

  عکسهای گردهمايی در سايت انجمن
بسيار ی از عکسهای گردهمایی که توسط شرکت کنندگان گرفته 

دوستانی . سترس استشده بود، هم اکنون در سایت انجمن در د
که عکسهای خود را هنوز در اختيار سایت نگذاشته اند، ميتوانند با 
  :مراخعه به آدرس زیر با چگونگی ارسال عکسهایشان آشنا شوند

http://suta.org/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=649#
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  وزشی فراموش نشدنیمدو کارگاه آ
  شهریار مکاره چی

  کارگاه آموزشی موسسه آفرينی

  
  کامران الهيان در حال عرضه کارگاه آموزشی

  
در بعد از ظهر اولين روز کامران الهيان ما را در کارگاه آموزشی خود 

 بدین يتوانبا نمونه ای از زندگی موفق آشنا کرد و اینکه چگونه م
با آنکه کامران در طول زندگی خود .  دنيای بهتری ساختترتيب

ميلونها دالر درآمد داشته است، با این حال همچنان فروتن باقی 
در . مانده و با سادگی و افتادگی تمام با آشنا و غریبه روبرو ميشود

همان حال که او در ما ایجاد انگيزه ميکرد و  به ما این پيام را 
ند که همواره در ابعاد بزرگ فکر کنيم و هيچگاه از شکست ميرسا

ها نا اميد نشویم، همسرش در شهر بم به مدیریت ساختن دهها 
الهيان بر این نظر است که . خانه برای زلزله زدگان مشغول بود

 به  کهدر همان حال. حتی یک نفر هم ميتواند جهان را تغيير دهد
با آنکه همه ما فکر ميکردم که سخنان کامران گوش ميدادم به این 

عضوی از جامعه جهانی بشریت هستيم، این افتخار را داریم که 
عضوی از یک گروه دست چين شده از افراد باشيم که خود را 

SUTAميتوانيم از ری من با کامران کامال موافقم که ما آ.   مينامد
طریق این اتحاد ایجاد شده که ریشه های عميق فرهنگی دارد و 
غنی از تخصص های حرفه ای و دوستی های پر شور است، به 

  .مرز های نا یافته ای دست یابيم
  

   و ابداعات فنیکارگاه آموزشی خالقيت

  
یکی از جالب ترین تجربه های من در این گردهمایی شرکت در 

من و بهرخ هردو از . بوددکتر بهرخ خوشنویس کارگاه آموزشی 
ردهمایی انجمن در سن دیه گو اعضای کميته بزگزاری اولين گ

حامل پيام زیبایی از دورن قلب خود است و این بهرخ همواره . بودیم
پيام را با خلوص نيت و با شيفتگی زیاد در اختيار مشتاقان قرار 

این پيام بهرخ چنان بر جان شنوندگانش نشست که . ميدهد
موعد پایان رسمی جلسه هنوز ما همچنان سرا پا  ساعتی پس از

  . وش بودیم و بهيچوجه ميل نداشتيم آن جلسه را ترک کنيمگ
   

 رشته ١٣۵٠ یا ورودی ۶از دانش آموختگان دوره مکاره چی شهریار 
  .مکانيک  و در حال حاضر مقيم کاليفورنيا هستند

  ٢١ شماره
  ١٣٨٣شهريور 
  ٢٠٠۴سپتامبر 

  ٣صفحه 



 
  سخنرانی افتتاحيه گردهمايی

  دکتر زاهد شيخ االسالمی

  
با کسب با سالم و عرض خيرمقدم حضور تک تک شما عزیزان و

اجازه از پيشگاه روسا و اساتيد گرانقدر دانشگاه سومين 
. گردهمائی جهانی انجمن دانشگاه صنعتی شریف را آغاز ميکنم

من زاهد شيخ االسالمی عضو هيئت مدیره انجمن و فارغ التحصيل 
خدا را سپاس . دوره ششم دانشکده مهندسی مکانيک هستم

  طا کرده که چند روزی را بدور ميگویم که بار دیگر این فرصت را بما ع
 .از دغدغه های روزمره در کنار هم باشيم و از همدیگر بياموزیم

قبل از هر چيز از شما تقاضا ميکنم که بایستيد تا لحظاتی را به 
 .احترام ویاد تمام عزیزانی که دیگر در ميان ما نيستند سکوت کنيم

همائيمان در دیروز که با هواپيما فاصله بين آمریکا و محل گرد
هایدلبرگ را طی ميکردم با مشاهده اینکه چگونه علم و تکنولوژی 
توانسته فاصله های زمانی و مکانی را هر چه کوتاهتر کند به یاد 
مفهوم فاصله افتادم و بی اختيار افکارم معطوف به ایران عزیز شد و 

مگر نه اینست که همه ما را یک نيروی درونی قوی . این گردهمائی
اینجا آورده و مگر این نيرو چيزی هست بجز نيازمان به پر کردن به 

فاصله ها و شکافهائی که در جامعه و در زندگی شخصی و حرفه 
 ای خود مشاهده ميکنيم؟

تا آنجا که به این گردهمائی مربوط ميشود و موضوع خاصی که در 
این دو روز به آن خواهيم پرداخت عمدتا فواصل علمی و صنعتی 

فاصله بين آنچه هست و می بينيم و آنچه که ميتواند . ظرندمورد ن
البته ميدانيم که این فاصله ها در بستری از فاصله ها و . باشد

این فاصله ها . شکافهای اجتماعی بوجود می آیند و رشد ميکنند
 –بين آنچه که هست و آنچه که ميتواند باشد یکی و دو تا نيستند 

کی دیر یا زود منجر به تغيير در دیگران بهم مربوط اند و تغيير در ی
بنابراین صحبت این . خواهد شد منتها نه ضرورتا در جهت موردنظر

. نيست که این شکافها باید پر بشوند و این فواصل باید تخفيف یابند
 -پيچيدگی مسئله در کاهش موزون و همزمان تمام این شکافها

 پرکردن شکافها در طبيعتا. فاصله ها و خالهائی است که می بينيم
یک زمينه خاص موقعی موفقيت آميزست که منجر به ازدیاد فاصله 

 .در زمينه های دیگه نشود
از کجا شروع کنيم؟ انگشتمانرا روی کدوميک از این فاصله ..... ولی 

 ها بگذاریم؟
این تفاوتهای بعضا فاحشی که می بينيم بين آنچه که هست و 

وجودنيامده اند که یکشبه از بين آنچه که ميتواند باشد یکشبه ب
و مگر ظرف دو روز در این .  بروند و یا حتی تخفيف پيدا کنند

 گردهمائی چه ميشود کرد؟
ورای بحث های بسيار مفيد تخصصی و حرفه ای آیا یک فاصله 
خاصی وجود دارد که با پر کردن و یا تخفيف آن  در همين دو روز 

 فواصل دیگر بر داریم؟ آیا چنين بتوانيم اولين قدم را در مسير کاهش
شاه کليدی وجود دارد که رمز گشودن مشکالت و معضالت دیگر را 
در خودش داشته باشد؟ پاسخ به این سئوال خوشبختانه مثبت 

 کاهش این فاصله خاص زمينه و بستر مناسب را برای –بله . است
له بر خورد به سایر مسائل دیگر فراهم ميکند و بر عکس تا این فاص

بطور بنيادی کاهش پيدا نکند به هيچ فعاليت دیگری در دراز مدت 
 .نميشود اميد داشت

اگر پر .......... این فاصله چيزی نيست بجز فاصله بين قلبهای ما
کردن فاصله بين صنعت اتومبيل سازی ایران و استانداردهای 
جهانی مستلزم صرف ميلياردها دالر هزینه و سالهای متمادی کار و 

وشش علمی و فنی است پر کردن فاصله بين قلبهایمان هزینه ک
 دست یکدیگر را با – یک لبخند –یک سالم ..... چندانی ندارد 

 دوست – از حال همدیگر با محبت پرسيدن –صميميت فشردن 
 یک رفيق قدیمی را با محبت در آغوش –ندیده ای را سالم گفتن 

 ....کشيدن
دلهایمان را بهم نزدیک کنيم به درجه ای که موفق بشویم که 

بنابراین . خواهيم توانست در حل مسائل دیگر هم موفق باشيم
بيائيد این دو روز را هدیه خدائی بدانيم و از هر لحظه اش برای 
. ایجاد رابطه و ساختن پلهای کوچک بين قلبهایمان استفاده کنيم

همه ما به کشورمان به دانشگاهمان و به سرزمينمان عشق 
 همه ما اميد به آینده بهتری برای کشورمان داریم و همه –زیم ميور

ما ایمان داریم که اگه دست به دست هم بدهيم ميتوانيم ناشدنی 
 .ها رو ممکن کنيم و به آرزوها جامه عمل بپوشانيم

 من و تو دشت وسيعی بودیم
 بين ما رود زمان فاصله انداخته است

 ليک آوای توو شعر غریبانه من
  رود پلی ساخته استروی این

  
صحبت از پل که شد چه بهتر که رشته سخن را بدست کسی 
بدهيم که بدون شک بيشترین نقش را در ساختن این پل ارتباطی 

 انسانی که با صرف هزاران ساعت وقت از –بين ما بازی کرده 
زندگی خودش و در مواردی با مایه گذاشتن از سالمت خود و 

ا روی زمين بماند و با نيروی عشق و عزیزانش نگذاشته که کاره
 کسی که بدون هيچ --- اميد ما را در تمام نقاط دنيا بهم وصل کرده 

چشمداشت مادی و با تالش عملی به همه ما نشان داده که کار 
 همه شما شاهد بودید که چگونه موقعيکه مسئله -- - نشد ندارد

به هيچ ویزا از ایران با مشکلی جدی مواجه شد واقعا مشکل را 
 .گرفت و در فاصله کوتاهی آنرا حل کرد

 
  آقای دکتر فریدون هژبری........   خانمها   آقایان 

  
  دکتر هژبری از بيمارستان مرخص شد

  
دکتر فریدون هژبری، رئيس انجمن، دو هفته پيش پس از ارسال 

 از ناحيه پای راست در بی حسی ناگهانیآخرین اطالعيه به علت 
 سپتامبر ٩ایشان روز . در بيمارستان بستری شدشهر مونيخ آلمان 

 استراحت هاز بيمارستان مرخص شدند و قرار است پس از چند هفت
 دکتر  هر چه بيشتری را برایما سالمتی. به آمریکا مراجعت کنند

  .هژبری آرزومندیم
  

  IEEEتوصيه انجمن برای انتخابات رئيس جديد 
م که در انتخابات ریئس ما به اعضا و دوستداران خود توصيه ميکني

دکتر مایکل الیتنر .  رای دهندکل الیتنریدکتر ما به IEEEجدید 
 با مسائل اعضای ایرانی ی این انتخابات هاابيش از دیگر کاندید

IEEE آشنا است و در موارد متعدد عالقه و پشتيبانی خود را از رفع 
  . يقات از اعضای ایرانی این سازمان نشان داده استيتض
  

  
  مهندس فريبرز اردوبادی در حال سخنرانی در مورد فناوری جديدآقای 

  خودرو سازیصنعت در استفاده از سوخت های غير فسيلی 

  ٢١ شماره
  ١٣٨٣شهريور 
  ٢٠٠۴سپتامبر 

  ۴صفحه 



 
  گردهمايی از زبان عکس ها

  
  پرفسور زاندر  توسط  تاريخی آهنگ ارگآغاز گزدهمايی با 

  

  
  مين در حال  ياد از پدرزنده ياد دکتر ادختر ژاله امين 

  

  
    در مراسم يادبود از دکتر امينمهدی ضرغامیدکتر 

  

  
    انوشه هادزاد از سوی شاخه اروپاگويیخوش آمد

  

  
  فصيحی از سوی کميته تدارک محلیسعيد 

  

  
   فلسفیهنگام معرفی خواننده با استعداد رائيکا شهابی يغمايی و بابکدکتر هژبری 

  

  
  مکارچی و دوستان در حال اجرای سرود انجمنشهريار 

  

  
  زاهدهنرنمايی آواز توسط محمد رضا غفاری بهمراهی نی 

  ٢١ شماره
  ١٣٨٣شهريور 
  ٢٠٠۴سپتامبر 

  ۵صفحه 



 
   های رسيده ازپيامگوشه ای از 

  به شرکت کنندگان در گردهمايی هايدلبرگ
  کنندگان گردهمايیررئيس انجمن و برگزا

 در سپاس و قدردانی از دکتر هژبری همکار دانشگاهی عاليقدر و
 ئی بی نظيردوست دیرین بی همتا و همهء آنها که در گردهما

  .سعی فراوان مبذول داشتند هِايدلبرگ
فراموش نکنيم انجمن سوتا در ایران درنوع خود بی نظير است و 
من از نزدیک خود شاهد این واقعيت بوده ام که کار تشکيالت آن تا 

  .  است شدهچه اندازه مدرن و دقيق سازمان داده
  واحدی. دکتر ن

  
ردهمایی هایدلبرگ کشيدید گ زحماتی که برای برگزاریمایلم از 
شما برای من و دوستانم بهترین امکان را در تمام . تشکر کنم

 ای  و آشنایی با شخصيتهای ارزندهزندگی مان برای تجدید دیدار
همچون استادان پيشين مان و همچنين دیدار از شهر تاریخی و پر 

ما در ضمن از این امکان جهت .  فراهم کردیدجاذبه هایدلبرگ
ت به نقاط مختلف اروپا و دیدار با ایرانيان جوان مقيم آنجا مسافر

  .  بردیمهبهر
نميدانم آیا ميدانيد که چه کار با اهميتی برای دانش آموختگان 

بخوبی ميدانم که تدارک و برگزاری چنين ! جوان انجام داده اید
با این حال . گردهمایی با شکوهی بسيار مشکل و وقت گير است

 مجددا از شما . این نا ممکن را ممکن کنيدشما موفق شدید 
  ! خدا یارتان باشد! روزگار خوشی را برایتان آرزومندم. سپاسگزارم

  فرحناز
  

  
  مراسم شام در کاخ تاريخی هايدلبرگ

  
دیگر دوستان قدیم را در این گردهمایی مفتخرم که توانستم شما و 

 همچون گردهمایی های پيشين انجمن توانستم. مالقات کنم
این سومين .  سال ببينم٣٠برخی از دوستان قدیمم را پس از 

گردهمایی بود که من با خانواده ام در آن شرکت کردم و بسيار از 
  .آن لذت بردم

بسياری از دانش آموختگان دانشگاههای دیگر به این گردهمایی 
های ما رشک ميبرند و باید بگویم که همه اینها به علت فعاليتهای 

  .شما است
ن گردهمایی ها نه تنها امکان دیدار دوستان قدیم را فراهم ميکند ای

بلکه همچنين محيط مناسبی جهت یافتن امکانات جدیدی برای 
  .کسب و کار است

  محمود
  

  
  کنگره هايدلبرگشرکت کنندگان در سالن اصلی 

  

وظيفه خود ميدانم از شما، دکتر هژبری عزیز، و از کميته تدارک 
گزاری این گردهمایی نقش اصلی را داشتيد گردهمایی که در بر

  .تشکر کنم
من .  این گردهمایی به واقع بسيار جالب و شادی آفرین بود! براوو

اوقات خوبی را در مدت گردهمایی گذراندم و از هر دقيقه آن لذت 
شخصيتهای برجسته، بحث های عالی، سخنرانی های پر . بردم

ه جمع کردن همه این ها در معتقدم ک. محتوا و غيره و غيره و غيره
 این امر را ممکن ٢٠٠۴گردهمایی ولی . یک جا بسی دشوار است

بقول شهال سلطانيه من هيچگاه دیگر فرصت شرکت در . ساخت
  . گردهمایی های انجمن را از دست نخواهم داد

  بهنام

  
  تجمع در مقابل درب اصلی ساختمان کنگره هايدلبرگ

در مقابل . دهمایی جالب تشکر یکنمبدین وسيله از برگزاری این گر
همه چيز به عالی ترین نحو . این کار شما سر تعظيم فرود مياورم

  . تدارک دیده شده بود
  ناصر

همسرم منيژه و اینجانب از مالقات با شما و همسرتان و همچنين 
از . کارتان بسيار عالی بود. دوستان دیگر بسيار مشعوف شدیم

يد و از اوقات خوشی که برای ما در زحماتی که برای انجمن ميکش
د به همه کسانی که ودر. هایدلبرگ فراهم کردید بسيار متشکرم

  . کار مهم سهيم بودند این در تدارک
  مهدی

  دکتر هژبری عزیز متشکریم
در این . از نواختن گيتار برای اعضای انجمن بسيار لذت بردم
ایدلبرگ تابستان من در برنامه های متعددی شرکت داشتم ولی ه

مایلم یک بار دیگر از اینکه به من امکان شرکت در . بهترین آنها بود
بدون کمک شما من . این گردهمایی را دادید، از شما تشکر کنم

 و هيچگاه امکان شرکت در این گردهمایی و دیدار با دوستان قدیم 
هایدلبرگ مطمئنا انتخاب . را نمی یافتمآشنایی با دوستان جدید 

پياده روی در کناره رود نکار .  یک سفر استراحتی بودخوبی برای
   . تمام خستگی های ماههای اخير را از تنم بيرون برد

  بابک 
ر اتبریک به شما و همه کسانی که قلب و وقتشان را وقف این ک

فراموش نشدنی در برپایی سومين گردهمایی سراسری انجمن 
د يود راهی هست سالمتی و شادی برایتان آرزو دارم که خ!کردند

  !ی شيفتهبسوی عافيت جانها
  شهریار

  

  
  گروهی از دانش آموختگان اخير در حال گفتگو در هنگام تنفس

  ٢١ شماره
  ١٣٨٣شهريور 
  ٢٠٠۴سپتامبر 

  ۶صفحه 


