
 
 

 گزارش به اعضا

  
ين نخستتقریبا چهار سال و نيم از 
 گوه دی گردهمائی تاریخی سن

 اوليه ای که به دعوت هگرو. گذرد می
 با تالش و ،دکتر هژبری گرد آمده بود

شوق بسيار در سازماندهی و برگزاری 
 قدم اول را در  واین جلسه شرکت کرد

پس از . پایه گذاری این انجمن برداشت
سال سوتا دارای چند گذشت چهار 

صد عضو در سراسر جهان بوده و 
 در کشورهای  راشاخه های متعددی

عالوه . مختلف جهان دائر کرده است
بر این سوتا سه گردهمائی بسيار 

 تورنتو و ،گوه دی موفق در سن
بدون . هایدلبرگ برگذار کرده است

شک قسمت عمده این موفقيت 
مرهون زحمات شبانه روزی دکتر 

ست که در  او سایر دوستانیهژبری 
  .این مدت با ایشان همکاری کرده اند

 
  رشد و بقای این انجمن در نهایت
بستگی به گسترش کمی و کيفی 
سازماندهی و فعاليتهای اعضای آن 

ت مدیره جدید انجمن با اهي .دارد
 ،آگاهی به ضرورت ادامه این حرکت

و برنامه ریزی در این زمينه را  گفتگو
در این ستون از خبر . استآغاز کرده 

نامه گزارش اقدامات و پيشرفت 
هایمان را بتدریج در اختيار شما عزیزان 
قرار خواهم داد تا شاید با راهنمائی 
شما بتوانيم این برنامه را هر چه بهتر 
به پيش برده در رسيدن به اهداف 

  .مشترکمان موفق تر باشيم
سنگ بنای سوتا بر مبنای دو خواسته 

. ضای آن گذاشته شده استقلبی اع
  :این دو خواسته عبارتند از

 گسترش هر چه بيشتر ارتباطات -
شخصی و همکاری حرفه ای بين 

  اعضاء
 کمک به حفظ و توسعه دانشگاه -

عنوان یک گنجينه ه صنعتی شریف ب
  گرانبهای ملی 

این دو هدف در طول چهارسال و اندی 
  گذرد که از پيدایش  انجمن می

۴ بقيه در صفحه  

  ساله شدن دانشگاه مان۴٠
 در سال  آریامهردانشگاه صنعتي

 با هدف تربيت و  خورشيدی١٣۴۴
تامين بخشي از نيروهاي متخصص 
 موردنياز آشور در سطوح باالي علمي

 این دانشگاه که پس از .تاسيس شد
انقالب به دانشگاه صنعتی شریف 
تغيير نام یافت، توانست با جذب نخبه 

 اساتيد به یکی از ترین دانشجویان و
برجسته ترین دانشگاههای ایران 

این چهار دهه خالل در  .تبدیل شود
افراد زیر عهده دار ریاست دانشگاه 

دآتر محمدعلي مجتهدي، : بوده اند
اله رضا، دآتر محمدرضا  پروفسور فضل

امين، دآتر سيدحسين نصر، دآتر 
مهدي ضرغامي، دآتر عليرضا مهران، 

ي، دآتر علي دآتر حسينعلي انوار
محمد رنجبر، دآتر عباس انواري، دآتر 

 اآبر صالحي، دآتر سيدمحمد  علي
االسالم صدرنژاد  اعتمادي، دآتر خطيب
  .پور و دآتر سعيد سهراب

  سال جهانی فيزيک
 ميالدي به پيشنهاد انجمن ٢٠٠۵سال 

و تصويب مجمع  (EPS) فيزيك اروپا
 المللي فيزيك محض و آاربردي بين

IUPAP سال جهاني «عنوان ، به
علت انتخاب  .نامگذاري شد» فيزيك

سال ميالدي آينده به عنوان سال 
جهاني فيزيك، تقارن آن با صدمين 

» نشتينیسال طاليي ا«سالگرد 
شتين، در سال ینآلبرت ا .باشد مي

 مطلب چهار در آمتر از يك سال، ١٩٠۵
بسيار مهم نسبيت خاص، آوانتومي 

ات را ارايه بودن نور و حرآت براوني ذر
ها نقش مهمي در  داد آه اين نظريه

پيشبرد فيزيك در قرن بيستم 
 معروف ترین نظریه انشتين .اند داشته

تبدیل جرم به انرژی است که با فرمول 
     E = m . c2زیر شهرت یافته است

ما در شماره های آینده مطالبی در این 
  .مورد منتشر خواهيم کرد

 دخواني در اين شماره می
 زارش به اعضاگ 
  سخنرانی دکتر ضرغامی 
  سال دانشگاه ما۴٠ 
 سال جهانی فيزیک 
 SBIRدر مورد برنامه  
 در مورد کارگاه دکتر خوشنویس 
 سخنرانی دکتر هژبری 
 چهره جدید خبرنامه  
 از شاخه ها 
 دانشگاه اشتوتگارت 
 از خبرها 
 از خاطرات دکتر مجتهدی 

  سخنرانی دکتر مهدی ضرغامی
  شگاه و صنعتدر مورد رابطه دان

  
 

در رشته  دکتر مهدی ضرغامی دارای دکترا
از دانشگاه ايلی نوی آمريکا  مهندسی سازه

از سال  ی تی،آو فوق ليسانس رياضی از ام 
التوليه دانشگاه   نايب١٩٧٧ تا ١٩٧٥

دکتر ضرغامی در  . صنعتی آريامهر بودند
چارچوب بحث پيرامون رابطه دانشگاه و 

دلبرگ در مورد صنعت در گردهمايی هاي
تجارب خود در اين مورد سخنرانی بسيار 
جالبی ارائه کردند که مورد استقبال فراوان 

ما . شرکت کنندگان در گردهمايی قرار گرفت
برای آشنايی همه خوانندگان با اين 

 .کنيم سخنرانی متن آن را در اينجا درج می
  

من  چيزهایی که از یک مقدار
 نيوی قای دکتر آخواستم بگویم، می

هرحال من فقط از روی ه ب. فرمودند
خواهم چند نکته را  تجربيات خودم می

یک مقدار . خدمتتان عرض کنم
کنم  برگشتن به این اصول فکر می

  .مفيد باشد
  

 و تربيت نيروی انسانی دانشگاه
  متخصص

 در ایفییکی اینکه دانشگاه چه وظ
جامعه دارد؟ یکی تربيت نيروی 

 ظرنه ب .است خصصتانسانی م
ید دانشگاه ما دانشگاه خيلی آ می

گرچه صحبت شد . موفقی بوده است
 جهت تربيت که آیا ما کليه نياز ها را

 برآورده ایم و یا آیا نيروی انسانی
  بهترین کار را انجام داده ایم یا نه؟

 یک مدلی ،زمانی که در دانشگاه بودم
 من در مورد کيفيت آموزش داشتم را

.  ميان بگذارمخواهم با شما در که می
صورت خوب و بد ه کيفيت آموزش ب
کيفيت آموزش بر . تعریف نميشود

. شود اساس نوع مهندس تعریف می
این نوع مهندس ماورای رشته های 

 ای رشتهشما در هر . تخصصی است
 چند نوع توانيد  میهم که نگاه بکنيد

  .تربيت کنيدمهندس 
 بقيه در صفحه بعد 

  ٢۶ شماره
  ١٣٨٣ بهمن
  ٢٠٠۵  فوريه

  ١صفحه 



 
 

 امیدنباله سخنرانی دکتر ضرغ
  

   نوع مهندسچهار
اینها ممکن است .  و محقق استمهندس نوع آوریک نوع 

 باشند و یا به کار های  و پژوهشیاعضای کادر آموزشی
 کار این نوع مهندسين . مشغول باشند در صنایعنوآوری

   .پيشبرد علم و تکنولوژی است
یعنی ایشان کارشان مثل .  استمهندس طراحیک نوع 

 که کمک کند به پيشبرد علم و گروه اول این نيست
 این است که از علم و تکنولوژی انبلکه کارش. تکنولوژی

برای طرح و ایجاد یک محصول و یا یک استفاده بکند 
  .سيستم مفيد

اینها .  هستندمهندسين راهبر از مهندسين نوع سوم
 و  کارخانه ها را اداره سيستم ها وکسانی هستند که

هر ه ب. کنند اخت آن کار می و یا در سکنند  میراهبری
  .حال در اداره و راهبری تکنولوژی کمک ميکنند

اینها کسانی هستند .  هستندمهندسين مدیرنوع چهارم 
  .که از جانب اقتصادی و مدیریت با تکنولوژی سروکار دارند

مهندس نوآور به  معلومات اینها از نظر فنی همينطور که از 
ولی از جهات . کند مییيم تقليل پيدا  آ میمهندس مدیر

له این امس. دیگر باید یک تخصصهای دیگری داشته باشند
در یک ! نيست که آیا یک مدیر بهتر است یا یک محقق

در یک جایی احتياج به . زمانی شما احتياج به مدیر دارید
حاال آیا برنامه های ما نياز مملکت را از نظر . محقق دارید

ایع هست، تامين ميکند یا ترکيب افرادی که مورد احتياج صن
نه؟ توجه بکنيد به این که آیا نياز ما از نظر تحقيقاتی و از 

دانم آماری  ؟ تا آنجایی که من میشدهنظر نوآوری تامين 
 ميکند، چاپ شده بود منتشرتی -آی-در یک مجله ای که ام

 ایران جزو عقب افتاده ترین کهدر مورد وضع نوآوری در دنيا 
 ١۵ تا ١٠یعنی فقط . آوری صنعتی بودممالک از نظر نو

  . که در این وضع اسفناک قرار داشتنددیگر بودند کشور 
 خيلی کرده و ما آدم های خيلی خوبی تربيت  دانشگاهالبته

دانم این افراد  و من نمی. کرده استاز آنها را روانه خارج 
یا از نظر . ندداشته اچه اثری از نظر نوآوری در صنایع داخلی 

من  یا از نظر مدیر؟. س طراح چقدر موفق شدیممهند
  .کنم جوابش را به شما واگذار می

  دانشگاه و سنت علمی و تکنولوژی
له تربيت نيروی انسانی یک قسمتی از مسئوليت امس

یک وظيفه و مسئوليت . است که باید انجام شود دانشگاه
دانشگاه دارد و آن ایجاد سنت علمی و هم دیگری 

باید علم و تکنولوژی به . لکت استتکنولوژی در مم
 دانشگاه آریامهر .صورت یک فرهنگ در جامعه در بياید

در این راه یک مقدار جلو رفت ولی ناآراميهای محيط 
دانشگاه در سالهای قبل از انقالب و مسائل بعد از انقالب و 

 که آقای دکتر مشایخی به آن اشاره کردند، مانع از مسایلی
کرد  گاه به آن صورتی که آدم تصور میاین شد که در دانش

 ٣٠ .وجود آیده  سنت علمی و تکنولوژی ب سال٣٠ظرف این 
این مدت، مدت کمی نبوده . سال مدت خيلی زیادی است

آیا دانشگاه شد یک محلی برای توسعه فرهنگ . است
علمی و فنی؟ موفقيتش نسبی بوده و از نظر من کافی و 

در این باره هم صحبت اميدوارم که . شایان نبوده است
چون این یک مقدار زیادی نقش دانشگاه را روشن . بشود
با آقای  البته چند سال پيش ما رفتيم در تریست و. کند می

 بين المللی و عبدالسالم صحبت کردیم و بنا بود که مرکزی
  نظری درست   فيزیک ورشته ریاضی در در ایران منطقه ای

  
 ر گردهمايی هايدلبرگضرغامی در حال سخنرانی ددکتر

  
  بين امللی انرژیشود با کمک تریست که متعلق به آژانس

در این مرکز بنا بود ریاضی دانان و فيزیکدانان . اتمی است
طراز اول جهان بيایند و برای استادان وپژوهشگران ایرانی 

این در آن زمان مورد موافقت قرار نگرفت و . سمينار بگذارند
و همکاری  تایيد  بدوناما این درست شد بعد از انقالب البته
ولی یک همچون چيزی در ایران فعال . جوامع بين المللی

که کارش بنا بود یک مقدار زیادی ایجاد فرهنگ . وجود دارد
  . فعاليت باندازه کافی نشداما. علمی باشد

   در تحول تکنولوژیدانشگاه راهنمای صنعت
 باشد،  جامعهی راهنما در تحول تکنولوژیدانشگاه باید

دانشگاه باید . یعنی اینکه صنایع را به دنبال خودش بکشد
این یک . پيشگام تحول صنعتی و تکنولوژی در کشور باشد
آنهم در . وظبفه و مسئوليت سومی است که دانشگاه دارد

.  ممالکی مثل ممالک ما که در حال توسعه هستيم
ن نبوده جه شایا و در این زمينه به هيچ ماموفقيت دانشگاه

و با آنکه در آن زمان ما یک کارهایی کردیم ولی . است
متاسفانه وقتی این را در کل نگاه ميکنيم و اتفاقاتی که بعدا 

ده وافتاد، ارتباطات ما با صنایع به نظر من خيلی خوب نب
امروز من خيلی خوشحالم که آقای دکتر مشایخی . است

 از شاخه های صحبت از این کردند که ارتباط با صنایع یکی
انشااله بعدا توضيح بدهند و بنده را . پيشرفت ما بوده است

  . ارشاد کنند
ارتباط بين . اوال استادان ما ارتباط الزم را با صنایع نداشتند

خواهد و تا موقعی  استاد و صنعت یک مقداری آشنایی می
استادان خود را مستقيما و بالفاصله پس از اتمام که ما 
فرستيم سر کالس،   را میهاویم و ایت آ میز خارجا تدریس

استادان نه از مشکالت صنایع در خارج اطالع دارند و نه در 
 این. نه در خارج در صنعت کار کرده اند و نه در داخل. داخل

دانشگاه در . کند له را بسيار بغرنج میا مسعدم آشنایی
. کند هيچگونه تسهيالتی فراهم نمی مورد ارتباط با صنعت

 برای ارزشيابی عملکرد و ارتقا هر حال معيار هایمانه بما 
این حرفها    وpaper  مقالهتنش آن وقت ها که نواستادان

نقش  ارتباط با صنعت به آن صورت لهایعنی مس. بود
یک کاری ما .  دانشگاهی نداشتیاساسی در نظام ارتقا

شروع کردیم با آقای دکتر هژبری و دکتر ستاری پور در آن 
 یکی این بود که یک گروهی از استاد ها و دانشجویان .زمان

را با هم فرستادیم به صنعت پتروشيمی که یک مثال خيلی 
رفتند یک   میاستادان و دانشجویان. خوبی بود در این مورد

 و هم در آن گرفتند  و میدادند ترم در آنجا، هم درس می
  کردند  کاری که می حاال ممکن است. کردند صنعت کار می

  بقيه در صفحه بعد

  ٢۶ شماره
  ١٣٨٣ بهمن
  ٢٠٠۵  فوريه

  ٢صفحه 



 
 

 ی سخنرانی دکتر ضرغامبقيه
  

  
دکتر هژبری، دکتر امين و دکتر ضرغامی در گردهمايی : از راست

SUTA ٢٠٠٢، تورنتو  
  

نبود ولی یک مقدار   کار در سطح نوآوری و طراحیبهترین 
متاسفانه این . دور آوجود میه با صنعت ب زیادی آشنایی

  . حو شدبرنامه هم مثل دیگر برنامه ها م
 

  دانشگاه تعيين کننده سياست صنعتی کشور
سين با آنها سر و کار داریم دبسياری از مسائلی که ما مهن

ما در آن زمان هيچ . مسائل اساسی اقتصاد کشور است
این یک . نقشی در سياست این گونه مسائل نداشتيم

بخش های اقتصادی که  در یک مملکتی مایعنی . فاجعه بود
از ساختمان، ارتباطات و رشته های دیگر  عبارت است اش

 مملکت در دانستيم که لی نه می، و زندگی ميکردیمصنعت
چه راهی دارد ميرود و نه تحقيقاتی وجود داشت که بتواند 

له را حل کنيم ابرای اینکه این مس. راهنما باشد برای دولت
 تا امکان ما یک عده را فرستادیم سيستم دیناميک بخوانند

 دیناميک را در مطالعه فرآیند های احتماعی مدل سازی
آقای مشایخی یکی از . اقتصادی و صنعتی فراهم سازند

 که ایشان شوقتی استوهر حال باعث خه ب. انها هستند
بعد  چند نفرشان منشا خدماتی بوده اند و افسوس از اینکه

  .برنگشتنداز انقالب به ایران 
 

  دانشگاه و ارتباط با صنعت
من . انجام دادشود  ی است از کارهایی که میاین ها مثال

دانشگاه ایلی نوی وقتی .  بزنم دیگرخواهم یک مثال می
در . که درست شد، یک رشته ای داشت به اسم کشاورزی

ه  دانشگاه در مرکز آمریکا ب١٠ حدوداواسط قرن نوزدهم 
  دانشگاه به منظور کمک به صنعت و کشاورزی ووجود آمد
استادان دانشکده کشاورزی . ز آنها بود هم یکی اایلی نوی

رفتند از مزرعه  شدند و می و دانشجویان سوار اسب می
و کارگاه و آزمایشگاههای آنها . کردند به مزرعه بازدید می

ما به یک تحول فکری در نظام .  ایالت بود آندر واقع مزارع
 سوار اسب ها بشوند و استادانآموزشی نياز داریم که 

 دانشگاه و کز فعاليت علمی و تکنولوژیا مر.رعبروند به مزا
دانشجو و استاد باید .  بردداخل خود صنعت به  را بایدصنایع

با فرستادن استادان و دانشجویان به صنعت . بروند در آنجا
  آقای دکتر هژبری و ستاری پور و خود بنده در آنپتروشيمی

 باید این قدمها. داریم قدمی در این راه برکردیمزمان سعی 
  . توسعه پيدا کند

ما باید کار تحقيقاتمان از یک طرف به خود صنعت بستگی 
ولی صنعت را شما پيش نخواهيد برد مگر . داشته باشد

اینکه بتوانيد حرف تان را در مورد سياستهای صنعتی، در 
شود، ی مورد سياستهایی که به صنعت مملکت مرتبط م

. مگر از راه علمیابراز بکنيد و این را نخواهيد توانست 
 که تاثير مطالعه سياستهایی باشد مرکز دانشگاه باید

اگر ما غير از این کاری بکنيم، . گذارد روی صنعت کشور می
                   .کنم مسئوليت اساسی خودمان را انجام ندادیم فکر می

  
 Enterpreneurshipموسسه سازی دانشگاه و 

خواهم خدمتتان عرض کنم  من اینجا میله ای که ایک مس
که آن زمان نميدانستيم چگونه حل کنيم و االن هم مثل 

له موسسه ااینکه هنوز هم نميدانيم چطور حل کنيم، مس
اگر دانشگاههای نزدیک بوستون و یا نزدیک . سازی است

سن خوزه را نگاه بکنيم، اینها تاثيری فوق العاده در ایجاد 
انشجویان و دانش آموختگان اقدام به د. تکنولوژی داشتند

تاسيس صنایعی با تکنولوژی باال کردند و سرمایه گذار ها از 
 یک صنایع آمریکااین باعث شد که . آنها حمایت کردند

تی و یا از -آی-دانشجویانی که از ام.  کندبه جلوجهشی 
مدند، هدفشان این نبود که بروند در  آاستنفورد بيرون می

هدفشان این بود .  یک کاری پيدا کنند آمریکاقوزارت آب و بر
آقا باید به بچه ها یاد . توانند ميليونر بشوند که چگونه می

ما احتياج به ميليونر  استاد دانشگاه  که بيش ازداد، 
دانش آموختگان و استادان دانشگاه  .های صنعتی داریم

باید پيشقدم در ایجاد تکنولوژی شوند، در ایجاد صنایع با 
 بيایند و این ریسک را بکنند و هم مملکت را .نولوژی باالتک

 درصد بيکاری فعلی مبارزه ٢٢هم بتوانند با . به جلو ببرند
هم بتوانند راندمان ضعيفی که صنایع کشور در حال . بکنند

هم بتوانند با دو و اندی درصد . حاضر دارد را بهبود ببخشند
در هيچ بخش مسئوليت اینها . رشد جمعيت مقابله بکنند

بينم که  من نمی. دیگری به غير از بخش صنعت نيست
بخش کشاورزی قدرت جذب و توسعه سریعی را داشته 

ت احتياج دارد که این عقب افتادگی را که لکباشد که مم
  . آقای مشایخی به آن اشاره کرد، جبران بکند

خواهم خدمتتان عرض کنم که  هرحال در خاتمه من میه ب
وجود ه  خيلی عميقی بين دانشگاه و صنعت بباید یک رابطه

بایستی که ناشی از یک دگرگونی   این رابطه می. بياید
البته آقای دکتر نيوی . سازمانی و درست در دانشگاه باشد

اشاره کردند که هيچ لزومی ندارد که ساختارهای موجود را 
 درست کرد یی جدیدساختارهاشود  ولی می. نابود کنيم

 رابطه بيندر این راه . ن سيستم های موجودبدون نابود کرد
 مقيم ان ما ایرانيویژهکنم ب صنعت و دانشگاه من فکر می

این .  دانشگاه یک نقش اساسی داریمانخارج و دوستدار
ن است که موجبات این ارتباط صحيح را آنقش اساسی در 

کنم که اغلب ما هم قادر هستيم  من فکر می. فراهم بکنيم
  .م در این راه خدمت بکنيمو هم مایل هستي

  
 چهره جديد خبرنامه

خبرنامه دو سال پيش به ابتکار شاخه اروپا شروع به انتشار 
 متوجه شاخه بيشترخبرنامه که در ابتدا توجه خود را . کرد

اروپا کرده بود، پس از مدت کوتاهی به دليل نياز انجمن 
همين دليل ه ب. عمال به ارگان سراسری انجمن تبدیل شد

يات مدیره انجمن در آخرین جلسه خود تصميم گرفت که ه
این . نام این خبرنامه را رسما به خبرنامه انجمن تبدیل کند

تصميم نشانه توجه انجمن به این خبرنامه و اهميتی است 
ما این . که تمامی انجمن برای این خبرنامه قائل است

گيریم و از همه خوانندگان خود  تصميم را به فال نيک می
تقاضا داریم با ارسال مقاالت و اخبار از سراسر جهان ما را 

 .در ادامه انتشار این خبرنامه یاری کنند

  ٢۶ شماره
  ١٣٨٣ بهمن

  ٢٠٠۵  ريهفو
  ٣صفحه 



 
 

  از نامه های رسيده
  در مورد کارگاه آموزشی دکتر خوشنويس

  
 جرات می توانم بگویم که یکی از بهترین به

خاطرات من و همسرم شهال از گردهمایی 
ی ابداع و هایدلبرگ شرکت در کارگاه آموزش

ابتدا . توسعه تکنولوژی دکتر خوسنویس بود
شهال به این قصد وارد این جلسه شد که تنها 

 دقيقه ای در این کارگاه شرکت کند و بعد به ١٠
. هتل برگردد و خود را برای برنامه شب آماده کند

ولی چنان محو سخنان سحرانگيز دکتر 
خوشنویس شد که گذشت زمان را به کل 

من خودم پس از آنکه چند دقيقه از . فراموش کرد
باید بگویم . شروع جلسه گذشته بود، وارد شدم

که من هم شيفته سخنان شيرین دکتر 
ی که حتی یک ساعت رطو. خوشنویس شدم

بيش از زمان اعالم شده در آن جا نشستم و 
پس از خاتمه جلسه هم با اکراه جلسه را ترک 

  . کردم
رک صحيح دکتر خوشنویس کسی است که با د

توانسته است خالقيت امروزی را با الهام از 
هر اختراع و . بزرگان ادبيات ایران ما تلفيق کند

پدیده نوینی را با شعری از مولوی و حافظ و دیگر 
ادبا وفق می دهد و با این کار به ارزش معنوی 

  . آن می افزاید
تعداد زیادی از شرکت کنندگان در این جلسه از 

یی خواهش کردند، ترتيبی مسئوالن گردهما
داده شود تا این کارگاه در روز بعد نيز ادامه پيدا 

متاسفانه به علت کمبود وقت این امر . کند
ما بی صبرانه منتظر فرصتی . عملی نشد

هستيم تا بتوانيم مجددا در یکی از کارگاه های 
  .آتی دکتر خوشنویس شرکت کنيم

 ٢٠٠۵منوچهر وثوق          ژانویه 
  دویکن سوئد  سان

 
آقای مهندس منوچهر 

 ١٣۵١وثوق ورودی سال 
خورشيدی در رشته 
  . مهندسی متالورژی هستند

  

  

  گزارش به اعضا بقيه
حال  .ستتغييری نکرده و همواره مورد تایيد تمام اعضا قرار گرفته ا

توانيم به این دو  اینست که چگونه می، سئوالی که فراروی ما قرار دارد
قبل از اینکه وارد این بحث بشوم شاید الزم . پوشانيمهدف جامه عمل ب

باشد که به محدودیتهای خاص انجمنمان اشاره کنم تا زمينه کار بيشتر 
ست و تمام کسانی که در  اسوتا انجمنی غير انتفاعی. روشن باشد

کنند داوطلبانه از وقت و انرژی خود برای پيشبرد اهداف  آن فعاليت می
بنابر این پروژه هائی که منطبق با خواسته . دکنن سوتا استفاده می

جز اتکا ه ما ب .اعضا نباشند از همان ابتدا شانسی برای موفقيت ندارند
 ویژگی.  به انگيزه درونی اعضایمان مکانيزم دیگری در اختيار نداریم

که تصميمی  حتی موقعی. بعدی انجمن پراکندگی جغرافيائی آنست
نياز به هماهنگی افراد در مناطق مختلف اگر این پروژه  ،گرفته ميشود
   . اجرای آن کار آسانی نيست،داشته باشد

 قدم در مسير برنامه ریزی فعاليتهای انجمن تشخيص اولویتها نخستين
ت مدیره خواستم که هر کدام ابرای این منظور از اعضای هي. بود

نظرشان مهمترین چالشهای فراروی ه له را که باجداگانه پنج مس
ت مدیره را ادر ضمن اعضای هي . برای من بفرستند،انجمن ميباشند

له از سایر اعضا و عالقمندان اتشویق کردم که در تعریف این پنج مس
مورد  در که همه اعضا نکته جالب این بود .دیگر هم کمک بگيرند

این مسائل  .دهستيم متفق القول بودن روبرو آنها چالشهائی که با
  :عبارتند از

 انتظارات متقابل اعضاء وانجمن از ، گسترش کمی و کيفی عضویت-
  مدیریت عضویت و غيره , یکدیگر

 سازماندهی و گسترش شاخه های محلی انجمن و تعيين حدود -
  منظور جلوگيری از اتالف انرژیهاه فعاليتها و هماهنگی آنها ب

اعضا و قواعد آن با توجه به  چگونگی تسهيل ارتباطات علمی بين -
  شرایط سياسی موجود

   هماهنگی و همکاری نزدیک با انجمن فارغ التحصيالن در داخل کشور-
 یافتن راههای عملی برای کمک به دانشگاه در زمينه های آموزشی -

  و پژوهشی
 گروههای ،در قدم بعدی برای بررسی دقيقتر هر یک از این مسائل

دکتر فرزان فالح مسئوليت بررسی . یمکاری خاصی را تشکيل داد
خانم ندا صالحی راد با . عهده گرفته استه له عضویت را بامس

همکاری جمعی از دوستان و اعضای فعال انجمن مشغول بررسی 
آقای آنوشه هادزاد پروژه بررسی .مسئله همکاریهای حرفه ایست

در حال دکتر فرانک قهرمانپور  عهده دارد وه سازماندهی شاخه ها را ب
در انجمن فارغ التحصيالن  بررسی گسترش ارتباط با همکاران عزیزمان

بقاعی نيز در حال بررسی و ارائه پيشنهادهای  داور دکتر .باشد می
  .عملی برای کمک به دانشگاه است

ت مدیره بررسی و اي هاین پيشنهادات ظرف چند هفته آینده توسط 
ط اصلی استراتژی سوتا تنيجه این کوششها خطو. مطالعه خواهند شد

 ،قبل ار تصویب نهائی استراتژی. در سالهای آینده را ترسيم خواهد کرد
 اعضای سوتا فرصت خواهند داشت که در مورد تمامی جزئيات آن همه

اظهار نظر و با انتقادهای سازنده خود استراتژی آینده انجمن را هر 
راه برای رسيدن به ما عميقا اعتقاد داریم که تنها . بيشتر بارور کنند

ست که استراتژی خود را بر مبنای خواسته های واقعی ن ااهدافمان ای
 اميد و ،استراتژی ما باید انعکاس عشق. اعضای انجمن قرار دهيم
  زاهد شيخ االسالمی                  . ایمان اعضای سوتا باشد

  نی از ميان ما رفت  اصالفرهنگدکتر
 )١٣۵۴ ١٣۵٩ (١٠انش آموخته دوره  ددکتر فرهنگ اصالنی آملی،

از  ژانویه در ميشيگان آمریکا ١٩ روز  دانشگاه مارشته مهندسی عمران
 عالوه بر تهران در شهر تورنتوی کانادا نيز مراسم یادبودی .ميان ما رفت

 ما این فقدان دردناک را به همه بازماندگان و .برای ایشان برگزار شد
   .يت ميگویيمتان ایشان از صميم قلب تسلسدو

  ٢۶ شماره
  ١٣٨٣ بهمن
  ٢٠٠۵  فوريه

  ۴صفحه 



 
 

  انشگاه اشتوتگارتد

 
همچنانکه درشماره های پيشين به اطالع رسانديم، دانشگاه 

شته های  رر دی آلمان آلمان دررده بندی دانشگاه هااشتوتگارت
و مهندسی برق درميان همه دانشگاه های آلمان  مهندسی مکانيک
 .ريافت کرد درتبه نخست را

 
 سال تاسيس خود ١٧۵دانشگاه اشتوتگارت سال گذشته 

 هعمدبه طور  دانشکده ١٠این دانشگاه با . را جشن گرفت
بدون دانشگاه اشتوتگارت . در رشته های فنی متمرکز است

و آزمایشگاههای آن برای ایالتی که بدون معدن است، غير 
بود که بتواند در ميان تمام ایاالت آلمان مقام  قابل تصور می

دانشگاه اشتوتگارت هر .  را کسب کندHigh Techفعلی 
سال مقامی در رده باالی جدول رده بندی دانشگاه های 

این دانشگاه از نظر دریافت بودجه . ورد آدست میه آلمان ب
تحقيقاتی از صنایع در ميان تمام دانشگاه های آلمان در رتبه 

دانشگاه اشتوتگارت در سال گذشته هر . نخست جای دارد
نشکده های خود به مردم هفته را به معرفی یکی از دا

 دانشجویان ویژهاز این طریق مردم و ب. اختصاص داده بود
آتی این امکان را یافتند تا با کيفيت تدریس و تحقيق در این 

دانشگاه اشتوتگارت این شانس را . دانشگاه آشنا شوند
 اتومبيل سازی مرسدس بنز، پورشه و ه هایدارد که کارخان

ام -بی- صنایع کامپيوتر سازی آییه ها کارخاننيزدی و -او-آ
پی و همچنين صدها صنایع کوچک در کنار آن وجود -و اچ
تدریس  متخصصين این صنایع دروس اختياری را و دارند
این افراد با استفاده از تجارب خود در صنعت . کنند می

و . ميتوانند این دروس را به شکل بسيار عملی تدریس کنند
لی تامين هستند برای این در عين حال چون از نظر ما
 ١٠بلکه پس از حدود . کنند تدریس پولی هم دریافت نمی

. شوند سال تدریس به لقب پرفسور افتخاری مفتخر می
. لقب پرفسوری در آلمان ارزش اجتماعی بسيار باالیی دارد

اعطای این لقب بدین ترتيب است که یک پژوهشگر حتما 
ه باشد تا بتواند  سال در صنعت پژوهش کرد۵باید حداقل 

این فرد توسط شورای ارتقا . دارای شرایط الزم بشود
شود و این درجه  دانشگاه نامزد دریافت درجه استادی می
دانشگاه . کند را از وزیر ایالت مربوطه دریافت می

. اشتوتگارت در رشته فيزیک دارای دو جایزه نوبل است
 به کامپيوتر های دانشگاه اشتوتگارت کمک های زیادی

در دانشکده برق و کامپيوتر در یک . صنایع منطقه کرده اند
ساختمان شيشه ای یک هزار کامپيوتر شخصی در اختيار 

یک مرکز ساخت مدار ميکرو الکترونيک . دانشجویان قرار دارد
 ۵٠٠ با حدود Flat Screen پژوهشگر و یک آزمایشگاه ٨٠با 

ه را  درصد دانشجویان این دانشگا٢٨. پژوهشگر دارد
  .دهند دانشجویان خارجی تشکيل می

 یک شب نشينی بين المللی که در آن دانشجویان  
خارجی موسيقی و رقصهای محلی خود را به نمایش 

 دانشجو، استاد و ٢۵٠٠گذارند و در آن بيش از  می
کنند، در یکی از بزرگترین سالن  ميهمانان دیگر شرکت می

مترین رویداد شود و هميشه به مه های شهر برگزار می
 سال ۵٠این شب برای نخستين بار . شود شهر تبدیل می

پيش به ابتکار دکتر خاکزار، پرفسور کنونی و دانشجوی آن 
در زمان ریاست دکتر خاکزار . زمان این دانشگاه برگزار شد
 یک قرارداد همکاری ميان  ایراندر دانشگاه علم و صنعت

دانشجویان . شداین دانشگاه و دانشگاه اشتوتگارت بسته 
ایرانی زیادی در دوره های فوق ليسانس دانشگاه 

 در درسهای نظری قوی کهکنند  اشتوتگارت شرکت می
.  هزار یورواست١٠خرج ساالنه یک دانشجو حدود . هستند

رایگان بهره مند  طوره  همه دانشجویان ازاین خدمات باما
 ميليون ١،٩بودجه دانشگاههای آلمان با . شوند می
 . ميليارز یورو است٢٠جو حدود دانش

  کاليفورنيای شمالی
  گردهمايی متخصصين مهندسی عمران

  
 ٢١ گردهمایی متخصصين مهندسين عمران روز نخستين

در . ژانویه در شهر سانی ویل در شمال کالثفورنيا برگزار شد
این نشست مسائل تخصصی مورد عالقه مورد بحث قرار 

 تخصصی با عالقه شرکت کنندگان در این جلسه. گرفت
  .فراوان خواهان ادامه این گونه جلسات در آینده شدند

 
  شاخه اروپا

جدید  سال    در نخستين جلسه هيات اجرانی شاخه اروپا در
موضوع اتمام دوره هيات اجرایيه فعلی مورد بحث ميالدی 
هيات اجرایيه کنونی که در نخستين گردهمایی . قرار گرفت

 خود را، پس خدمت هاب شد، دور انتخ٢٠٠٢اروپا در نوامبر 
هيات اجرایيه . پایان یافته می بيند سال،٢ازگذشت بيش از

انتخاب شاخه اروپا با پذیرش نياز به برگزاری انتخابات جهت 
 از جمله تصميم گرفت که بدین منظور هيات اجرایيه جدید

گردهمایی های منطقه تاریخ . آیين نامه ای تدوین کند
نتخابات پس از تصویب هيات اجرایيه به  و نحوه برگزاری اای

  .اطالع اعضای شاخه اروپا خواهد رسيد
  

  سخنرانی دکتر هژبری
   متافيزيکیباورهایدر مورد علوم و

محل شرکت  فوریه در ٢٣فریدون هژبری روز چهارشنبه دکتر 
 یشهر سن دیه گوين صانجمن متخص در کوال کام
  متافيزیکیورهایبا و مبانی نظرات علمی  در موردکاليفورنيا

 ایشان در این .یک سخنرانی علمی ایراد خواهند کرد
بویژه در مورد پيشرفتهای علوم در زمينه نظریه سخنرانی 

 ساختار و عملکرد مغز همچنين  واتمی و تبدیل جرم و انرژی
  .صحبت خواهند کرد

  ٢۶ شماره
  ١٣٨٣ بهمن
  ٢٠٠۵  فوريه

  ۵صفحه 



 
 

  SBIRبرنامه  

  
نقش شرکتهای کوچک در ایجاد تحرک در اقتصاد آمریکاو 

بخش . کشورهای صنعتی بر کسی پوشيده نيستسایر 
عمده ای از نوآوریها و اختراعات توسط مهندسين و 
دانشمندانی که در چارچوب چنين شرکتهائی فعاليت 

این شرکتهای خالق در واقع موتور . شود انجام می، ميکنند
   .روند شمار میه توسعه اقتصادی در کشورهای صنعتی ب

منظور ایجاد تحرک هر چه ه  دولت آمریکا ب١٩٨٢در سال 
 صنعتی و تشویق گوناگونبيشتر در نوآوری در زمينه های 

نام این استعدادهای خالق برنامه ای را تصویب کرد که به 
  :معروف شد

 SBIR (Small Business Innovation Research Program)  
  

 SBIRست رقابتی که به شرکتهای کوچک و  ابرنامه ای
  استفاده مالی از دانش خود را میمهندسين خالق امکان

در واقع این برنامه شرکتهای کوچک و نوپا را در برنامه . دهد
در این برنامه نوآوری تشویق . کند تحقيقاتی ملی وارد می

شود و در نتيجه هم دولت از نتایج تحقيقات سود  می
برد و هم انسانهای خالق دانش خود را در حل مسائل  می

ندازند و سبب ایجاد کار برای دیگران ا کار میه جامعه ب
نگاه کلی این برنامه معطوف به بخش نوآور و . شوند می

 هابداع کنندگان این برنامه ب. ارزش آفرین جامعه است
دانند که بدون حمایت مالی مناسب چه بسا  خوبی می

بسياری از استعدادهای موجود مجالی برای بروز نخواهند 
  .ابت متضرر خواهد شدبافت و کل جامعه از این ب

 
  از کجا تامين ميشود؟ SBIR هزینه

 ميليون ١٠٠ده آژانس و وزارتخانه با بودجه تحقيقاتی باالی 
دالر طبق قانون موظفند که بخش معينی از بودجه 

این . تحقيقاتی خود را به این برنامه اختصاص دهند
  :سازمانها عبارتند از

 دفاع، وزارت علوم،  وزارت اقتصاد، وزارت، وزارت کشاورزی-
وزارت انرژی، وزارت بهداشت، وزارت راه و ترابری،  سازمان 

   بنياد علوم ملیو حفاظت از محيط زیست، ناسا
% ١ در اوائل کار حدود SBIRدرصد اختصاص یافته به برنامه 

بود ولی بتدریج با توجه به موفقيت درخشان برنامه به 
فته در سال کل بودجه اختصاص یا. افزایش یافت% ٢٫۵

این موسسات هر سال .  ميليارد دالر بود١٫٣ بالغ بر ٢٠٠٢
پروژه های مورد نظر خود را اعالم ) گاهی دو بار در سال(

  .نمایند کنند و پيشنهادات رسيده را بر رسی می می
  :برنامه از سه فاز تشکيل شده است

 فاز اول برنامه در حدود یکصد هزار دالر در اختيار شرکتهای -
مدت این فاز . گذارد تا ایده خود را اثبات کنند نده میبر

با توجه به هزینه متوسط یک مهندس در . شش ماه است

مدت شش ماه ه آمریکا در این مرحله معادل دو مهندس ب
  .کنند روی این پروژه کار می

 در فاز دوم تعدادی از این شرکتها که عملی بودن پروژه -
رای ارائه پيشنهاد و شرکت در خود را به اثبات رسانده اند ب

در صورت موفقيت این شرکتها تا . شوند مسابقه دعوت می
کنند تا در فاصله دو   دالر از دولت دریافت می هزار٧۵٠حد 

مورد نظر خود را ) سخت افزار یا نرم افزار(سال سيستم 
در این فاز شرکت مزبور باید در عين حال به بررسی . بسازند

  .حصول خود بپردازدبازار برای عرضه م
در فاز سوم شرکت برنده باید تمام تالش خود را برای ورود  -

  .کار ببرده به بازار ب
   در بسياری از مواقع و با توجه به ریسک پائين سرمایه 

توانند   صاحبان شرکت می،گذاری روی یک ایده ثابت شده
  .از سرمایه گذاری بخش خصوصی بهره مند شوند

  
  :ین برنامه بسيار ساده استشرایط شرکت در ا

  داشته باشد شرکت باید مالکيت آمریکائی و مستقل
 باشد) غير عام المنفعه(شرکت باید بهره جو 

  محقق اصلی باید کارمند شرکت باشد
 کوچک  یک شرکتشرکت باید بر طبق استاندارد آمریکا

  باشد)  نفر۵٠٠تعداد کارمندان کمتر از (
 این پروژه ها تشویق همکاری با اساتيد دانشگاه در

  .شود می
گذرد   در بيست و سه سالی که از آغاز این برنامه می

هزاران شرکت موفق تشکيل شده اند و برای تعداد زیادی از 
در عين حال این برنامه زمينه . مردم کار ایجاد شده است

واقعی برای تربيت کادر وسيعی از مدیران را ایجاد کرده 
  .است

تواند سبب   در ایران میSBIRابه با ایجاد برنامه ای مش
تحرک در نسل فعال و تحصيلکرده شده و دانش موجود در 

اشتغال واقعی و و دانشگاههای کشور را در مسير توليد 
تلفيق عملی دانش نظری با . کار اندازده ارزش آفرین ب

مسائل مربوط به ساخت و توليد در باال بردن سطح توليد 
در کشور . ر بسياری خواهد داشتداخلی و بهبود کيفيت اث

زیاد بخش  از جمله جذابيت بسيار( دالیل آشکاره ما که ب
مکانيزمی برای جذب سيستماتيک ) داللی در کوتاه مدت

تواند  سرمایه خصوصی وجود ندارد چنين برنامه ای می
وجود آورد ه انگيزه مناسب را در نسل فعال و خالق کشور ب

  . رددو تا حدی مانع فرار مغزها گ
البته واضح است که موفقيت در چنين برنامه هائی مستلزم 

از جمله این پيش . فراهم آمدن پيش نيازهای اجرائی آنست
 و مالکيت فکرینيازها وجود قوانين روشن در حفاظت از

جلوگيری از هر گونه اعمال نفوذ در انتخاب شرکت های 
 بدون وجود چنين شرایطی این برنامه و. برنده ميباشد

 . برنامه های مشابه شانسی برای موفقيت نخواهند داشت
  آدرس تماس مسئولين انجمن

  انجمن ریئس
   com.sheikh@gmail.zahed) بوستون(زاهد شيخ االسالمی دکتر

   com.hojabri@aol) سن دیه گو (دکتر هژبریریئس پيشين 
  معاونين 

  com.dboghaei@gmail )تهران (دکتر داور بقاعیایران 
     de.hadzaad@gmx.anousheh) فرانکفورت (انوشه هادزاداروپا  
    com.neda_sr@yahoo    )ونکوور (   ندا صالحی رادکانادا

 
  com.fujitsu.farzan@fla) کاليفورنيا( دکتر فرزان فالح خزانه دار

  ندا صالحی راددبير انجمن 
  دکترفرانک رابط باانجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شریف

com.faranak_ghahremanpour@yahoo                  )تهران(پور قهرمان 

  ٢۶ شماره
  ١٣٨٣ بهمن
  ٢٠٠۵  فوريه

  ۶صفحه 



 
 

گخاطرات فراموش نشدنی از هايدلبر
  

 
 دوستان دريکی ازشبهای فراموش نشدنیوجمعی ازشيخ االسالمی دکتر

  
 

 
  

 ر دوستان سفر کرده از ايراندکتر مشايخی در کنا
 
  
  
 

  
 

داود نواييان از سوئد درکنار شهال سلطانيه، منوچهر وثوق، پرويز دوستی 
 و خانم و آقای وثوقيان 

 

  
  گپ های گله گله در حياط کاخ تاريخی هايدلبرگ

  
 

  
  به سوی مراسم شام درکاخ تاريخی هايدلبرگ

  
  
  
  
  
  

  ٢۶ شماره
  ١٣٨٣ بهمن
  ٢٠٠۵  فوريه

  ٧صفحه 



 
 

 چند خبر
  

 دانشكده مهندسي مكانيك 
در راستاي  شريف صنعتي گاهدانش

 در خود تكميل تخصص هاي مورد نياز
استخدام اقدام به  زمينه هاي زير

 :نمايد  ميعضو هيئت علمي
 نانو تكنولوژي -
متدولوژي هاي جديد در طراحي،  -

طراحي ابزار و تجهيزات، طراحي و 
 توسعه محصول

روشهاي ماشينکاري غير سنتي،  -
 مواد نمونه سازي سريع، مترولوژي،

با تاکيد بر (هوشمند، مواد مرکب 
 )ساخت

 )ترجيحا تجربي(مكانيك جامدات  -
مكانيك سياالت با تاآيد بر سياالت  -

 تجربي و توربوالنس
انتقال حرارت و جريان هاي دو و چند  -

 فازي
احتراق با تاآيد بر احتراق صنعتي،  -

 انرژي و محيط زيست
بيومكانيك حرآت و بيومكانيك  -

  دي و سطحياورتوپ
 بسکتبال دانش آموختگانيم ت 

مقام نخست را در مسابقات بسکتبال 
 .دانشکده ای دانشگاه کسب کردند

اساتيد دانشکده مدیریت مقام  
 مسابقات گل کوچکنخست را در 

اعضای هيات علمی دانشکده ها 
تيم های مکانيک و  .کسب کردند

شيمی در مقام های دوم و سوم قرار 
 .گرفتند

ك مهندسي عمران دوره مشتر 
دانشگاه دانشگاه صنعتي اصفهان با 

 براي اولين بار از بهمن ووپرتال آلمان
 .شود ماه آغاز مي

رييس دانشگاه اروميه از توافقات  
 سه دانشگاه خارجيدانشگاه با 

هاي  اين توافقات با دانشگاه .خبر داد
تستالونيكي يونان، اوترخت هلند و 

  .گنت بلژيك صورت گرفته است
 ٩٣درصد نفرات اول آنكور و  ٩۶ 

درصد المپياديها در دانشگاه صنعتي 
 ١٠٠ از بين  .آنند شريف تحصيل مي

 نفر دانشگاه ٩٦نفر اول آنكور امسال 
صنعتي شريف را براي ادامه تحصيل 

از ميان اين برترينها   .اند انتخاب آرده
 ١٧ نفر در رشته مهندسي برق، ٧١

هار نفر در رشته مهندسي مكانيك، چ
نفر در رشته مهندسي آامپيوتر، دو 
نفر در رشته مهندسي عمران، يك نفر 
در رشته علوم رياضي و يك نفر در 
رشته مهندسي فناوري اطالعات 

همچنين از   .اند مشغول تحصيل شده

هاي   نفر المپيادي رشته٢٩مجموع 
 و شيمي آه  رياضي، آامپيوتر، فيزيك،

 مجاز به ١٣٨٣-٨٤در سال تحصيلي 
هاي علوم و مهندسي  نتخاب رشتها

 ٢٧براي تحصيالت دانشگاهي بودند، 
نفر به دانشگاه صنعتي شريف وارد 

 نفر رشته ١٥از اين عده   .اند شده
مهندسي برق، هفت نفر رشته 
مهندسي آامپيوتر، سه نفر رشته 
رياضي محض، يك نفر رشته مهندسي 
مكانيك، و يك نفر رشته مهندسي 

ه تحصيل انتخاب صنايع را براي ادام
  .اند آرده

مقاله و اولين آنگره سراسري  
 ایرانپژوهش برترصنعت ومعدن 

اروميه برگزار دانشگاه در سال آینده 
 .شود مي
خبرنامه کميته شماره دی ماه  

فارغ التحصيالن دانشکده 
 دانشگاه صنعتی  مکانيکمهندسی

در این شماره از . شریف انتشار یافت
ایی فارع جمله خبر برگزاری گردهم

التحصيالن دانشکده مهندسی مکانيک 
 تن از فارغ ٧٢ دی با حضور ٢در تاریخ 

التحصيالن و اساتيد دانشکده درج 
 .شده است

 آنفرانس رياضيسي و پنجمين  
ايران روز چهارشنبه با حضور جمعي از 
مسؤوالن و انديشمندان خارجي و 
داخلي در تاالر نفت شهرك نفت اهواز 

 .آغاز به آار آرد
آنفرانس سال وقفه، ١٣پس از  

 با حضور ٨٣- ايرانمهندسي معدن
نفر از آارشناسان ايراني ١٢٠٠بيش از 

بهمن ١٤ تا ١٢و خارجي در روزهاي 
ماه در محل دانشكده مهندسي 

 .شود دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي
برای  مجازي آموزشآالسهاي  

در مقطع آارشناسي  نخستين بار
نرم -مپيوتررشته مهندسي آا ودرسه

افزار، مهندسي فناوري اطالعات و 
الكترونيكي  علوم آامپيوتر به صورت

دانشگاه علم و صنعت در  )مجازي(
   .آغاز شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از خاطرات دکتر مجتهدی
)٢٢(  

 
بعدش غذا که تمام شد، من زیر 

قدر خوبست که  چه"گوش شاه گفتم 
یک نصایحی به دانشجویانی که حاال 

هيچ ." د بفرمایيدجا هستن این
دانشگاهی در ایران و هيچ 

ای، هيچ مؤسسه آموزشی،  دانشکده
هيچ اجتماعی جرأت این را نداشتند 
که شاه را بياورند آنجا و این کاری 

که من کردم بدون این که ] بود[
سازمان امنيت و بدون این که 

های امنيتی دخالتی داشته  دستگاه
این ششصد نفر . [...] باشند
ی آن روز دانشگاه آریامهر دانشجو

مال احزاب ] اگر[حتی . ساکت بودند
هيچ . مختلف بودند، ساکت بودند

اظهار نظر و صحبتی، هيچ حرفی از 
خود این  خود به. ها در نيامد دهان این

ای را تحریک کرد،  حسادت عده
مخصوصًا آقای دکتر جهانشاه صالح، 
رئيس دانشگاه تهران را، و آقای 

تکنيک تحریک  انچه پلی چن–ریاضی را 
جا هم  آن. کرده بود حسادتش را

  .تحریک کرد
قدر  چه"حضرت گفتم  زیر گوش اعلی

و " خوبست که نصایحی بفرمایيد
ایشان شروع کردند به سخنرانی، 

چرا این دانشگاه را تشکيل دادند ] که[
و بعدش هم اظهار لطفی کردند و 
فرمودند که ما کسی را برای شما 

 که تمام عمرش غير از انتخاب کردیم
هر حال  آموزش کار دیگری نکرده، و به

  .خيلی اظهار لطف فرمودند
  )دنباله در شماره آینده(

  
  کتاب خاطرات دکتر مجتهدی: منبع

  .به کوشش دکتر حبيب الجوردی
 ١٣٨٠ تهران، –نشر کتاب نادر 

  

  تماس با ما
مطالب خود را توسط پست 

   الکترونيکی به نشانی 
de.hadzaad@GMX.anousheh  

   يا توسط فکس به شماره
۴٩٣ ٢٣ ١- ۶١٧۴ - ۴٩ + 

  .ارسال کنيد
 :نشانی سایت انجمن

WWW.SUTA.ORG  

  ٢۶ شماره
  ١٣٨٣ بهمن
  ٢٠٠۵  فوريه

  ٨صفحه 


