
 

 

  

    انجمنحمايت قاطع از اطالعيه
 کشورهای دربسياری از اعضای انجمن 

مختلف در نامه هایی که برای انجمن و 
ند،  ارسال کردخبرنامهای رهمچنين ب

پشتيبانی خود را از اطالعيه انجمن مبنی بر 
محکوميت حمله به خوابگاه های 

 حفظ شئون  تأکيد بر ودانشجویان
  . ابراز داشتنددانشگاه ها
 دانشگاه که اخيرالتحصيالن  رغیکی از فا

 ادامه تحصيل به انگلستان به تازگی جهت
بسيار خوشحالم که : "نویسد آمده، می

بينم انجمن حمله به دانشجویان را  می
 اميدوارم احترام ]...[ .محکوم کرده است

در نزد یکایک افراد   و دانشگاهيانفرهنگيان
  ."کشور همچنان حفظ شود

این با  خالف نظر میکدر ميان نامه ها 
این . شود دیده می نيز انجمن موضع گيری

 از وقوع ،دوست محترم از دانشگاه شریف
حمله به خوابگاه های دانشجویان بکلی 

  .اظهار بی اطالعی کرده اند

  
   شريفروزنامه

sharifdaily.com 
 sharifdailyیا    شریف الکترونيکیهنشری
 بطور  تا چندی پيشاخبار جالب و زنده حاوی 

  سایتاز طریق دو بار  هفته ایمنظم و
   در نشانی دانشگاهاینترنت

com.sharifdaily.www://http   انتشار
است که انتشار سفانه مدتی متأ .فتای می

آخرین شماره این  .آن متوقف شده است
 خرداد ۵ متعلق به تاریخ سه شنبه نشریه

  .است)  ماه مه٢۶(
ت روزنامه دانشگاه را در ادامه ما موفقي

  . آرزومندیم خودکار مطبوعاتی با ارزش
  
   منطقه ایيینخستين گردهما

  در اسلينگن آلمان
 نخستين همچنان که پيشتر اعالم شده،

گردهمايی منطقه ای اعضای انجمن مقيم 
آلمان، هلند، فرانسه، اتريش، کشورهای 

ر شهر  سپتامبر د١٣ روز سوئيس و ايتاليا
در جنوب غربی آلمان و  ( Esslingenاسلينگن
 .برگزار خواهد شد) اشتوتگارت شهر نزديک

محل برگزاری این گردهمایی آکادمی فنی 
  .استاسلينگن 

ظهر جمعه آغاز و  از از بعداین گردهمایی 
 ١٣شنبه روز . رسد روز یکشنبه به پایان می

های حرفه ای   به عرضه سخنرانیسپتامبر
شنبه به بازدید از نقاط زیبا و دیدنی و روز یک

  . استاختصاص یافتهاین منطقه 
این گردهمایی در مجموع شامل  

فنی، فرهنگی و هنری  -های علمی بخش
 از همه اعضای انجمن در .خواهد بود
آلمان، هلند، فرانسه، اتريش، کشورهای 

کنيم در این  دعوت می ايتالياسوئيس و 
 ام نویسی مهلت ن.همایی شرکت کنندگرد
 و جهت نام نویسی.  استاوت ماه  یکمتا

 به سایت شاخه اروپا  هتلذخيره جا در
  :مراجعه کنيد
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   با دکتر شاهنوازگفتگو
  

  
   هوشنگ شاهنواز: نام

  استکهلم، سوئد: محل سکونت فعلی
 Ergonomyاستاد رشته ارگونومی : شغل
  صنعتی

   در تهران١٣١۵اسفند : سال و محل تولد
همسر خانم آزيتا دبيريان؛ : خانواده

پزشک  دندان ساله ٣٩فرزندان آقای رزی نيو 
  رد مدد کار خانوادگیف و خانم شادی اردهالی

ليسانس مکانيک از  فوق: تحصيالت
شتات آلمان، فوق فنی دارم دانشگاه
از دانشگاه  کار و ارگونومی در طراحی ليسانس
، دکترا در ارگونومی ستانانگل  دربيرمنگام

  صنعتی از دانشگاه بيرمنگام 
  

آقای دکتر شاهنواز از اينکه دعوت ما را 
ز شما بسيار برای اين مصاحبه پذيرفتيد ا

  .متشکريم
 به گونهآقای دکتر شاهنواز چ .١

  ديد؟ش مندرشته ارگونومی عالق
 دانشجوی رشته مکانيک در زمانی که

 در سال ات آلمان بودمتدانشگاه فنی دارمش
 که به آلمانی علم  دانشکده ارگونومی١٩۶٢
خوانده  Arbeitswissenschaft  کار يا

 W.  Rohmertشود، به استادی پرفسور  یم
اين دانشکده . افتتاح شد و آغاز به کار کرد

دومين دانشکده ارگونومی در آن زمان در 
ما که دانشجوی . تمام آلمان غربی بود

 واحد درس ٢رشته مکانيک بوديم، توانستيم 
من . ارگونومی در اين دانشکده جديد بگيريم

م و خيلی به آن اين درس را انتخاب کرد
 گرفتن اين درس ما تا قبل از. ند شدممعالق

 ها و ابزار فنی و اينکه فقط در مورد ماشين
ها را باالتر برد فکر  توان راندمان آن یچگونه م

کرديم که  یکرديم و هرگز به اين فکر نم یم
صنعتی که هر روز هم پيچيده تر اين وسائل 

شوند بايد به وسيله انسان ها در محيط  یم
 مطالب. های کاری به کار گرفته شوند

ارگونومی برای من که هميشه توجه و عالقه 
های  ام به انسان و حفظ سالمت و ارزش

  .انسانی بود، بسيار جالب بود
 به ١٩٦٦بعد از اتمام تحصيل در سال 

 در دانشگاه ١٩٦٧ايران بازگشتم و در سال 
استخدام ) شريف کنونی(صنعتی آريامهر 

محل کار اول من در مرکز آب و انرژی . شدم
. بعد به مرکز کارگاه های دانشگاه رفتمبود و 

 سال کار در دانشگاه با استفاده از ٥بعد از 
زمان برای افزايش  فرصت مطالعاتی که در آن

دانش کادر علمی دانشگاه فراهم بود، برای 
به دانشگاه تحصيل در رشته ارگونومی 

چون تحصيالت پايه کافی در . رفتم بيرمنگام
ول يک دوره فوق زمينه ارگونومی نداشتم، ا

ليسانس را در دانشگاه گذراندم و بعد دوره 
عالقه من هميشه بيشتر به . دکترا را

 و ،مسائل کشورهای در حال توسعه صنعتی

اثرات صنعتی شدن و پيشرفت صنعت بر 
بدين منظور تز دکترای خود را . انسان ها بود

در زمينه ارگونومی در کشورهای در حال 
ردم و پژوهش و توسعه صنعتی انتخاب ک

هايم را در کارخانه ذوب آهن  جمع آوری آمار
 تازه آغاز به کار زمان تقريبًا اصفهان که در آن

الت عديده ارگونومی ککرده بود و مش
 در ،بعد از گرفتن دکترا. داشت، انجام دادم

دانشگاه بيرمنگام به عنوان پژوهشگر 
اين .  ماه کار کردم٦ مدت واستخدام شدم 

 زيرا بيشتر استفاده ،ر مفيد بوددوره بسيا
پس . رگونومی در صنعت بودعملی از دانش ا

 ماه به دانشگاه صنعتی شريف ٦ پایان ایناز 
ايع بازگشتم و در دانشکده مهندسی صن

اختم و درس ندآزمايشگاه ارگونومی را راه ا
 در ١٩٨٠تا سال . ارگونومی را عرضه کردم

ه ها ايران بودم و پس از بسته شدن دانشگا
ی يا دانشگاه صنعتی لول سوی از،در ايران
 که به عنوان پژوهشگر در دعوت شدمسوئد 
.  کار کنمجا  آنه روانشناسی صنعتیدانشکد

  . راهی سوئد شدمدعوت را پذيرفتم و

چه خاطره ای   شاهنوازآقای دکتر. ٢
صنعتی   دانشگاه در های کار از سال

بيش از همه در خاطرتان نقش بسته 
  ؟است
 دوران تحصيل در آلمان من به مسائل رد

ی بخصوص تئاتر عالقمند  هنر وفرهنگی
 به ١٩٦٠های  که در اواخر سال یموقع. شدم

دانشگاه صنعتی آمدم، احساس کردم که 
های  خوب است دانشگاه در جوار فعاليت

  و کمی هم در زمينه فرهنگی،علمی و فنی
 و ،با اين انديشه. هنری فعاليت داشته باشد

 مرکز فرهنگی ،افقت مديران وقت دانشگاهمو
در اين مرکز .  آغاز به کار کردهنری دانشگاه -

های دانشجويان در  عالوه بر فعاليت
های آموزشی متعدد مانند نقاشی،  کالس

 دانشجويان ،موسيقی، سينما، تئاتر و ادبيات
های آموزشی ديگر نيز  توانستند در کالس می

 فرهنگی و  و تعدادی واحدهاینندشرکت ک
در اين زمينه نخبگانی چون . هنری بگيرند

گان فرهنگ و زنده ياد احمد شاملو و ديگر بزر
خاطره های . کردند هنر ايران همکاری می

خوب من عالوه بر خاطره های خوب از 
همکاران دانشگاهی، خاطره های بسيار 

نشجويان عضو خوب دوستی و نزديکی با دا
و مشاهده هنری  - اين گروه های فرهنگی

ها در   آنق و استعداد و عالقه و پيشرفتذو
هنری مورد عالقه  -رشته های فرهنگی

  .شان است
های  آيا در حال حاضر فعاليت. ٣

 دانشگاه مشترک علمی و حرفه ای با
های ايران  شريف و يا ديگر دانشگاه

  داريد؟
سفانه در حال حاضر فعاليت مشترک أمت

ف ندارم علمی و حرفه ای با دانشگاه شري
ولی با چند دانشگاه ديگر در ايران و برخی 

از چندين سال . صنايع فعاليت مشترک دارم
پيش با دانشگاه تربيت مدرس و دانشکده 
پزشکی فعاليت مشترک دارم و عالوه بر 

 استاد راهنمای يک ،تدريس واحد ارگونومی
. دانشجوی دکترا در رشته ارگونومی هستم

بخشی  شکده توان آوريل امسال هم با داناز
 آموزشی و پژوهشی  مشترکتهران فعاليت

اميدوارم که در آينده . شده است ايجاد
نزديک فعاليت آموزشی و پژوهشی مشترک 

  .با دانشگاه صنعتی شريف هم برقرار شود
آقای دکتر شاهنواز شما به عنوان . ٤

ستاد در سطح سوئد و ق و ايک محق
ممکن است  . حتی جهان مطرح هستيد

  ٧ شماره
  ١٣٨٢تير 

  ٢٠٠٣ژوئيه 
  ١صفحه 
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های علمی و   فعاليتبارهدرکمی 
  .بفرمایيدتان توضيح خودتحقيقاتی 

 پذیرشفلسفه کاری من در ابتدای 
انشکده ارگونومی دانشگاه مسئوليت در د

 و کم حجم که با يک سازمان د اين بويالول
آموزش و پژوهش ) Lean & Efficient(موثر 

شگاه انجام دهيم و از ارگونومی را در دان
راز اول جهان در رشته طپژوهشگران 

 ارگونومی دعوت کنم تا با تخصص و دانش
. شان به ما در آموزش و پژوهش ياری دهند

اين روش بيشتر بر اين اساس انتخاب شد 
 ١٩٨٠گونومی در اوايل سال های  ارکه اوًال
 جديدی بود و هنوز تعداد زيادی دانش

پژوهشگر سرشناس در اين زمينه در دنيا 
ويان ما جتر بود که دانشوجود نداشت و به

بتوانند با اين نخبگان جهان آشنا شوند و 
سخن آنان را بشنوند و شبکه ارتباطی 

يل ديگر اين بود که دل. خودشان را ايجاد کنند
 در آن زمان دانشگاهی نوپا و از يادانشگاه لول

نظر بين المللی کمی در انزوا بود و برای 
انی و  داشتن ارتباط جه بهزندگی علمی نياز

يک شبکه قوی ارتباطات با ساير مراکز 
سعی  . علمی و دانشگاه های جهان بود

من بر اين بود که پژوهش توسط دانشجويان 
دوره دکترا که بصورت تمام وقت سرگرم کار 

د، انجام شود و نبر روی يک پروژه ويژه هست
 دانشجوی دکترا حداقل دو  یک از اینهر

کی از داخل استاد راهنما داشته باشد که ي
 خارج از دانشگاه لوليا دانشکده و ديگری از

 تا کنون پژوهشگران و .شدند یانتخاب م
 کشور جهان با دانشکده ٢٠ن از امتخصص

  .ارگونومی ما همکاری داشته اند
فکر ديگر اين بود که دانشجويانی که از 
کشورهای درحال توسعه صنعتی در 
دانشکده ارگونومی تحصيل می کنند، بهتر 
است که موضوع پژوهش خود را يک موضوع 
حاد و مورد نياز پژوهش در داخل کشور خود 

 آوری آمار و اطالعات را در گردانتخاب کنند و 
اين روش . داخل کشور خويش انجام دهند

هم به حل يک موضوع حاد ارگونومی در 
کرد و هم به  یکمک مداخل کشور دانشجو 

ناسبی کرد تا شبکه ارتباطی م یآنها کمک م
 ، کنند و در نهايتدر داخل کشور خود ايجاد

مشوق  ،ل در سوئدي تحصپایانپس از 
تا . شد ی به کشور خودشان منابازگشت آن

 کشور در دانشکده ٣٠ دانشجو از ٨٠کنون 
 ١٦ارگونومی موفق به اخذ فوق ليسانس و 

 کشور موفق به گرفتن دکترای ٨دانشجو از 
اند و در نقاط  ارگونومی از دانشگاه لوليا شده

  .مختلف جهان مشغول به کار هستند
اهنواز موفقيت مجدد از دکتر شبا سپاس 

  .برای ایشان آرزومندیمهای هرچه بيشتری 
  

 

   همکارموفقيت يک
آوری مدرن به همه چيز  در عصری که فن

دکتر   آقای،هسابقه ای بخشيد سرعت بی
 هيئت  پيشين، عضوبهرخ خوشنویس

دانشگاه کاليفورنيای  و استاد SUTAمدیره 
 در دست اجرا دارد که  راجنوبی، پروژه ای

تواند انقالبی در صنعت خانه سازی ایجاد  می
 دکتر LA-WEEKLYبنا به گزارش مجله . کند

خوشنویس هدف پروژه خود را در این جمله 
  :خالصه ميکند

هدف ما ساختن یک طبقه ساختمان با "
 و  متر مربع در ظرف یک روز٢٠٠زیر بنای 

 ."بدون دخالت دست است
نخستين مدل دستگاه دکتر خوشنویس 

 چالش .خود را با موفقيت ساخته است
یی است که ها واقعی ساختن دستگاه

نخستين . عی بسازندقبتوانند ساختمان وا
 در این راه ساخت یک دیوار است که گام

دکتر خوشنویس در حال حاضر مشغول آن 
الش تشنویس در عين حال دکتر خو. است
 با کمک بنياد علوم ملی آمریکا ميورزد

  . مقياس واقعی توليد کنددرهایی  دستگاه
  :در نشانیگزارش کامل 

http://www.laweekly.com/ink/03/30/qua
rk-wertheim.php 

  

  نخستين گردهمايیبه استقبال 
  نيابريتامنطقه ای 

 نخستين همچنان که پيشتر اعالم شده،
شنبه گردهمايی منطقه ای بريتانيا در روز 

 در شهر لندن برگزار خواهد  ماه اوت٣٠
 نفر در این نزدیک به سیکنون  تا.شد

 محل این . کرده اندنویسی  نامگردهمایی
گردهمایی دانشگاه گرینيچ در جنوب لندن 

 بخشی Greenwich دانشگاه گرینيچ. است
یی دریاکالج سلطنتی "از مجموعه تاریخی 

 تایمز بنا شده  رودکرانهاست که در " قدیمی
سازمان یونسکو  برای این بنا ها . است

  شدهقائل" ارزش جهانشمول فوق العاده"
های گرینيچ از   که ساختماناست، زیرا
 جزایر رکيب معماری بی نظيری درظرافت و ت

 قدمت این .استبریتانيا برخوردار 
 ، یعنی به زمانی١۶٩۴ها به سال  ساختمان

گرینيچ جهت مداوای ارستان م بيرسد که می
 و کمک به بهبود وضع دریانوردی دریانوردان

  .ه بودسيس شدتأ
همه اعضای مقيم بريتانيا و ايرلند را 

شرکت در اين گرد همآيی دعوت به 
جهت اطالعات بيشتر با آقای  .کنيم می
  :یداس بگيرتمهندس هانری معصوم پور م

                 uk.co.hanri_m@yahoo  
 

  
  دانشگاه گرینيچ تاریخی از بناهایمایی ن

  

 اخبار دانشگاه
 یپياد علم هشتمين المنخستمرحله در 

که در خرداد ماه امسال  آشور یدانشجوي
 یدانشجويان دانشگاه صنعتبرگزار شد، 

،  برقیمهندس در رشته های يفشر
، آامپيوتر ی مكانيك، رياضیمهندس، فيزيك
  .کسب کردند را نخست  رتبه یو شيم

  

  رهبا اطالعيه انجمن در بازتاب
IEEE 

 شيوه مقابله بارهدرانجمن  انتشار اطالعيه
افتاده ثر ؤ بسيار مIEEE با سياست تبعيض

تا کنون در مورد   را که  IEEE است و
رده بود، عيض سکوت اختيار کسياست تب

  .ه استوادار به پاسخگویی کرد
  پروفسور خالد بن لطایف، سردبير مجله

 IEEE Transactions on Wireless       
Communication ذکر شان در اطالعيهکه نام 

 بدنبال دریافت نامه های بسيار، در شده بود،
 :از جمله نوشته اند به انجمن  خطابنامه ای

 با شما موافقم که این شيوه  کامًالمن"
  ".برخورد غلط و بی معنی است

  ،دکتر مایکل الیتنر
Michael.Lightner@Colorado.edu 

 دیدگاه های  نيز طی نامه ایIEEEمعاون 
IEEEنتایج .  توضيح داده اند به تفصيل را

 بزودی به اطالع عموم SUTA اقدامات انجمن
 .خواهد رسيد

دکترهمایون هاشمی، استاد برق 
که خود از اعضای  شریف،  صنعتیدانشگاه
ی مقابله هستند، در مورد چگونگ IEEE ارشد

   .ندبا انجمن همکاری نزدیک دار IEEE با
 

  پيک نيک در شمال کاليفورنيا
 همه  ازSUTAخه شمال کاليفورنيای شا

شان دعوت هایاده  خانواعضای این منطقه و
روز شنبه بامداد  ١١ کند که در ساعت می
  در شهر پالو آلتوMitchell پارک يه در ژوئ٢۶

این فرصت  بی تردید . حضور به هم رسانند
 لطفًا. خواهد بودخوبی برای دیدار دوستان 

 دیگر دوستان نيز  اطالعاین خبر را به
فریبا آریا، بهروز : کميته برگزاری. برسانيد
ی، فرزان فالح، جليل کمالی و آبتين عطای

 :نشانی تماس. کشاورزیان
mco.bataee@tugboatpartners  

  

  گردهمايی شاخه شمال شرقی آمريکا
شمال شرقی آمریکا دومين جلسه شاخه 

 ژویيه در ١٩ بعد از ظهر روز شنبه ٢ساعت 
محل خانه ایران در شهر برایتون در ایالت 

ندان عالقم. شود ماساچوست برگزار می
 با آقای زاهد شيخ االسالمی عضو ميتوانند

  .هيئت مدیره و منشی انجمن تماس بگيرند
net.zahed@chapter  

  

  فراخوان
 آموختگان و اعضای پيشين از همه دانش

کنيم که با  ش دعوت می.ص.ت علمی داهي
 مراجعه به سایت انجمن

net.sharifuniversity.www://http در انجمن 
از جمله  سايت  ايندر. ندکن نویسی نام
های   را در ميان نامقديمتوان دوستان  می

  . پيدا کردموجود
 

  تماس با ما
 پست از طریقمطالب خود را 

   الکترونيکی به نشانی 
de.hadzaad@GMX.anousheh  

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

  .ارسال نماييد
 : سایت شاخه اروپای انجمننشانی

  
http://www.sharifuniversity.org 

  ٧ شماره
  ١٣٨٢تير 

  ٢٠٠٣ژوئيه 
  ٢صفحه 
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