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   در هتل شراتون ونکوور٢٠٠٨ ماه اوت ۴ تا ١
 SUTAنجمين گردهمايی جهانی پ

 
 

قای آ اکتبر با خضور ٢٠جلسه نوبتی هيات مدیره انجمن که در روز شنبه در 
، برگزار شد، ٢٠٠٨نکوور، ميزبان گردهمایی فریبرز اردوبادی، نماینده شاخه و

ور وهيات مدیره پس از بحث در مورد پيشنهادی که از سوی هتل شراتون ونک
 ترتيب نبدی. رسيده بود، به اتفاق آرا تصویب کرد که این پيشنهاد را بپذیرد

 ماه اوت ۴ تا ١ انجمن در روزهای ٢٠٠٨پنجمين گردهمایی جهانی انجمن سال 
  . هتل شراتون شهر ونکوور برگزار خواهد شد در٢٠٠٨سال 

هتل شراتون شهر ونکوور یکی از مناسب ترین محل ها برای گردهمایی 
جهانی انجمن و برای ميهمانان عزیری است که از ایران، اروپا، امریکا و کانادا به 

هتل شراتون عالوه بر برخوردار بودن از تعداد زیادی اتاق . آیند این شهر می
ز به بهترین وسایل آسایش و استراحت، یک سالن بزرگ برای های مجه

موقعيت این هتل در قلب شهر . گردهمایی در اختيار انجمن قرار داده است
دهد، تا در اوقات فراغت با  ونکوور به ميهمانان گردهمایی این امکان را می

 .گوشه هایی از شهر ونکوور آشنا شوند
الع رساندیم و همچنين در همين شماره در شماره های پيشين خبرنامه به اط

نيز آمده است که شاخه ونکوور خود را از همه نظر برای تدارک هر چه بهتر این 
 عضو هيات مدیره ندا صالحی رادخانم . کند  گردهمایی مهم جهانی آمده می

انجمن از شاخه ونکوور هستند و نقش رابط خوبی ميان هيات مدیره و شاخه 
ن گزاران و فعااليان ن، از بفریبرز اردوبادیهمچنين آقای . اندوور ایفا کرده کون

در ارتباط مستقيم با هيات مدیره نقش مهمی در تدارک  شاخه ونکوور
گردهمایی دارند و در بسياری از جلسات هيات مدیره بدین منظور شرکت 

شاخه ونکوور در گردهمایی نوبتی دو ساالنه خود که اخيرا برگزار . کنند می
، به موضوع تدارک پنجمين ) این شماره مراجعه کنيد۵به صفحه (شد 

هيات مدیره جدیدی که در این . گردهمایی جهانی انجمن اهميت ویژه ای داد
 تدارک هر چه ه منظورگردهمایی انتخاب شد آمادگی خود را برای فعاليت ب

 عضو جدید هيات مدیره شاخه ٨عالوه بر .  اعالم کرد٢٠٠٨بهتر گردهمایی 
 تن دیگر از اعضای این شاخه نيز برای شرکت فعال در تدارک ١٠نکوور، و

  . اظهار عالقه و آمادگی کردند٢٠٠٨گردهمایی 
گام بعدی هيات مدیره انجمن آماده کردن سایت اینترنی انجمن برای شروع نام 

 ۴هيات مدیره با استفاده از تجارب .  است٢٠٠٨نویسی برای گردهمایی 
هر چه زودتر و با کيفيت هر چه بهتری زنگ  صدد است تا گردهمایی پيشين در

  . را به صدا درآورد٢٠٠٨شروع نام نویسی گردهمایی 
در  SUTA  ٢٠٠٨به پيشواز گردهمایی جهانی . رویم به پيشواز عشق می

 .ونکوور
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  بحث های سنتاکالرا
  )Bio-Technology ( یتکارآفرينی در زمينه فناوری زيس

)۴(  
 
 
 
 

 طفی رونقیدکتر مص
  

  
 ايشان .  سومين موسسه ای است که ايشان تاسيس کرده اندNextBioآقای دکتر رونقی از کارآفرينان با سابقه هستند وشرکت 

اين شرکت در زمينه سيستم ها و محصوالت مربوط به ژنتيک .  را تاسيس کردندPyrosequencing شرکت ١٩٩٧در سال 
 ParAlleleدکتر رونقی همچنين شرکت . شد) سوئد( وارد بورس استکهلم ٢٠٠٠اين شرکت در سال . کرد فعاليت می

BioScience دکتر رونقی در حال . اين شرکت مبتکر يک فناوری نو در زمينه تست ژنتيک است.  تاسيس کرد٢٠٠١ را در سال
دکتر رونقی . کنند وهش می پژحاضر در دانشگاه استنفورد کاليفورنيا در زمينه طراحی ابزارهای نو برای تشخيص مولکولی

 نوآوری را به نام خود ثبت کرده اند و بيش ٢٠ايشان تاکنون بيش از . دکترای خود را از دانشگاه سلطنتی فنی سوئد در يافت کرد
  .   مطلب علمی و کتاب منتشر کرده اند۵٠از 
 

یکی بعد انقالبی یا تحولی و . بررسی استبينيم که رشد و تکامل پزشکی از دو بعد قابل  اگر به تصویر زیر نگاه کنبم، می
در محور تکاملی ما با داده . محور تکاملی در برگيرنده داده پردازی ها و به هم مربوط کردن داده ها است. یکی محور تکاملی

 منقطع این کار بسيار به پزشکی امروزی کمک کرده است که معالجه. داده ها مواجه ایم )(Integraion پيوند دادنپردازی و 
وان موعد مراجعه به پزشک را تشخيص تشوند تا ب داده های بيماران در مراکزی جمع میمثال . بتواند سازمان یافته تر شود

 یعنی پزشکی منحصر . بشویم)Personalization (و این مرحله ضروری است برای آن که بتوانيم وارد مرحله فردی شدنداد 
الته اگر بخواهيم این مسير را ادامه بدهيم الزم است که . ا وارد بازار بکنيمبه یک شخص یا منحصر به یک جمعيت ر

علم فناوری زیست . توانم در این مورد پيشگویی کنم البته من نمی. معالجاتی برای تمام بيماری ها داشته باشيم
  .باشد  سال می١٠٠باال بردن طول عمر باالی سن شناسی به دنبال بهبود کيفيت زندگی و 

  

  
  

  بقيه در صفحه بعد 
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کنيم، از این پله ها  خواهم خدمت تان عرض کنم این است که این مرحله ها را که یکی یکی طی می نکته دیگری که می
له را مخصوص به آن مرحهر کسی که بتواند فناوری . هر کدام از این مراحل بازارهای ميليارد دالری داردرویم،  که باال می

اگر بخواهيم این مراحل را طی . تواند از یک بازار چند ميليارد دالری برخوردار شود میارائه کند و بر آن مرحله مسلط شود، 
علوم پی این خانه .  دارد)Foundation (این خانه هم مانند هر خانه ای نياز به پی. کنيم، در واقع باید خانه ای بسازیم

 شناختمربوط به  دانش  (Proteomicsپروتئوميکس علم ،علم ژنوميک، علم ژنتيک، یعنی تندهسمربوط به فناوری زیستی 
واکنش ميان دانش مربوط به شناخت  Metabolomics( سکيوم متابولو علم) واکنش ميان پروتيين ها در سلول های بدن

تند که در سلول های بدن هستند و الیه ها یا شبکه های مختلفی هساین ها در واقع . )متابوليت ها در سلول های بدن
بررسی این الیه ها شناخت خوبی . دهند  یک تصویر نه چندان واضحی از سلول در اختيار ما قرار میالیه هاهر کدام از این 

 .دهد  از عملکرد سلول های بدن به ما می
و اين سطح علم . دن همديگر متصل شوشود، اين پايه ها بايد به يک شکلی و در يک سطحی به مانند هر خانه ای که ساخته می

 .گويند ی میژمز بيولوتطالحا به آن بيولوژی سيستمی و يا سيسصجديدی است که ا
 در اینجا یکی آموزش به جامعه است و ستون دیگر داده پردازی ستوندو این . خوب مانند هر خانه احتياج به ستون داریم 

 تا تتدا باید آجر ها را یک به یک روی هم گذاشت، ابتدا طبقه نخست را ساخو مانند هر خانه ای اب. به کمک کامپيوتر است
 ساخت و توليد ،پژوهشاست به منظور انجام طبقه دوم این خانه در واقع استفاده از این علم .  رسيددومبتوان به طبقه 

 داده ها را برای جمعيت های اگر بخواهيم این. نه تنها دارو بلکه همچنين تشخيص بيماری ها. دارو ها در علم پزشکی
آنوقت است که باید وارد  بررسی کنيم،  و یا اسپانيایییی و یا جمعيت آفریقامختلف، مثال برای جمعيت قفقاز شمالی

توان دارو ها را مختص به یک جمعيت  در این عرصه می. شخصی شده شد پزشکیجنوميکز شخصی شده و یا عرصه 
 بيماری ها به یک طبقه جدید نياز داریم که ساخت این طبقه مدت زیادی به طول از نظر تشخيص. ساخت و تحویل داد

عبارت خواهد بود از آوردن این دستگاه ها و این طبقه . تواند ساخته شود نخواهد انجاميد و به سرعت پس از طبقه دوم می
به هنگام . اه تان در منزل تان داریدبه عنوان مثال شما یک دستگاهی به اندازه تلفن همر. تشخيص های بيماری به منازل

سر درد شما را احتمالی این دستگاه علل . گذارید سر درد، نمونه ای از بزاق دهان و یا خون تان را در این دستگاه می
فهميد که باید هر چه زودتر به یک  اگر مثال دليل این سر درد یک عفونت باکتری باشد، شما می. کند برایتان روشن می

  . مراجعه کنيدمتخصص 
دانيم که بعد ها چه اتفاقاتی روی  چون در واقع نمی. رود ما برای این خانه یک سقفی گذاشته ایم که به طرف باال می

کرد که روزی همه بتوانند از طریق  هنگامی که کامپيوتر تازه به بازار آمده بود، هيچکس تصور نمیهمانطور که . خواهد داد
این مقایسه جالب است چون ما هم در حقيقت در . ند و یا از این طریق به خرید و فروش بپردازندامپيوتر به هم مرتبط شوک

  .ابتدای رشد علم فناوری زیست شناسی هستيم
 

  و در کنار دوستان خود  درآييدSUTA به عضويت انجمن
 !به رشد اين نهاد نو پا ياری رسانيد

org.SUTA.www
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  دانشگاه های آلماننخبه 

  

  آلماندانشگاه نخبه  ٩
توان دانشگاه های آلمان را برای روبرو شدن با  چگونه می

   آماده کرد؟٢١چالش های قرن 
این سوال چند سالی است که در سطوح عالی آموزش 

عمدتا دانشگاه های آلمان . عالی آلمان مطرح است
از یک سنت قوی و دیرینه در زمينه ولتی دارند و ساختار د

گان دبسياری از برن. های علوم و مهندسی برخوردارند
جایزه نوبل، از جمله دو برنده امسال، در دانشگاه های 

دانشگاه . آلمان درس خوانده اند و در آنجا پژوهش کرده اند
.  بهره نبوده استیما نيز از وجود تحصيل کردگان آلمان ب

استادان عالی قدری همچون توان از  نوان مثال میبه ع
دکتر فریدون هژبری، دکتر خاکزار، دکتر پيمان، دکتر 

، دکتر نواب و دکتر حاتمیدکتر  ،نوحدانی، دکتر واحدی
   .نام برد شاهنواز

با این حال در سال های آخر قرن گذشته نشانه هایی 
 یک  دانشگاه های آلمان نياز به بر آن کهیحاکدیده شد 

این نشانه ها از جمله کم شدن . تغيير ساختاری دارند
قدرت رقابت دانشگاه های آلمان با نخبه دانشگاه های 
 طراز نخست جهان، طوالنی بودن دوران تحصيل دانشجویان

.  کم شدن جذابيت پژوهشی دانشگاه های آلمان بودندو
در راستای تغيير ساختاری دانشگاه ها، نظام آموزش عالی 

کشور تصميم به ایجاد یک ساختار رقابتی بين دانشگاه این 
در این ساختار رقابتی دانشگاه ها بر اساس یک . گرفتها 

ميزان . شوند سری عوامل به چند رده تقسيم بندی می
بودجه و اعتبارات مالی دانشگاه ها متناسب با رده بندی 

هدف از این ساختار جدید ایجاد یک . آن ها خواهد بود
  .قابتی ميان دانشگاه ها استسيستم ر

 ٢٠٠۶در نخستين دور انتخاب نخبه دانشگاه ها در سال 
  :سه دانشگاه زیر موفق شدند در رده نخست قرار گيرند

  دانشگاه مونيخ   -
  دانشگاه فنی مونيخ   -
   کارلزروههدانشگاه   -

 دانشگاه ۶ دانشگاه فوق، ٣در رده بندی امسال عالوه بر 
  : اضافه شدنددیگر نيز به این گروه

  دانشگاه آزاد برلين -
 گوتينگندانشگاه  -
 دانشگاه آخن -
 دانشگاه هایدلبرگ -
 فرایبورگدانشگاه  -
  دانشگاه کونستانس -

  
در اینجا باید یادآور شویم که بررسی تقاضای دانشگاه ها 
برای رده بندی از سوی یک گروه متخصصان بين المللی 

 رقابتی به منظور انجام این تغيير ساختاری، .انجام شد
کردن و باال بردن سطح دانشگاه های آلمان در مجموع 

.  ميليارد یورو در نظر گرفته شده است١،٩ی به ميزان غمبل
این مبلغ از سوی دولت مرکزی و دولت های ایالت های 

 .شود مختلف تامين می
  

  AAUPفراخوان 
  دولت آمريکا در اعتراض به تضييقات 

  عليه جامعه علمی جهانی

  
استادان دانشگاه آمریکا در اعالميه ای به امضای انجمن 

کری نلسون، به تضييقات دولت ریيس این انجمن، دکتر 
آمریکا عليه جامعه علمی جهانی اعتراض کرده و از همه 

  . خواسته است تا با این اعتراض هم صدا شوند
چند نمونه اشاره شده است که دولت در این اعالميه به 
 برخی از دانشمندان خارجی که قصد آمریکا اجازه ورود به

ورو به آمریکا به منظور شرکت در کنفرانس های علمی 
به عنوان . داشته اند را، با آوردن دالیل بی پایه، نداده است

 از آفریقای جنوبی و دکتر آدام حبيبدکتر مورد مثال به 
 از شهروندان کشور سویيس اشاره شده انضطارق رم

دادن ویزا به دکتر حبيب خودداری مقامات آمریکا از . است
انجمن ما . ان را از فرودگاه بازگرداندندضکردند و دکتر رم

خود تجربه تلخی از این سياست مقامات آمریکایی در 
این نمونه .  سنتاکالرا داشته است٢٠٠۶جریان گردهمایی 

دهد که این سياست مقامات آمریکایی نه  ها نشان می
بلکه یک سياست رسمی است یک استثنا و یا یک اشتباه 

 . شود که به شکل مداوم و پيگير دنبال می
  

دانشگاه هايدلبرگ

دانشگاه آزاد برلين

دانشگاه آخندانشگاه گوتينگن

دانشگاه فرايبورگ

انسنستدانشگاه کو

دانشگاه کارلزروهه

دانشگاه مونيخ

 فنی مونيخدانشگاه
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  شاخه ونکوور

   دوساالنههمايش

 
  

در این .  اکتبر در هتل هاليدی این در بخش ونکوور شمالی برگزار شد١۵ور روز یکشنبه وهمایش شاخه ونکسومين 
این همایش با سخنان آقای مهندس . رکت داشتند نفر از اعضا و دوستداران انجمن در این شاخه ش۴۵همایش بيش از 
در طول دو سال  خالصه ای از فعاليت های این شاخه سارا باوریانسپس خانم مهندس .   آغاز شدفریبرز اردوبادی

 گزارشی از سهيال رئوفیدر ادامه خانم مهندس . به اطالع حاضران رساند گزارش مالی این شاخه را همراه باگذشته 
  . انی انجمن در سنتاکالرا را با نمایش چند اسالید ارائه کردگردهمایی جه

 ٢٠٠٨ضمن ارائه گزارشی از فعاليت های تدارکاتی برای برگزاری گردهمایی جهانی  فریبز اردوبادیسپس آقای مهندس 
در ادامه .  تاکيد کرد٢٠٠٨ونکوور بر اهميت تشکيل یک گروه فعال محلی جهت تدارک هر چه بهتر این گردهمایی در سال 

 طی یک سخنرانی علمی حاضران را با صنعت چوب در منطقه بریتيش کلمبيا و چالش های این ترانه صولتیخانم دکتر 
حاضران در جلسه این امکان را یافتند تا با استفاده از وقت تنفس . سپس نوبت به وقت تنفس رسيد. صنعت آشنا کرد

 فرخ ساسانیس نوبت به آقای دکتر پس.  مدیره شاخه ونکوور اعالم کنندآمادگی خود را برای عضویت در دوره بعد هيات
بخش پایانی این همایش به . ایشان در سخنرانی خود مهارت های مربوط به مدیریت و رهبری را تشریح کردند. رسيد

ن همایش به عنوان افراد زیر از سوی ای.  انتخاب ترکيب جدید هيات مدیره شاخه ونکوور برای دو سال دیگر اختصاص داشت
  :مدیره به مدت دو سال انتخاب شدنداعضای دور جدید هيات 

  خانم سارا باوريان -
 خانم سارا محمودی -
 ولتیص دکتر ترانه خانم -
 ليونعخانم مژگان  -
 آقای علی کريمی نژاد -
 اقای علی احراری -
 لآقای علی وکي -
 آقای بابک امير سرداری -

 
 آمادگی خود را برای کمک به تدارک برگزاری  نيزيگر از حاضران در جلسه تن د١٠عالوه بر اعضای هيات مديره جديد، 

  .  انجمن در ونکوور اعالم داشتند٢٠٠٨پنجمين گردهمايی سال 
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۵٨ 
   شاخه سوئدهمايش

  
 در (Ludvika)  در شهر لودویکای سپتامبر در محيطی گرم و سرشار از دوست٣٠ تا ٢٨ی سوئد در روزهای  گردهمائی شاخه

در  تفریحی،  فرهنگی وهای گذشته از برنامه. برگزار شد، در یکی از مناطق مرکزی سوئد،  (Dalarna)بای داالرنا منطقه زی
ها، نحوه ارتباط و تبادل نظر در بين اعضا، تأمين   سپتامبر موارد مربوط به فعاليت٣٠ و ٢٩ متوالی در روزهای ی دو جلسه

های بعدی، نيازهای مالی، گزارش مالی و نيز  در گردهماییتر دانشجو  تسهيالت برای شرکت دوستان جوان
 هيأت انتخاباتهای مربوط به سایت اینترنتی به بحث و بررسی گذاشته شد و در پایان، در روز آخر گردهمایی،   هماهنگی

  .قرار گرفت نيز در دستور کار ی جدید مدیره
) شيمی. م ١٣، دوره ١٣۵٨ورودی  (مریم ریاضی  خانمتمدیره ادامه یافت أهيکه با اولين نشست در این انتخابات  
  خانمنایب رئيس هيأت مدیره،عنوان  به) مکانيک ١٣٧٧ورودی  (بهنام کامرانی   آقای و رئيس هيات مدیره،عنوان سخنگو به

 ی کنندههماهنگ به عنوان ) کامپيوتر ١٣۶۶ورودی  (کيوان حجریآقای ، )متالورژی ٨، دوره ١٣۵٢ورودی (شهال سلطانيه 
  . دار انتخاب شدند عنوان صندوق به) برق ۶دوره  (اسد ابری آقای ای و ارتباطات و امور رایانه

 ی  سوئد است، اما از نظر توليدات صنعت برق در حوزهی لودویکا با بيست و پنج هزار نفر جمعيت شهر کوچکی در ميانه
ی صاحب نام اروپاست و محصوالت آن از قبيل ترانسفورماتور،  توليد، یکی از شهرهای فشار قوی، با بيش از یک قرن سابقه

 به بسياری از (HVDC)های انتقال برق با جریان مستقيم  خازن، دیژونکتور، سکسيونر، برق گير، قطعات یدکی و سيستم
  .شود کشورهای دنيا صادر می

انگيز شهر لودویکا مورد اقبال و اسقبال  های دل روی و گردش در جنگل و ساحل دریاچه در  طی روزهای گرد همایی، پياده
های  ای بر برنامه بارید خدشه  می هر از گاهی که همباید اضافه کرد که حتی باران ریزی. شرکت کنندگان قرار گرفت

ا  به اميد دیداری دیگر از هم جد دانشگاهییارانیاد ماندنی،  بعد از سه روز زیبا و بهی سوئد وارد نياورد و  تفریحی شاخه
  .شدند

  

  
شرکت کنندگان در گردهمايی سوئد در کنار درياچه و طبيعت 

 زيبای منطقه

 
در قلب سوئد در شمال اروپا لودویکا
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  )بخش نخست (ورونکو تا گو ديه سن از
 گو ديه سن گردهمايی

 ١٩٩٩ سال در که داریم خاطر به را هایی پيام ما از بسياری
 و کوتاه های پيام نای .شد می ارسال هژبری دکتر طرف از

 سوی نآ در .شدند می ارسال ارتباط ایجاد هدف با صميمی
 دوران بهترین که بود نهفته افرادی های کوشش ها پيام این

 گرچه و بودند کرده سپری ما دانشگاه در را خود زندگی
 همت بود، پراکنده دنيا سراسر در را آنان سرنوشت دست
 .دهند شکل دلخواه به را تقدیر تا بودند کرده
 از نسل دو شدن همدل با و ها پيام این دنبال به

 با ای کميته ١٩٩٩ نوامبر ماه در دانشگاهيان، و دانشجویان
 ٣٠ باشرکت (ACCR) "گردهمایی هماهنگی کميته" نام

 افراد این .شد تشکيل گردهمایی نخستين تدارک نفربرای
 علمی تاهي پيشين اعضای دانشگاه، پيشين مسئوالن هم
 کانادا مریکا،آ مقيم دانشگاه التحصيالن فارغ هم و انشگاهد
 گروه این کننده هماهنگ عنوان هب هژبری دکتر .بودند اروپا و

 رشته یک برگزاری به اقدام سپس کميته این. شد انتخاب
 گو دیه سن برکلی، آنجلس، لس در محلی های گردهمایی

  .کرد تورنتو و

 
   سن ديه گوپشت تريبون رخانم دکتر آريا و دکترهژبری د

 سال گردهمایی مقدماتی، تدارکات و ها تالش این پی در
 در گو دیه سن شهر در ژوئن ٢۶ تا ٢٣ روزهای در ٢٠٠٠
 برگزار امریکا متحده یاالتا غرب در کاليفورنيا ایالت جنوب
 پيشين اعضای و آموختگان دانش از نفر ۵٠٠ از بيش .شد
 شریف و آریامهر صنعتی دانشگاه اداری کادر و علمی تاهي
 سرشار گردهمایی فضای .کردند شرکت گردهمایی این در
 هم دیدار شوق .بود پرشور و عميق احساسات از

 بی و دوری طوالنی های سال از پس دیرین دانشگاهيان
 در پرسش این حال عين در و زد می موج فضا این در خبری
 کوتاه اردید یک گردهمایی این آیا :شد می خوانده ها نگاه

 چيزی چه آغاز است، آغاز اگر آغاز؟ نقطه یک یا و است،
 و عالقه و عشق و شور همه این توان می چگونه است؟

 جمع سود به آن از یا و کرد حفظ همچنان را تعلق احساس
 : گردهمایی این مهم نکات بود وچنين  کرد؟ استفاده

 همه فعال پشتيبانی مورد گردهمایی نخستين -
 قرار دانشگاه وقت رئيس همچنين و ينپيش رؤسای
 رئيس سومين امين، محمدرضا دکتر یاد زنده .گرفت

 این برگزاری ناپذیر خستگی دارن طالیه از دانشگاه،
 نيز ضرغامی مهدی دکتر ایشان بر عالوه .بود گردهمایی
 وقت رئيس پور، سهراب دکتر حضور .داشتند شرکت

 .داد می ای ویژه معنای و وزن گردهمایی این به دانشگاه،

 دکتر و نصر دکتر رضا، پرفسور دانشگاه، پيشين رؤسای دیگر
 .داشتند ارسال گردهمایی به همدلی پيامهای نيز مهران

 .شد آغاز االسالمی شيخ دکتر سخنان با گردهمایی -
 صنعتی دانشگاه استادی لباس که درحالي هژبری دکتر -

 این تشکيل به هک را هایی فعاليت داشت، تن به را آریامهر
 را ACCR کميته اعضای و تشریح انجاميد، گردهمایی
  کرد معرفی

 دانشگاه، گذاری پایه از ای تاریخجه امين رضا محمد دکتر -
 صنعت و دانشگاه در خویش تجارب و مجتهدی، دکتر خدمات

 .داشت بيانرا 
 و مفصل سخنرانی دانشگاه، رئيس پور، سهراب دکتر -

 و دانشگاه وضعيت درباره ای شده کتدار پيش از و جالب
 و ها خانم های سخنرانی از پس .کرد ایراد آن نيازهای
 خوشنویس، فاتحی، طائبی، فرزان، آریا، بهنيا، آقایان

 زیر محسنی علی دکتر انسانی، و منوچهریان، عدالت،
 .کرد سخنرانی "داریم؟ نياز انجمن یک به ما چرا"  عنوان

 اساسنامه مورد در نظرخواهی نتيجه ترابی محمد دکتر -
 برای را افرادی و رساند کنندگان شرکت اطالع به را انجمن
 پيشنهاد گردهمایی های قطعنامه تدوین کميته در عضویت

 .کرد
 مهدوی، خاکزار، دکتر سخنان با بعد روز در ها برنامه -

 .یافت ادامه االسالمی شيخ و یعقوبی،کمالی
 در تحصيل دوران از اتیخاطر کنندگان شرکت از تن چند -

 .کردند بازگو دانشگاه
 در بعدی گامهای مورد در را خود نظرات خوشخو دکتر -

 .داشت بيان مدیره تاهي تشکيل و انجمن تشکيل سمت
 و انجمن یک ایجاد لزوم بر گردهمایی در کنندگان شرکت -

 متناسب تشکيالت با نهاد یک چارچوب در امور سازماندهی
 صنعتی دانشگاه انجمن تشکيل پيشنهاد و داشتند تأکيد
 داوطلب نفر ٩ منظور بدین .شد تصویب آرا اتفاق به شریف
 اساسنامه تدوین ACCR اعضای از نفر ٧ کمک به که شدند
 : از بودند عبارت افراد این .گيرند عهدهبه  را انجمن
 دکتر ، بهنيا الدن دکتر آریا، فریبا دکتر انواری، مرتضی دکتر
 کمالی، جليل دکتر هژبری، فریدون دکتر ، فرزان بيژن

 خدکتربهر ،خوشخو حسين دکتر کٌيال، رضا امير مهندس
 دکتر معيری، نادر دکتر منوچهریان، ژورا مهندس خوشنویس،

 رضویلر، جواد دکتر نادر، حسين مهندس محسنی، علی
 زاده وهاب فریماه مهندس االسالمی، شيخ زاهد دکتر

 .فاضلی
 نظرخواهی به ٢٠٠٠ نوامبر در یپيشنهاد اساسنامه
 دسامبر ماه در انجمن قانونی ثبت از پس .شد گذاشته
 انجمن رسمی مسئوالن عنوان به زیر اشخاص ٢٠٠٠ سال

(Officer)  معرفی کاليفورنيا های شرکت ثبت اداره به 
 نایب (کمالی جليل دکتر ، )رئيس (هژبری دکتر :شدند
 .)دار خزانه (آریا فریبا ردکت ،)دبير (بهنيا الدن دکتر ،)رئيس

 توافق موضوع این روی کنندگان شرکت گردهمایی در
 پيشبرد به کمک" انجمن هدف مهمترین که داشتند
 نيز و" اعضا ميان ای حرفه و علمی های ی همکار
 ميان ای حرفه و علمی های همکاری تسهيل به یاری

 .است دانشگاه و انجمن اعضای
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   دانشگاه های جهان٢٠٠٦به بندی سال تردرباره 

  

 
  

 از خوانندگان ما پرسش هايی در مورد  تن دانشگاه برتر جهان در شماره پيشين خبرنامه، چند٢٠٠به دنبال انتشار رتبه بندی 
 بايد متذکر شويم که ما در .توضيحات زير به منظور پاسخ به اين پرسش ها است. چگونگی اين رده بندی برای ما ارسال کردند

يزه کاری ها و جزييات که ممکن است برای بسياری از خوانندگان مان خسته رکنيم و وارد   ذکر رئوس مطالب اکتفا میاينجا به
  .شويم کننده باشد، نمی

  
که توسط بخش مربوط به آموزش عالی نشریه تایمز انتشار یافته، به دو گروه معيارهای کمی و  معيارهای این رده بندی

  .اند  که هر یک به نسبت تقریبا یکسان در نتيجه رده بندی موثر بودهشوند تقسيم میمعيارهای کيفی 
 

   رده بندیمعيارهای کيفی
ند که هستمعيارهای کيفی بر اساس این باور جمع آوری شدند که بهترین افراد برای ارزیابی کيفيت دانشگاه ها کسانی 

 به نظر کارشناسی  هادرصد امتياز در رده بندی دانشگاه۴٠ بدین دليل. به شکل مستقيمی با این دانشگاه ها در ارتباط اند
.  نفر از اعضای هيات علمی در سراسر جهان نظر خواهی شد٣٧٠٣دراین رابطه از . این گونه افراد اختصاص یافته است

رین  دانشگاه را که به نظرشان از بهت٣٠پس از آنکه رشته تخصصی این افراد شناسایی شد، از آنها خواسته شد تا 
 ١٠امتيازهایی که بدین ترتيب بدست آمدند سپس به ميزان . باشد، نام ببرند  دانشگاه ها در رشته تخصصی شان می
این گروه شامل افرادی است که در مقياس بين امللی و یا  . ن زمينه تکميل شدندیدرصد توسط نظر یک گروه متخصص در ا

بر عهده برای موسسه شان موختگان دانشگاههای مختلف را در سطح جغرافيایی وسيعی مسئوليت استخدام دانش آ
مربوط به حمل و همچنين در رشته های  توليدات صنعتی، خدماتی، مالی و از رشته های مربوط بهاین موسسات . دارند

  . ددهن از این افراد سوال شد که برای استخدام کارمند دانش آموختگان چه دانشگاهی را ترجيح می. نقل انتخاب شدند
 

  رده بندیمعبارهای کمی 
مهمترین فعاليت هایی است که در دانشگاه امتياز ها در این رده بندی بر اساس این باور بوده است که آموزش و پژوهش 

 کيفيت آموزش با همان معيار .  درصد امتيازها به این دو مقوله اختصاص داده شد۴٠بر این اساس . شود ها انجام می
در . شود  درصد کل امتياز متعلق به این مقوله را شامل می٢٠این معيار . شود  مینبه دانشجو تعييقدیمی نسبت استاد 

در این مورد آمار موجود در موسسه معتبر . زمينه پژوهش معيار تعداد نقل قول ها از مقاالت علمی قرار داده شده است
Thomson Scientific در این مورد از آمار مربوط .  دارد، به کار گرفته شده استکه در این زمينه پذیرش جهانی در فيالدلفيا

  . استفاده شده است  ٢٠٠۶ تا ٢٠٠١به سال های 
در این موزد نسبت تعداد اعضای خارجی .  درصد از امتياز نيز به درجه جهانی بودن دانشگاه ها اختصاص یافته است١٠

  . ت خارجی درنظر گرفته شده اسنهيات علمی و همجنين دانشجویا
 

 
  .....عضويت در انجمن و شاخه ها 

  
با شکل گيری و رشد شاخه ها در مناطق مختلف آمریکا، کانادا و اروپا، انجمن ما بسيار زود به این واقعيت پی برد که 
شاخه ها بستر طبيعی حضور و فعاليت اعضا هستند و به همين دليل هيات مدیره انجمن در یکی از جلسات چند سال 

نيمی از حق قرار شد تا مطابق آن تصميم . اخه ها گرفتشميم به برقراری یک پيوند قوی ميان عضویت و تصپيش خود 
این تصميم در هيات مدیره پيشين انجمن . عضویت پرداختی در اختيار شاخه ای که آن اعضا به آن تعلق دارند، قرار گيرد

 اکتبر برگزار شد، تصميم گرفته شد تا ٢٠نونی انجمن که روز در جلسه هيات مدیره ک. مجددا مورد تایيد و تاکيد قرار گرفت
بدین منظور خانم مهشيد آژیر، که مسئوليت هماهنگی شاخه ها را بر عهده دارند، . این روند هر چه زودتر عملياتی شود

تا بهترین داوطلب شدند تا در جلسه نوبتی کميته هماهنگی شاخه ها این موضوع را مجددا به بحث و بررسی بگذارند 
 .شکل عمليانی شدن این امر پيدا شود

  

 



 
  ١٣٨۶ آذر/ آبان    ٢٠٠٧ دسامبر/ نوامبر  ۵٨شماره 

 
  از خبرها 

طرح بنا به گفته دکتر سهراب پور، ریيس دانشگاه،   
زمين های که با هدف خریداری  دانشگاهتوسعه 

بود، به تنظيم شده و گسترش فضای دانشگاه اطراف 
 .علت کمبود بودجه متوقف مانده است

دانشگاه، سرعت باند اینترنت در پی افزایش پهنای   
 . دانشگاه دو برابر شداینترنت

 با همکاری همایش بين المللی پليمرهشتمين   
دانشگاه اکول پلی سی پليمر ایران و دانجمن مهن

 .تکنيک مونترال کانادا در دانشگاه ما برگزار شد
خانم فرزانه شرفبافی به عنوان نخستين زن درجه   

گاه ما  از دانشفضا-رشته هوادکترای خود را در 
 .دریافت کرد

 با کمبود دانشکده فيزیکسایت کارشناسی ارشد    
 .کامپيوتر مواجه است

نشست معاونين پژوهشی دانشکده ها با چند تن از   
استادان آمریکایی عضو فرهنگستان علوم آمریکا در 

 .دانشگاه ما برگزار شد
 که توسط دفتر مطالعات کتابخوانیدر آخرین جلسه   

مردی که برج ایفل را "شود، کتاب  میفرهنگی برگزار 
 .اثر گراهم گرین خوانده شد" دزدید

باند وسيع و چشم  فناوری های بی سيم"همایش   
 .در دانشگاه ما برگزار شد" انداز آن در ایران

نترنت یا کتابخانه مرکزی دانشگاه به سيستم  
 . مجهز شدسيم بی

 . در دانشگاه ما برگزار شدریشه های سبز جشنواره  
 در قالب برنامه دانشجویان هر استانطی این جشنواره 

نی، سوغات و ، توانمندی ها، آثار باستاها و نمایشگاه
 .کنند می را معرفی  خودغذای محلی استان

گردهمایی ساالنه دانش آموختگان دانشکده    
 .مهندسی مکانيک در دانشگاه ما برگزار شد

 ٢٩ ه با دانشگاه ما همراانی دانشجویانجمن اسالم  
 ی صدور احکام ناعادالنه براتي در محکومدیگردانشگاه 

 و بازداشت مجدد ريرکبي دانشگاه امیسه دانشجو
 . صادر کردی مشترکهياني در هفته گذشته، بانیدانشجو

ها و  ن اجالسناميزبایکی از دانشگاه صنعتي شريف   
نمايندگان فرهنگستان ملي علوم و  بازديدهاي

 . بود از ايرانسي آمريكافرهنگستان ملي مهند
 آسيا در چارچوب  غربنهمين مسابقه منطقه  

به همراه نخستين  ACMالمللی   مسابقات بين
 ۶مسابقه برنامه نویسی دانش آموزی ایران در روزهای 

 .شود  دسامبر در دانشگاه ما برگزار می٧و 
 همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و شوینده   

 .شود ر دانشگاه ما برگزار میها دوم و سوم بهمن د
 در دست لي دانشگاهمان به دلانی از دانشجویکی  

 دانشگاه یی دانشجوهینشر( آرمان نو ی هیداشتن نشر
 فیتوسط ماموران حراست دانشگاه شر) تهران

 قرار شي مورد تفتی وی شخصلیبازداشت شد، وسا
 اداره اطالعات تهران خواسته یريگيگرفت، به دفتر پ

 . آزاد شدیی از پنج ساعت بازجوشده و پس

 
  در دانشگاه ماصحنه هايی از جشنواره ريشه های سبز

 
  پيشگامان نوآوری در جهان

  
 ٢٠٠۶جدول زیر تعداد نوآوری های ثبت شده را در سال 

  :دهد نشان می
  
  ۴٩۶٠٠  ایاالت متحد آمریکا. ١
  ٢۶٩٠٠    ژاپن. ٢
  ١۶٩٠٠    آلمان. ٣
  ۵٩٠٠    کره جنوبی. ۴
  ۵٩٠٠    فرانسه. ۵
  ۵٠٠٠    بریتانيا. ۶
  ۴۴٠٠    هلند. ٧
  ٣٩٠٠    چين. ٨
  ٣۴٠٠    سویيس. ٩
              ٣١٠٠    سوئد. ١٠
 

             
  شاخه بريتانيا
  جشن شب يلدا

  
اعضا و دوستداران انجمن ما در شهر لندن و حومه یک 
گردهمایی به مناسبت شب یلدا در شهر لندن برگزار 

 دسامبر در ٢١ر روز این گردهمایی د. خواهند کرد
هماهنگی  .رستوران آریانا در شهر لندن برگزار خواهد شد

تدارک برگزاری این جشن با کمک فعال خانم ها تکتم 
 .محمودی و مژگان کتابی انجام گرفت


