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  :خوانيد در اين شماره می
  

 ۴ پيام سپاسگزاری دکتر هژبری، ص 
 ۴  نشان دکتر امين و برنده آن، صمعرفی 
 ۵ سخنان دکتر شهشهانی، ص 
 ٧ گزارش جشنواره نوآوران دانشگاه، ص 
 ٧ گزارش نمایشگاه جانبی گردهمایی، ص 
 ٩  سوتا، صمسابقات جامگزارش  
 ١٠ ، صهای جانبی گردهمایی  از برنامهگزارش 
 ١١ سخنی از سرپرست کميته برگزاری، ص 
 ١٢ کنندگان گردهمایی، ص  از شرکتهایی نوشته 
  ١۵ یادماندنی، ص های به هایی از لحظه عکس 

  
  

  گزارش دکتر جليل کمالی
   سوئد٢٠١٠ از گردهمايی

  
هفته گذشته شهر 

رگ سوئد ميزبان وگوتنب
ششمين گردهمایی 

 دانشگاه جهانی انجمن
) سوتا(صنعتی شریف 

 قریب به یک سال .دبو
ریزی و تالش جمع  برنامه

کثيری از عالقمندان سوتا 
سایر نقاط در سوئد و 

 و جهان به ثمر نشست
 خوش را برای ساعاتی

قریب به پانصد 
کننده در مراسم  شرکت

خوشبختانه به واسطه همکاری سفارت . به ارمغان آورد
ز ل صدور ویزا بيش از نيمی اایران و تسهي محترم سوئد در

بودند که رنگ و  ندگان از ایران به جمع ما پيوستهکن شرکت
  .داد بوی خاصی به مراسم می

  
ت مدیره سوتا برای أطی مراسمی ویژه اولين جایزه هي

يس دانشگاه صنعتی ئ رينیک عمر تالش که به نام سوم
 به استاد  شده،گذاری  نامجایزه دکتر امينشریف 

 شهشهانیسياوش باسابقه دانشکده ریاضی دکتر 
برده پس از دریافت جایزه در سخنانی کوتاه  نام. تقدیم شد

. به ارزش ميراث دکتر امين در دانشگاه صنعتی اشاره نمود
سيس انجمن  سال تأگردهمایی امسال مقارن با دهمين

به همين مناسبت در حاشيه ضيافت شنبه شب طی . بود
سس سوتا  مؤفریدون هژبریمراسمی ویژه از دکتر 

 ضمنًا.  و هدایایی به ایشان تقدیم شدبه عمل آمدتقدیر 
 استاد باسابقه مرکز گرافيک دانشگاه زاده معينمهندس 

 به افتخار بازنشستگی نائل آمده به شرح صنعتی که اخيرًا
  .های تدریسش در دانشگاه پرداخت خاطراتی از سال

  
توسعه پایدار موضوع گردهمایی سوئد بود و مقاالت 

مينه در دو جلسه همزمان در بعدازظهر متعددی در این ز

برای عالقمندان ورزش یک دوره . شنبه ارائه گردید
مسابقه فوتبال نيز در بعدازظهر شنبه انجام شد و سه تيم 
. اول جوایز خود را در ضيافت شنبه شب دریافت نمودند

های هيئت مدیره سوتا و بحث آزاد با اعضا در زمينه  گزارش
  . پایانی گردهمایی بودهای سوتا بخش فعاليت

  
های  ون تالشآمير گردهمایی سوئد مره برگزاری موفقيت

. رگ بودوخصوص جوانان مقيم گوتنب شاخه سوئد سوتا و به
داران سوتا نيز در این  ت مدیره و سایر دوستأاعضای هي

 ،اما مانند هميشه قهرمانان واقعی. مهم همياری نمودند
رغم  ه علیکنندگان عادی مراسم بودند ک شرکت
های فردی و شغلی با صرف وقت و هزینه به  دغدغه

و ، ندها ساخت مبودها و نقصانگردهمایی آمدند، با ک
آنان بودند که با . متواضعانه قدردان برگزارکنندگان بودند

ریای خود ششمين گردهمایی جهانی سوتا را  حضور بی
  .نشدنی بدل نمودند ای فراموش به خاطره

  
کنندگان و برگزارکنندگان  شرکتبا سپاس از همه 

  گردهمایی،
  ، رئيس هيأت مدیره انجمنجليل کمالی

net.pacbell@jkamali   
  
  

   گردهمايیتکميلیگزارش 
  

 سراسری انجمن دانشگاه صنعتی ششمين گردهمایی
د  مردا٣ تا ١ (٢٠١٠ ژوئيه ٢۵ تا ٢٣ از تاریخ SUTAشریف 
در فضایی از دوستی و همدلی در هتلی در شهر ) ١٣٨٩

نزدیک به پانصد .  سوئد برگزار شدGothenburgگوتنبورگ 
ای ارتباطی با دانشگاه صنعتی  نفر از کسانی که به گونه

همراه با اعضای تنها، یا اند،  داشته) آریامهر(شریف 
 تا استرالياهایشان از گوشه و کنار جهان، از  خانواده
، و گروه سنگاپور و ایرلند تا نروژ و فنالند، از اداکان

، در این گردهمایی شرکت کردند، ایرانبزرگی از داخل 
ای با  های تازه دوستان دیرین را بار دیگر یافتند، ارتباط

دوستانی تازه برقرار کردند، گفتند و شنيدند و شادی 
  .کردند
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ب و  جالجانبی های  برگزاری گردهمایی برنامهکميته

 روزهای گردهمایی و نيز روزهای گوناگونی برای همه
بود و گروهی از  پيش و پس از آن تدارک دیده

 پيش از آغاز رسمی  حتیکنندگان گردهمایی شرکت
گزارش . ها بهره جستند گردهمایی نيز از این برنامه

 نه در همين شماره جداگا گردهماییجانبیهای  برنامه
  .است خبرنامه آمده

  
 روز ١٣یسی و اعالم حضور در گردهمایی از ساعت نو نام

 بيرون تاالرهای هتل محل  در محوطه ژوئيه٢٣جمعه 
در همان محل و به موازات . برگزاری گردهمایی آغاز شد

 گردهمایی با شرکت جانبی نمایشگاهنویسی،  نام
ها یا نمایندگانشان، و نيز یک  صاحبان صنایع و شرکت

.  جریان داشتعکسشگاه  و یک نماینقاشینمایشگاه 
  .است گزارش نمایشگاه نيز جداگانه در همين شماره آمده

  

  
  اند هنوز همه از راه نرسيده. در سالن موزه

  
برای صرف  شرکت کنندگان گردهمایی شامگاهنزدیک 

 جشن  برگزاریوگو با هم و  دیدار و گفتشام و ادامه
" جهان های  فرهنگموزه"سوی  بهآغازین گردهمایی، 

 سوئد نيز با ی"خدایان هوا. "هسپار شدندر
کنندگان گردهمایی سر مهر داشتند و هوا آفتابی و  شرکت

  .دلپذیر بود
  

 موزه"جشن آغازین گردهمایی تا پاسی از شب در سالن 
ی از جمله با های متنوع هنر با برنامه" های جهان فرهنگ
 ی موره انبان اسکاتلندی طبل و نیگروه   ازنفر دواجرای 
Murrayليالی" گروه رقص شرقی ، و" Layali ،"مجله 
، و هنرنمایی خود "المللی نيش شتر بين

  .کنندگان گردهمایی، تا پاسی از شب ادامه داشت شرکت
  

 گردهمایی با خوشامدگویی  ژوئيه٢۴شنبه بامداد روز 
 انجمن گشایش  رئيس هيأت مدیرهجليل کمالیدکتر 

 برگزاری  سرپرست کميتهبهنام کامرانییافت و سپس 
 انجمن در سوئد  رئيس شاخهمریم ریاضیگردهمایی، و 

  .با سخنانی کوتاه مقدم ميهمانان را گرامی داشتند
  

 معرفی  دربهنام کامرانی و مجيد ذوالفقاریآنگاه 
کشور سوئد و شهر گوتنبورگ سخن گفتند، و سپس دکتر 

 برای نشان دکتر امين "چی شهریار مکاره
اری گذ را که از سوی انجمن پایه" دستآوردهای زندگی

سياوش  این نشان دکتر شده، و همچنين نخستين برنده
درباره این نشان و نخستين .  را معرفی کردشهشهانی

  .خوانيد مین شماره آن جداگانه در همي برنده
  

 دیگری که از سوی   درباره جایزهفرخ مليحیاز آن پس 
 نوآوری دکتر جایزه"شده، یعنی  انجمن بنياد نهاده

و چگونگی برگزاری مراسم اهدای آن گزارش " مجتهدی
 در همين شماره خبرنامه  نيزای از این گزارش چکيده. داد

  .است نقل شده
  

  
  مجتهدیگزارش جایزه نوآوری دکتر 

  
هایی پيرامون موضوع اصلی  سپس برنامه با سخرانی

طور موازی در دو  به"  پایدارتوسعه"گردهمایی، یعنی 
ها و نام سخنرانان  عنوان این سخنرانی. سالن ادامه یافت
های پيشين  ایی در شمارههای گردهم در ریز برنامه

. ئد به آگاهی رسيد سو٢٠١٠ گردهمایی  ویژهخبرنامه
 متن گردهمایی در نظر دارد که مجموعه ميتههمچنين ک
 .ی را به شکل جداگانه منتشر کندهای گردهمای سخنرانی

 دوستداران انجمن به اطالع همهدر این صورت انتشار آن 
  .خواهد رسيد

  
های گردهمایی،  ت سخنرانیظهر همين روز، به موازا

گزارش این . نيز برگزار شد" جام سوتا" فوتبال اتمسابق
  .است ات نيز جداگانه در همين شماره آمدهمسابق

  
های روز نخست گردهمایی،  با پایان سخنرانی

 محل Valandسوی سالن باشگاه واالند  کنندگان به شرکت
 کميته. ی رهسپار شدندبرگزاری جشن اصلی گردهمای

متنوعی های جالب و  برگزاری برای این شب نيز برنامه
بود، از جمله با هنرنمایی گروه موسيقی  تدارک دیده

  .Agrin آگرین
  

داشت دکتر  یکی از نقاط اوج این شب مراسم گرامی
گذار انجمن به مناسبت دهمين  انين بفریدون هژبری

 یک کيک کوچک با شمعی .سالگرد تشکيل انجمن بود

http://www.murrays.nu/index.php?newlang=english
http://orientaliskdans.se/
http://www.valand.nu/
http://www.myspace.com/agrinswe
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 بزرگداشت دهمين سال نمادی برای  به عنوانوختهافر

اعضای هيأت . بود اشته شدهفعاليت سوتا روی صحنه گذ
 آن و رئيسه انجمن درباره تشکيل انجمن، تاریخچه

هایش، و از نقش دکتر فریدون هژبری در  فعاليت
 سخن گفتند، و سپس دکتر  آنگيری گذاری و شکل بنيان
 و لوح دعوت شدند به روی صحنه  و همسرشانهژبری
  . بزرگداشت به ایشان تقدیم شدویژه

  

  
های کار  دکتر هژبری ضمن سپاسگزاری، از دشواری

. د مشکالت سخن گفتنجمن نوبنياد و چگونگی غلبه بران
س از پایان گردهمایی دکتر هژبری پيام سپاسی پ

فرستادند که متن آن و نيز تصویری از لوح اهدایی به 
  .است ين شماره آمدهایشان جداگانه در هم

  

  
به برندگان  "جام سوتا" مسابقه فوتبال جوایزدر این شب 

. دگردیهای متنوع دیگری نيز اجرا  رنامهاهدا شد و ب
 استاد، زاده مسعود معينهمچنين از آقای مهندس 

 سال ۴۴مرکز گرافيک مهندسی دانشگاه که پس از 
 شوند ناپذیر اکنون بازنشسته می خدمت خستگی

های کار در  قدردانی شد و ایشان خاطرات جالبی از سال
  .دانشگاه برای حاضران تعریف کردند

  
شب ادامه  کوبی تا ساعتی پس از نيمه جشن و پای

  .داشت
  

  
  دهد رئيس هيأت مدیره انجمن گزارش می

  
جليل  ژوئيه با گزارش دکتر ٢۶های روز یکشنبه  برنامه
متن کامل . از شد انجمن آغ از کار هيأت رئيسهکمالی

 org.suta://httpاین گزارش در سایت انجمن به نشانی 
 گزارش مالی مهشيد آژیرآنگاه خانم . منتشر خواهد شد
؛ در دسترس است این نشانی که در انجمن را ارائه داد

، آمار، مشکالت، و  کار از روندفرزین رادکانیخانم 
نویسی عالقمندان به شرکت در گردهمایی  چگونگی نام

شده برای   کار انجامفروزنده طبيبیسخن گفت؛ و خانم 
ی  این سایت را برا انجمن و امکانات تازهسایت جدید

  .حاضران تشریح کرد
  

  انجمنتراحتی کوتاه، همه اعضای هيأت رئيسهپس از اس
د تا به  روی صحنه جای گرفتن)با غيبت یک نفر(

 انجمن و کارهای آن پاسخ های حاضران درباره پرسش
  .گویند

  
 نوبنياد انجمن در  شاخهفرانک قهرمانپورسپس دکتر 

 انجمن به سایتاین معرفی کوتاه در . دوبی را معرفی کرد
 آنگاه چندین تن از . در دسترس استاین نشانی

کنندگان گردهمایی پشت ميکروفون آمدند و از هر  شرکت
  .د گفتن دلدری سخن

  
سمی گردهمایی  بخش رِ  پایانبهنام کامرانیجا  در این

 برگزاری زدن از کميته را اعالم کرد، حاضران با کف
ردهمایی سوئد سپاسگزاری کردند و گروهی از آنان گ

 .های یادگاری در برابر صحنه گرد آمدند برای گرفتن عکس
  ).های پایانی خبرنامه   در برگ عکسنمونه(
  

ی بندرگاه گوتنبورگ سو ، عالقمندان بهپس از صرف ناهار
 تاریخی با کشتی به بازدید جزیره و قلعهرفتند تا 

گزارشی از این سفر نيز جداگانه در . مارشتراند سفر کنند
  .است همين شماره آمده

  

  

http://suta.org/index.php?option=com_remository&Itemid=25&func=select&id=1
http://suta.org/
http://suta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33:sutas-gathering-and-seminar-in-dubai&catid=2:news&Itemid=2
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  پيام سپاسگزاری دکتر فريدون هژبری
  

 ده سال از عمر سوتا گذشت
  

کنندگان در دهمين  با ابراز تشکر از هيأت مدیره و شرکت
 مایلم  زیبای قدردانی،اهدای لوح بخاطر گردهمائی سوتا

 کيد کنم که در این موفقيت سوتا افرادبر این نکته مهم تأ
 سسمؤ کميته اعضای اولين از –زیادی سهيم هستند 

 که دکتر  استادان نفر از فارغ التحصيالن و٣٠متشکل از 
رؤسای  آریافریبا  و خانم دکتر االسالمی زاهد شيخ

 رئيس کنونی انجمن از جليل کمالیو دکتر  قبلی،
ده سال گدشته، طی   اعضای بورد  تا،بودند ن آاعضای

های محلی برگزار کننده نخستين  اعضای کميته
 در ٢٠٠٢ سال ؛گو سن دیه در ٢٠٠٠گردهمائی سال 

سنتا  در ٢٠٠۶؛ سال هایدلبرگ در ٢٠٠۴ سال ؛تورونتو
 و باالخره امسال در ،نکوورو در ٢٠٠٨ ؛ سالکالرا

 ،شيوا فرهمندراد، بهنام کامرانی:  سوئدگوتنبورگ
نبردن نام   و سایر اعضای کميته که ازمجيد ذوالفقاری

  .خواهم ها معذرت می آنتک  تک
  

مشکل ولی   که در تهران کار باید یاد کردگروهینيز از کار 
 ها نمخا: بسيار موفق ثبت نام و گرفتن ویزا را دنبال کردند

 مریم ریاضی، فروزنده طبيبی ،فرزین رادکانی
 داور بقاعیدکتر  همچنين از .فرانک قهرمانپوردکتر   و

که چندین سال است کارهای بانکی ثبت  باید یاد کرد
  .دهند انجام می در ایران را نام
  

بود اگر عالقه و  ثمر می ها بی باالخره همه این فعاليت
.  وجود نداشتاز سوتا دوستداران سوتا پشتيبانی شما

ترین انجمن دانشگاهی  موفقتبدیل سوتا به 
  . مدیون حمایت شما استتنها ایران

  
 دوم هسوتا در ده با آرزوی موفقيت های بيشتر برای

  ،وجودش
  

   فریدون هژبری
com.aol@hojabri  

  
  ری یادبود و سپاس تقدیمی به دکتر هژبلوح

  
  معرفی نشان دکتر امين

  نآو برنده 
  

وردهای زندگی که امسال برای بار اول اهدا آجایزه دست
 سومين رئيس رضا امينفسور فقيد دکتر وشود نام پر می

ت مدیره اميدوار است  و هيأدانشگاه شریف را بر خود دارد
های ما  در کليه گردهمایی جایزه دکتر امين بعد هین ب اکه از

 ١٩٧٢ و ١٩۶٨های  دکتر امين بين سال. ارائه بشود
 به عهده داشتند که ریاست دانشگاه را) ١٣۵١ تا ١٣۴٧(

گذاری  های موفق دانشگاه را پایه بسياری از سيستم
پس . کردند شرکت میهای ما نيز   در گردهمایینمودند و

 با ٢٠٠۴ در گردهمائی هایدلبرگ در سال ،از فقدان ایشان
 واده ایشان مراسم قدردانی واعضای خان همسر و حضور

  .یادبود مخصوصی برای دکتر امين انجام شد
  

 ١٩ت مدیره از ميان هيأ ،ها تحقيق و مذاکره پس از ماه
 ی انجمن معرفیکاندیدای بسيار شایسته که توسط اعضا

 اولين جایزه دکتر امين را به یکی از استادان ،شده بودند
 شریف تقدیم ال در دانشگاهقدیمی ولی هنوز بسيار فع

  .سياوش شهشهانی دکتر :می کند
  

 از دانشگاه برکلی دکترای ١٩۶٩دکتر شهشهانی در سال 
 های خویش را دریافت نمودند و چند سالی در دانشگاه

ویسکانسين، نورت وسترن و برکلی در آمریکا تدریس 
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 به دانشگاه ما پيوستند و تا هم ١٩٧۴فرمودند و در سال 
ایشان . یس و تحقيق مشغول هستنداکنون در آنجا به تدر

 را دریافت نمودند و در سال جایزه بهترین استاددو بار 
 . را کسب کردندچهره ماندگار کشور عنوان ٢٠٠٣

های   دانشگاهادانتشاگردان سابق ایشان که اکنون اس
معتبر دنيا هستند موفقيت خود را مدیون دکتر شهشهانی 

  .و همکاران او می دانند
  

  
  

  به عنوان٢٠٠٢ و ١٩٨٩های بين  هشهانی در سالدکتر ش
تحقيقات فيزیک نظری و ریاضيات   مرکزئم مقام اولين قا

 در ایران گذاری و ترویج اینترنت پایهر نقشی اساسی د
م مشکالت مختلف در این راه موفق رغ  و علیایفا نمودند

اگر ایران رتبه اول را در استفاده از اینترنت در خاور . دندبو
را به افرادی مثل دکتر شهشهانی   آن،انه کسب کردهمي

 از طرف انجمن ٢٠٠٩به این دليل در سال  مدیون است و
 به مناسبت چهلمين ،ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی

  .دای به ایشان تقدیم ش نامه تشویقسال اینترنت 
  

شریف با افتخار اولين صنعتی اکنون انجمن دانشگاه 
ی دستاوردهای زندگی را به استاد،  براجایزه دکتر امين

 ساله عزیزمان دکتر سياوش ۶٨همکار و همقطار 
گزارش کوتاهی به انگليسی  (.کند شهشهانی تقدیم می

  ).این نشانیدر 
  
جا سخنران از دکتر سياوش شهشهانی تقاضا کرد  در این[

تا برای دریافت نشان دکتر امين روی صحنه بيایند، و 
ور، و دکتر کمالی پ همچنين از دکتر هژبری، دکتر ستاری

سپس . باشند نيز دعوت شد تا روی صحنه حضور داشته
ز ارزش ميراث دکتر امين در دکتر سياوش شهشهانی ا

  .]دانشگاه صنعتی شریف سخن گفتند

  
چی، جليل کمالی، علی  شهریار مکاره: از راست
  پور، سياوش شهشهانی، فریدون هژبری ستاری

  

 com.gmail@333yar چی شهریار مکاره  
  
  

  سخنان دکتر شهشهانی
  

خواهم از لطف و محبت  م، قبل از هر چيز میبا سال
اند صميمانه  که بر من چنين منتی نهاده" سوتا"دوستان 

سپاسگزاری کنم که این واقعًا افتخاری بزرگ و 
شک تدریس  بی. نشدنی برای من است فراموش
های بزرگ عمومی، با همه دردسرهایش، حداقل  کالس

انشجویان این منفعت را دارد که با قشر وسيعی از د
کند و این شناخت در  های مختلف ارتباط ایجاد می رشته

لحظاتی که انسان انتظارش را ندارد دستآوردهایی نظير 
قطعًا بخشی از شيرینی این جایزه برای . این جایزه را دارد

همين امروز و دیروز به عده . من غيرمنتظره بودن آن است
د فالن درس گفتن زیادی در این گردهمایی برخوردم که می

چند سال . اند های بزرگ گذرانده را با من در یکی از کالس
پيش دانشجویی به من گفت که پدر و مادرش هر دو 

عزم خود را جزم کردم ! بودند همان درس را با من گذرانده
که قبل از این که کسی به من بگوید که مرحوم پدر 

وم بود، بازنشسته ش بزرگش هم آن درس را با من گذرانده
  . آرزویی که هنوز محقق نشده ولی در راه است–
  

خواهم مالحظاتی  ای که فرصت دارم می در این چند دقيقه
 که این جایزه به نام دکتر امينشخصی را در مورد مرحوم 

 به ١٣۵٣وقتی در سال . اوست با شما در ميان بگذارم
سالی بود که دکتر امين از  استخدام دانشگاه در آمدم یک

طور  بنابراین ریاست ایشان را به. بودند ه رفتهدانشگا
ولی نام و خاطره وی در دانشگاه . مستقيم تجربه نکردم

زنده بود که همچنان نيز هست و این همواره امری قابل 
 دانشگاه ما رؤسای. است تأمل و تحليل برای من بوده

http://suta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:winner-of-the-sutas-dr-amins-lifetime-achievement-award&catid=2:news&Itemid=2
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که شاید بيش از  است ولی این بسيار قابلی به خود دیده

های ویژه   در رابطه با سرشت خاص و سنتهمه نام امين
ای است قابل  رسد، پدیده این دانشگاه به گوش می

مثًال بعضی به این اشاره دارند که کليه . مطالعه
شدن بر دانشگاه  های دانشگاه که قبل از دولتی نامه آیين

تواند  این نمی. حاکم بود، در زمان دکتر امين وضع شد
شد، چه، اکنون بيش از سی تنهایی پاسخگوی قضيه با به

سال است که دانشگاه دولتی شده و این مقررات دیگر 
راست است که : دهند درستی پاسخ می به. جاری نيست

ها عوض شده، ولی  نامه آئين
های دانشگاه ما همانی است  سنت

. که در زمان دکتر امين شکل گرفت
این خود جای شگفتی است که 

ک فرد نسبت کوتاه ی گونه دوره به چه
. ساز باشد گونه دوران تواند این می

شاید بتوان کليد معما را در خاطرات 
وجو  بعضی همکاران قدیمی جست

  .کرد
  

ای که به مناسبت  در مجموعه
چهلمين سال دانشگاه منتشر 

است، دکتر معطر اشاره گویایی  شده
گوید  می. دارد به دوره دکتر امين

ا ه نامه شورای دانشگاه که در آن آیين
شد،  به بحث و تصویب گذاشته می

شد   بعد از ظهر شروع می٢ساعت 
این .  بامداد ادامه داشت٢و گاهی تا 

ممکن است امروز به نظر بعضی 
گرا اتالف وقت  همکاران عمل
قطعًا آقای دکتر امين، . محسوب شود

ساالران  باری از تجربه و دسترسی به دیوان با کوله
هایی به همان کيفيت در  هنام توانست آیين کارکشته، می

که هيأت علمی  جای این  تدوین کند و بهتری مدت کوتاه
ها کمی بيش از  دانشگاه آن زمان را که ميانگين سنی آن

ظاهر  سی سال بود درگير این کارها کند، به کارهای به
ولی چرا چنين نکرد؟ من گمان . سودمندتری بگمارد

به عملی فرآیند خواست تجر امين می. عمد بود کنم به می
دار است، در  جامعه مدنی را که زیربنای دموکراسی معنی

عقيده من،  تجربه دانشگاه در آن دوره، به. جا پياده کند این
های جامعه مدنی، هرچند در مقياسی  یکی از اولين تجربه

ای که پيامدهایش، با   تجربه–کوچک، در کشور ماست 
خش است و ب وخيزهایی، همچنان زنده و الهام افت

های بيرونی مصون و  دانشگاه ما را در برابر تالطم
البته امروز این دانشگاه با . است مستحکم نگاه داشته

های مقياسی فاحشی  دانشگاه دوره دکتر امين تفاوت
توان یک الگوبرداری دقيق را طریقه مناسب  دارد و نمی

تنها  ولی مقتضيات حاضر نه. برای اداره دانشگاه پنداشت
کنند، بلکه تدابير  های مدنی را نفی نمی وم تداوم سنتلز

دیگری از همين خميرمایه را برای تداوم نقش ویژه و 
در مجموعه چهلمين . سازند برجسته دانشگاه ضروری می

سال دانشگاه که قبًال به آن اشاره رفت، در مصاحبه خود 
ام و چهار دليل  به ضرورت تمرکز زدایی در دانشگاه پرداخته

  :کنم جا تکرار می ام که در این ای آن آوردهبر

 که به ١٣۵٣در سال . دليل اول واقعيت مقياسی است
 و ٣۵٠٠استخدام دانشگاه وارد شدم جمعيت دانشگاه زیر 
امروز . تعداد اعضای هيأت علمی حدود دویست نفر بود

حدود ده هزار دانشجو و بيش از چهارصد عضو هيأت 
  .علمی در دانشگاه داریم

  
در آن زمان تقریبًا . دليل دوم تغيير ترکيب دانشجویی است

همه فعاليت آموزشی دانشگاه در دوره کارشناسی بود، 
سوم دانشجویان را دانشجویان  ولی حاال حدود یک
های دکتری و کارشناسی ارشد  دوره

دهند و تخصصی شدن  تشکيل می
تحصيالت در دانشگاه، تخصصی شدن 

دیگر . طلبد ا میها ر نامه مقررات و آیين
توان با یک مجموعه مقررات  نمی
ها و  نواخت مقتضيات همه رشته یک

های متنوع را به نحو مطلوب  تخصص
متأسفانه در سطح . منظور نمود

رغم رشد  آموزش عالی کشور، علی
رفته، گرایش به  های پيش کّمی دوره

های متمرکز در همه امور  گيری تصميم
وس و آکادميک، اعم از مقررات در

های ارتقاء و  نامه ها و آیين دوره
ارزیابی، مانند آفتی سرطانی آینده 
آموزش عالی در کشور را تهدید 

اميدوارم مدیریت دانشگاه در . کند می
حد امکان با تکيه به دیرینه دانشگاه 
در برابر این پدیده ایستادگی کند و 
لزوم تجدید نظر در آن را به مسئوالن 

  .مربوطه منتقل کند
  

دليل سوم تغيير ترکيب سنی و تجربی هيأت علمی 
اگر چهل سال پيش ميانگين سنی هيأت علمی . است

فعال دانشگاه حدود سی سال بود، اکنون این ميانگين 
ای از اعضای  تعداد قابل مالحظه. باالی چهل سال است

 های ای در محيط هيأت علمی از تجربيات قابل مالحظه
 جا دارد که دانشگاه از این .علمی و صنعتی برخوردارند

اندوخته پر ارزش حداقل در مقياس چهل سال پيش در 
  .های دانشگاه بهره بگيرد گزاری سياست

  
ترین دليل، به آغاز صحبت من  و باالخره دليل چهارم، و مهم

گردد، که جایگاه ویژه  در مورد نقش دکتر امين باز می
ن دانشگاه ما ميراث مشارکت عمومی در ساختن ای

این مشارکت است که در این دانشگاه . دانشگاه است
احساس تعلق ایجاد کرده، بانی نوآوری شده، و 

های خالق و زاینده فرای حداقل وظایف اداری را  فعاليت
  .است موجب شده

  
دانم ضمن تشکر مجدد، برای هيأت  در خاتمه الزم می

گذاران  رئيسه، برگزارکنندگان این گردهمایی، و بنيان
من دانشگاه صنعتی شریف رونق و تداوم فعاليت را انج

  .آرزو کنم

  

در ) ٢٠٠٣ - ١٩٢٧(یاد دکتر محمدرضا امين  زنده
 ٢٠٠٠گردهمایی سال 
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گزارش جشنواره نوآوران دانشگاه صنعتی 
  )جايزه دکتر مجتهدی( شريف 

  
ين جشنواره تقدیر از نخست

نوآوران دانشگاه صنعتی 
  خرداد٣٠شریف  روز یکشنبه 

ماه  با حضور آقای دکتر 
ریاست دانشگاه  پور سهراب

 مدیریت ییوفاو آقای دکتر 
الملل در سالن  امور بين

دانشکده شيمی  حيان بنجابرا
این برنامه به . برگزار شد

ابتکار انجمن دانشگاه صنعتی 
و با همکاری ) SUTA(شریف 

معاونت پژوهشی دانشگاه و 
التحصيالن انجام  انجمن فارغ

  علی مجتهدیمحمدشد و به یادبود آقای دکتر 
گذاری  اه به نام ایشان نامگذار و اولين رئيس دانشگ بنيان
 ،اندتا جشنواره  با حمایت مالی جمعی از اس.گردید
  .  تدارک گردیدSUTAالتحصيالن و اعضای انجمن  فارغ

  
التحصيالن و اعضای   فارغ،اندتا نفر از اس٢٠٠بيش از 

 ۴٨از بين .   در این مراسم شرکت کردندSUTAانجمن 
 طرح برتر ١٢وع طرح ارائه شده برای این جشنواره در مجم

 مهندسی شيمی، مهندسی برق،:  دانشکدهاز چهار
 ی کميته داورانا رأ و شيمی ب،علوم و مهندسی مواد

یس  و در این مراسم لوح تقدیر و تندانتخاب شدند
ين به یک طرح برتر از هر  همچن.جشنواره را دریافت نمودند

 SUTAها با حمایت انجمن   و تيم کاری این طرحدانشکده
های برتر از این  طرح.  یز بهترین طرح ارائه شدجوا

  : شدندرح زیر در این مراسم معرفیها به ش دانشکده
  

  دانشکده مهندسی برق
 بدن یشده از رو  ثبتیا هی آرایها گناليپردازش س

   نيمادر به منظور استخراج اطالعات قلب جن
، کریستيان یاله محمدباقر شمسدکتر  ،یرضا ثامندکتر 
  Christian Jutten جاتن

  
  دانشکده مهندسی شيمی

  یعي متانول از گاز طبدي توللوتیطرح پا
ميثم ی، محمد شاهرخدکتر ، ی فرهاداهللا فتحدکتر 

 زینب ،یوسف معتمد هاشمی، بخشایشی
،  حسين عابدینی،غالمرضا باغميشه، دوست حسينی

 رضا اسالملویيان 
  

  دانشکده شيمی
 ري غتي چندعامله با خاصستيساخت فتوکاتال

 آن در نور بی و تخریکی در تاری باکتریساز فعال
  یمرئ

 سارا  دکتر، فردی محمدرضا اله،یرضا غالممحمددکتر 
  یقي حقدي سع، نژادميرح
  

  دانشکده علوم و مهندسی مواد
سازی انجماد و حرکت سيال  افزاری شبيه بسته نرم
SUTCAST 

 ،کيانوش عسگری، ناصر ورهرامدکتر ، پرویز دوامیدکتر 
   یحيی جافریان،عليرضا مظاهری

  

 در ها  با نام برندگان و عکسمشروح این گزارش همراه
  . در دسترس است نشانیاین سایت مرکزی سوتا در

  

  ١٣٨٩ مردادماه ،فرخ مليحی 
com.gmail@malihi.f  

  
  

  ٢٠١٠گزارش نمايشگاه جانبی گردهمايی 
  

نمایشگاه جانبی گردهمایی ششم با حضور چندین 
های  سسه سوئدی و ایرانی، معرفی جاذبهشرکت و مو

چنين رگ، دانشگاه چالمرز و هموگردشگری شهر گوتنب
  .های نقاشی و عکس برگزار گردید برپایی نمایشگاه

  
لوو، سندویک، وهای اریکسون، و  شرکت،در بخش صنعت

  .به معرفی و ارائه کارهای خود پرداختند ام و نيتسو .آر .اس
  

 الکترونيکی  با نشانی همراهها  اطالعات این شرکتردر زی
  :دشو ، اعالم می در نمایشگاهیک نده هرو مشخصات نمای

  
- Ericsson، www.ericsson.com، Majid Zolfaghari، 
email: majid.zolfaghari@yahoo.se  
- Volvo، www.volvo.com، Mohammad Bakhtshirin، 
email: bakhtshirin@yahoo.com 
- Sandvik، www.sandvik.com، Manouchehr 
Vosough، email: mano.vosough@gmail.com 
- SRM، www.rotor.se، Shiva Farahmand، email: 
shf@rotor.se 
- NITSO، www.nitso.se، Alireza Arasteh، email: 
alireza@nordicforex.se 

http://suta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=31:drmojtahedi-innovation-award&catid=2:news&Itemid=2%E2%80%8E
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رضا  خليج فارس کاری بود از های نمایشگاه عکس

  .ای از نمایشگاه گردیده بود بخش گوشه که زینت کيانمهر
  

  
کننده نمایشگاه  هنرمند برپا) ابو (لفضل توسلیاابو

اتاق نمایشگاه، در  دو نقاشی بود؛ تابلوهای ابو عالوه بر
  .ی کنفرانس نيز خودنمایی می کردسالن اصل

  

  
 نمایشگاه به ارائه کارهای دستی و  ازگوشۀ دیگری

بود و در  رگ اختصاص یافتهو شهر گوتنبهای یسوغات
توانستند اطالعات  کنندگان می  دیگر شرکتای هگوش

  .رگ و سوئد را دریافت نمایندوگردشگری گوتنب
  

رفۀ کنندگان غ های مورد عالقه شرکت از دیگر بخش
 خواه کاوه صمدی دانشگاه چالمرز بود که با کمک

  .برگزار گردید) دانشجوی دکترای چالمرز(
  

نيز  رضا مختار علیبه سردبيری  نيش شترنشریه طنز 
تنها نشریه طنز دانشجویی دانشگاه صنعتی " عنوان به

نشانی .  معرفی خود در نمایشگاه پرداختبه" شریف
 .در اینترنت نشریه

 
ها و امکان  یکی از نکات جالب در این نمایشگاه، تنوع غرفه

کنندگان به اطالعات گوناگون صنعتی،  دسترسی شرکت
  .علمی، گردشگری و دانشگاهی سوئد بود

  

های آینده  کنندگان این بود که در دوره پيشنهاد اکثر شرکت
روز (فقط در روز نخست  گردهمایی سوتا، نمایشگاه نه

که در تمام طول دوره برگزاری گردهمایی ادامه  ،)ثبت نام
  .باشد داشته

  

  
  

  
  

   com.yahoo@bakhtshirin شيرین محمد بخت 

http://mokhtar.ir/nisheshotor/
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  آوردهای مسابقات فوتبال جام سوتا دست

  
رگ و و با هدف آشنایی و برقراری دوستی ميان دانشجویان گوتنبوتاجام سمسابقات بود،  همچنان که اعالم شده

های   امکانات محدود ورزشی و محدودیتبا وجودار گردید و ز شریف به ميزبانی سوتا برگآموختگان دانشگاه دانش
ص بخصو( اندرکاران  دستهمه از ندگان قرار گرفت و لذاکن  شرکت مورد استقبال و رضایت،کنندگان زمانی شرکت

ها  در ادامه شرحی از نتایج و آمارهای بازی. یمسپاسگزار نت دوستانهموتورنکنندگان در این   و شرکت) عزیزبهنام
  .کنندگان برای پيروزی در عين رفاقت و صميمت است  که نشانگر پویایی و تالش چشمگير شرکتودش میارائه 

  
 که سومين روزنامه بزرگ صبح سوئد است، در GP." پ.گ"یا "  پوستنس بوری وتهی "روزنامه محلی گوتنبورگ

وگویی با   و در گفتای با عکس و تفصيالت از مسابقات ما چاپ کرد گزارشی دو صفحه ژوئيه ٢۵شماره یکشنبه 
متأسفانه این گزارش هنوز در وبسایت روزنامه منتشر نشده و .  به گردهمایی سوتا نيز پرداختبهنام کامرانی

يلم کوتاهی از  ف. تصاویری از آن گزارش را در سایت گردهمایی منتشر خواهد کردزودی کميته برگزاری به
 در  نيزکننده در جام سوتا را های شرکت  از تيمهایی  عکس، واین نشانی را در های بازی مدال برنز پنالتی
  .ی خبرنامه مالحظه کنيد های پایانی همين شماره برگ

  

   com.gmail@eamaleki ملکی عماد عاقل 
  

  
       نتایج
رگوبنتشهيد قندی گو 3-4 X تندر 
 کميته ورزش X ووزال 4-1

رگوبنتشهيد قندی گو 5-1 X  شریف
 تدیبونا

 کميته ورزش X پرشين گلف 3-1
 ووزال X پرشين گلف 0-3

شریف  X تندر 5-7
 تدیبونا

      
 ووزال حذفی تندر 2-1
 شهيد قندی حذفی پرشين گلف 0-4

2-2(pen) رده بندی رشين گلفپ  ووزال
رگوتنبوشهيد قندی گ 1-0  تندر فينال

  
  

مساوی گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  ١گروه  برد باخت

 ووزال 2 0 0 7 1 6 6

 پرشين گلف 1 0 0 3 1 2 3

 کميته ورزش 0 2 0 2 7 5- 0

مساوی گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  ٢گروه برد باخت

شهيد قندی  1 1 0 8 5 3 3
 رگوبنتگو

 تندر 1 1 0 9 10 1- 3

 تدیشریف بونا 1 1 0 8 10 2- 3

 نتایج  

قندی  شهيد اول
 رگوبنتگو

 تندر دوم

 ووزال سوم

  آقای گل 

 کسری 9
 عماد 7
 صادق 5
 رضا کالنتر 5

 برترین ها 
 اشکان داور
 ارس داور
 تينآر بان دروازه

http://www.youtube.com/watch?v=sYnI6KuTF6M
mailto:eamaleki@gmail.com
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گزارشی از برنامه های جانبی 

  گردهمایی
  

 جانبی گردهمایی با استقبال متفاوت های برنامه
ه ميزان این  کوریط رو شد، به هکنندگان روب شرکت

گزارش ! اوت بود نفر متف٢٢٠  حدود تاصفراستقبال از 
  .خوانيد می را در ادامه جانبیهای  ی از برنامهمختصر

  
 نفر در زمان ۶با شرکت : دریاچه دلشونبرنامه . ١

پس گروه . اجرا شد) ژوئيه ٢١چهارشنبه (شده  اعالم
 بساط کباب، های الزم برای از خرید تجهيزات و خوراکی
در کنار دریاچه و در هوای . به سمت دریاچه حرکت کرد

ب و هواخوری شد ف صحبت، کبا ساعتی صر٢آفتابی، 
  !تنی به پایان رسيد و برنامه بدون آب

  

  
با شرکت حدود : جزایر پيرامون گوتنبورگبرنامه . ٢
با ميانگين سنی خيلی جوان، چرا  ، نفر انجام گرفت٢٠
در  کنندگان فرزندان شرکت گروه، نيمی از نزدیک بهکه 

 کيلومتر با ١۵ طی مسافتی حدود .بودندگردهمایی 
وگذار در  الی جزایر بزرگ و کوچک و گشت قایق از البه

 که در ساحل غربی گوتنبورگ واقع Brännöجزیره 
ها و معماری  شده است، با مناظر زیبا و بافت خانه

کنندگان تجربه جدید و   برای اکثر شرکت،خاص آن
  .جالبی بود

  
: کتابخانه مرکزی شهر از  گروهیبرنامه بازدید. ٣

بين پایان تکسپو و و هرج و مرج وغی متأسفانه در شل
 امکان ،حرکت به سمت سالن مهمانی شب اول

تنها یکی دو نفر سراغ این . دش فراهم نآناجرای 
  !برنامه را گرفتند

  
 نفر ٢٢٠ با شرکت حدود شتراندرجزیره مابرنامه . ۴

هوای . و بالفاصله پس از پایان گردهمایی اجرا گردید
بينی هواشناسی  خالف پيشبارانی روز یکشنبه که بر 

بود و تعدادی از  بود، احساس بالتکليفی ایجاد کرده
شرکت کنندگان لحظاتی قبل از حرکت و با مشاهده 

در لحظه ورود ادامه باران و نيز شلوغی و همهمه اوليه 
 را به لقایش بخشيدند و از به کشتی، عطای سفر

بود که  اما پاسی از حرکت نگذشته. ا شدندگروه جد

استواری سرنشينان کشتی را پاداش " خدایان هوا"
های کشتی پذیرای  باران قطع شد و عرشه: دادند

کسانی بود که هوای خنک و مطبوع بيرون را به فضای 
در انتهای خبرنامه چند . دادند داخل کابين ترجيح می
در این ميان استفاده از . است تصویر از این برنامه آمده

علی های  خش شوخیبلندگوی داخل کشتی و پ
های مسير   و راهنمایی و توضيح دیدنیباغی قره

، و نيز پخش موسيقی بهنام کامرانیتوسط 
تاپ، و  درخواستی با استفاده از گوشی موبایل و لپ

های   که نيمکتندهیحسام ميرآرمابتکار خالقانه 
 کاپيتان  ازروی بندر را با گرفتن اجازه چوبی پياده

ا منتقل کرد، به ماجرا لطف ه کشتی به داخل کابين
 از تنگی جا چيزی جز صفا و در پایان. داد بيشتری می

صميميت بر جا نماند، و بر عکس، این فضا به همراه 
فرصت ) سواری در مجموع  ساعت کشتی۵(دوری راه 

های کوچک و  کنندگان داد تا در گروه آلی به شرکت ایده
ا را ه گو بنشينند و آشناییو بزرگ به بحث و گفت

  .بيشتر نمایند
  

پس از دیدن مناظر شهر و جزایر اطراف از داخل گروه 
جا پس از یک  در آن. ند رسيد به جزیره مارشترا،کشتی
در سه گروه همراه با راهنمایانی  جمعروی کوتاه،  پياده

 سال پيش را بر تن داشتند به بازدید ٣٠٠که لباس 
مورد  که  پرداخت،Carlstenقلعه و زندان کارلستن 

که پس از  تا این. کنندگان قرار گرفت توجه اکثر شرکت
 را برای برگشت به  گروههای کشتی دو ساعت بوق

  )قلعه کارلستندرباره . (فرا خوانداسکله 
  

  
 با ،کشتی تفریحیبا  به دانمارکسفر برنامه . ۵

 ژوئيه ٢۶ در روز دوشنبه القمندان از ع نفر٨٨کت شر
 شرکت کنندگان پيش از حرکت در سالن .اجرا گردید

بودند تا آخرین کارهای مربوط به  ترمينال جمع شده
ها با   خانم مسئول گيشه بليت. ها انجام شود بليت

 گفت که خبر مربوط به گردهمایی دانشگاه دیدن جمع
کاملی از شریف را در روزنامه محلی دیروز که گزارش 

مسابقات فوتبال جام سوتا را چاپ کرده بود خوانده 
 سریع و با عالقه به همه کارهای گروهاست و خيلی 
  .رسيدگی کرد

 Frederikshavnهاون  فاصله گوتنبورگ و بندر فردریکس
 ساعت و ٣ در شمال دانمارک با کشتی تفریحی در

http://en.wikipedia.org/wiki/Carlsten
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederikshavn
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در . طی شددر هوایی بسيار مطبوع   وپانزده دقيقه

های مختلف  ها و اتاق طول راه این جمع بزرگ در سالن
ای  ای مشغول خرید، و عده عده: کشتی پخش شدند
در آن ميان . ختلفهای م ها و بازی سرگرم با روزنامه

بر روی عرشه کشتی  فرصت " ترها جوان"جمعی از 
 از مؤسسان آقای مهندس پایوارآشنایی بيشتر با 

شرکت سازه را یافتند که جمع را مورد لطف خود قرار 
  .دادند و از خاطرات و تجربيات خود گفتند

  
تجاری است /هاون یک شهر کوچک توریستی فردریکس

ویژه در تابستان  رانی به که به دليل وجود خطوط کشتی
وگذاری  پس از گشت. شود از رونق خاصی برخوردار می

های  کوتاه در شهر و صرف ناهار، گروه با اتوبوس
 Skagenرزروشده از پيش، عازم منطقه اسکاگن 

ترین  که شمالی نشهرت این منطقه عالوه بر آ. ردیدگ
آید، در این است  نقطه کشور دانمارک به حساب می
محل  Grenenنن  که دماغه شمالی آن با نام گره

 به ترتيب از تالقی دو جریان دریایی از شرق و غرب
.  و دریای شمال استKattegat گات  کاتهجانب دریای

نن در  گروه سوتا این پدیده جالب را در نوک دماغه گره
یک بستر شنی زیبا و هوای گرم و آفتابی به شکل 

در . تالقی امواج دو دریا از دو سو به نظاره نشست
بازگشت، بازدید و گردش مختصری نيز در شهر 

ویژه  مناظر منطقه اسکاگن و به. داسکاگن انجام ش
 مورد ٢٠ و ١٩های  الی ابرها در سده وضعيت نور البه

است و موضوع تابلوهای  توجه نقاشان قرار گرفته
  .است  بودهبسياری

  

  
.  با کشتی به گوتنبورگ رسيد٢٣:١۵گروه در ساعت 

در این برنامه درست بر خالف شرحی که راجع به 
ه مارشتراند آمد، به دليل فضای داخل کشتی در برنام

بزرگی کشتی و محيط باز و متنوع آن و همچنين 
پراکندگی نفرات در نقاط مورد بازدید، امکان تهيه عکس 

  .جمعی فراهم نشد
  
کسی سر قرار حاضر : موزه وولووبرنامه بازدید از . ٧

  !نشد و لذا برنامه لغو گردید
  
موزه به سرنوشت : IKEAبرنامه بازدید و خرید از . ٨

  !وولوو دچار شد

های جانبی برای تنوع  وجود برنامه: بندی جمع
بخشيدن به گردهمایی و نيز کمک به مهمانان در 

اما . بازدید از نقاط دیدنی شهر ميزبان، ضروری است
ها و مکان و زمان مناسب  نکته مهم، انتخاب نوع برنامه

های  در تجربه سوئد، از ميان برنامه. هاست برای آن
خصوص  ها و به ی، به جز دانمارک، سایر برنامهجانب
هایی که برای روزهای بعد از گردهمایی تدارک  آن

شاید . بود با استقبال خوبی مواجه نگردید شده
های تفریحی و سفر به نقاط معروف در چنين  برنامه

ها از قبيل  تر باشد تا سایر برنامه مواقعی مناسب
چنين نکته جالب توجه هم... بازدید از موزه، کتابخانه و

در این بين، نمود بارز سنت معروف ما ایرانيان بود که 
فرهنگ شفاهی بر فرهنگ کتبی و مطالعه 

دليل این مدعا . شود  و ترجيح داده میبرتری دارد
های قبل از گردهمایی چه  که به رغم اطالع رسانی این

از طریق وبسایت و چه خبرنامه و نيز تدارک پکيج کامل 
درصد کنندگان،  ات گردشگری برای شرکتاطالع

پایينی از مهمانان این اطالعات را مطالعه کرده و 
. بودند  کردهناخت ابتدایی کسباز گوتنبورگ ش

های چاپ شده در دست  با این حال دیدن خبرنامه
همين تعداد اندک و استفاده این دوستان از اطالعاتی 

 برای که کميته برگزاری با صرف وقت و انرژی زیاد
  .مهمانان فراهم کرده بود، خستگی را از تن می زدود

  

  ٢٠١٠ اوت ٩، باغی علی قره 
com.yahoo@gharehbaghi_ali   

  
  

  برگزاریسخنی از سرپرست کميته
  گردهمایی

  

  فراغ
  

اینک که ششمين گردهمایی سراسری سوتا در 
است، با خود فکر   پایان رسيدهد بهرگ سوئوگوتنب
بيش از ! کنم که همه چيز چه سریع سپری شد می

ریزی و تدارکات  گيری، برنامه نيم صرف تصميم و یک سال
گاه که خود برنامه شروع شد، دیگر  برنامه شد، اما آن

آهنگ  ملی نبود؛ ضربتأترین  هيچ فرصتی برای کوچک
انداخت و   وشان میباالی وقایع انسان را در این رود خر

  .با خود به پيش می برد
  

 گردهمایی سوتا به  که کميته٢٠٠٩از بهار سال 
 تشکيل شد، قهرمانپور و خانم هژبریهمراه آقای 

تا روز شروع رسمی گردهمایی، افتخار آشنایی و 
 را پيدا دانشگاهی  عزیزان هم ازهمکاری با بسياری

!  بزرگ بودراستی هر یک برای خود دنيایی هدم که بکر
کردند؛  هایی که در راه هدفشان تالش می انانس
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می خود را در اختيار سوتا تما هدوستانی که ب

ات سخت لحظبودند؛ و حتی رفقایی که در  گذاشته
تالش، کمک، و مهر  . از من مواظبت کردند" برادرگونه"

  !این دوستان را هميشه خواهم ستود
  

ه چيز خورم که چرا هم در عين حال افسوس می
کاش  ای. رحمانه سریع گذشت  بیچنين این
توانستم با همه این نازنينان که زحمت سفر را بر  می

بودند، چند کلمه بدون فشار عصبی  کردهخود هموار 
صحبت کنم، در کنارشان بایستم، احوالشان را بپرسم 

. مهدهایشان جواب ب و یا در مواردی به پرسش
نازنينان در چشمان  افسوس که زمان کوتاه و شمار این

  ...من بيشمار بود
  

 به مزاق به هر حال، اميدوارم که نتيجه داستان
باشد و گردهمایی  کننده خوش آمده دوستان شرکت

نزد ها  رگ، فرصتی برای ایجاد یا تجدید دوستیوگوتنب
طور اميدوارم  همين. باشد کنندگان فراهم کرده شرکت

های سوتا و  نامههای آینده، چه در قالب بر که در فرصت
تان بيشتری از چه غير از آن، افتخار آشنایی با دوس

  .سوتا را پيدا کنم
  

   بهنام کامرانی، با درود و سپاس 
com.gmail@bkamrani   

  
 

  "...جمع سوتا"، تا "من"از 
  فاصله ای که نبود

  
کردم خوشحال  یکه به یاد دانشگاه کاری م از این
با . دانستم  ولی از سوتا چيز زیادی نمی،بودم

شدم و ن آن در جریان برگزاری گردهمایی آشنا مسئوال
 نفری ۴٠٠ از ليست .آشنایی قبلی نداشتم

شد  ها که به تعداد آن هر روز اضافه می کننده شرکت
 از اغلب. ندهم بيش از یکی دو نفر برایم آشنا نبود

ان ما فقط دتاند و حتی از اسهای شریف بود قدیمی
 جوان ترها  در ميان.کردند دکتر شهشهانی شرکت می

  . های من نبودند هم همکالسی
  

 همين که خارج از کشور :راستش حس خوبی نداشتم
خواستم در جمعی  حاال می.  کافی بود،بودم و غریب
 مجریان آن باشم که در آن و بدتر از آن جزءشرکت کنم 

ر روز که به ه. آشنا بودند برایم نا همه وبيش  کمجمع
کردم که  شدیم بيشتر آرزو می تر می گردهمایی نزدیک

شرکت در چنين جمعی و . ای کنار بکشم به بهانه
خارج . طلبيد فعاليت در برگزاری آن شجاعت زیادی می

  ...آشنا، متفاوت، متنوع از ایران، نا

نویسم بسی  و اما این لحظه که این مطلب را می
 که هيچ وقت آن بهانه فراهم نشد و  از اینانمشادم

ن برگزاری مرا از خود تر که مسئوال بسی خوشحال
با تمام خواندند و این شجاعت را در من آفریدند که 

ها شکل  چه آسان آشنایی. مانرژی به سوتا بپيوند
قدر  هچ. بخشی بود قدر همکاری لذت هچ. گرفت

 ...به اندوختيمدیم و تجر و دویدیم و خوش بوآموختيم 
 که حتی نگاه و سالمش آموزنده بود، هژبریاز دکتر 

 که لبریز از انرژی بود، از ریاضیاز توان و مدیریت خانم 
 که افق دیدم را باز کمالیهای دکتر  دقت و صحبت

 باغی علی قره و بهنام کامرانیکرد، از همکاری با 
 و جالب تر از همه ...که بهترین همکاری عمرم بود

هایم به این آسانی گسترش  که دایره آشنایی نای
 از تنوع در سن و ظاهر و تفکر و آیين و منش و ؛یافت
ای   فاصله:هيچ وقت فکرش را هم نمی کردم... عقيده

  . و نبود،که ساخته بودم
  

هنوز یک روز هم از . همه خوب بودند: ساده بگویم
است که دلم برای آن جمع مهربان  گردهمایی نگذشته

 ٢٠دانم که وقتی در  می. است تنوع تنگ شدهو م
 لبخندی پر ، بيافتم٢٠١٠سالگی سوتا به یاد سوتای 

راستش حس  .از رضایت بر صورتم نقش خواهد بست
  !خوبی دارم

  
 عصر برنامه روز یکشنبه: فقط برای خنده، نوشت پی

. بارید صبح باران شدیدی می. کشتیجزیره داشتيم با 
 و آمد سراغ ما میشد  هرکس وارد سالن می

 و طلب  آیا برنامه جزیره برقرار است، کهپرسيد می
پس از . کرد جواب مبسوطی از گزارش وضع هوا می
ای، درشت  مدتی برای سهولت کار صالح روی برگه

و روی " امروز برنامه جزیره برقرار است"نوشت 
ها  کم احساس کردیم که دیگر سوال کم. ميز قرار داد

بيند   را می نوشته آن،شود ارد میکم شده و هرکس و
  که ناگهان کسی پرسيد،است  شدهحلمسأله و 
 و این سوال جدیدی "!؟...ه جزیره؟ امروز استبرنام"

  .طلبيد تری می بود که توضيح مبسوط
  

  ٢٠١٠ ژوئيه ٢٧ ،الهی فاطمه آیت 
com.gmail@fatemehayat   

  

  سفر
  

اگر انسان تمام مشکالت سفر را قبل از آغاز آن 
شد، و البته  به  دید شاید خيلی سفرها آغاز نمی می

  !رسيد همين دليل به پایان نيز نمی
  

برای من این سفر با تهيه مطلبی که برای معرفی  
کشور ميزبان، جهت ارائه در گردهمایی تهيه کردم آغاز 
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 مدت اقامتم در این شد که البته این کار را به دليل

خواستم در  فقط می. دانستم کشور وظيفه خود می
تهيه توشه راه سهيم باشم، ولی چندی نگذشت که 

 ولی ،خود را در جمع رهروان دیدم، نمی دانم چرا
خواستم در مخاطرات راه  که نمی شاید به خاطر این
  .تنهایشان بگذارم

  
های  نيدهها و ش شده و دیده  پيمودهِ راهکه گویند  می

 :ندارد مقصد، و رسيدن به آن  خودکم ازچيزی مسير، 
ست؟  ست و سفری که زندگی خود راهی مگر نه این

ترین اندوخته من در   مهم،هایی که آموختم جز تجربه هب
های جالبی بود که شناختم و  این مسير انسان

 محکی بهتر از چه(دوستانی بود که در طی راه یافتم 
هایی که در  ، و نيز آن) با همشيبنپيمودن راهی پر 

تواند با این  چه چيزی می. مقصد یافتم، و باز یافتم
مزدی از این باالتر  ها برابری کند؟ چه دست دست یافته

  و واالتر؟
  

های خود را داشت، چه  گیژ این گردهمایی ویمسلمًا
های کسانی که در برگزاری آن سهيم  گیژبه دليل وی

 ولی .رهرایط اقليمی و غي و چه به دليل ش،بودند
 در این گردهمایی وارد کردیم عمد بهعنصری که ما 

جمله حذف القاب و عناوین افراد در ، از  آن بودسادگی
فکر کردیم این عنصر فرهنگی کشور . ها فهرست برنامه
وسيله معرفی کنيم، کشوری که  ميزبان را بدین

 در مراودات پيشرفت صنعتی را با سادگی
گی مورد پسند ژشاید این وی. رآميخته استها د انسان

ست که  اهمه قرار نگرفته باشد، ولی اميد ما این
  .ملتأای باشد برای  نکته

  
ای را به برگزارکنندگان  خواهم تجربه در خاتمه می

ست که  اهای آتی منتقل کنم و آن این گردهمایی
کم نگيرند و  ها را دست بندی وقت برنامه مشکالت زمان

طور مثال چه  به. ندیشندارای آن راه چاره بياز پيش ب
 دقيقه ٢٠توان کرد اگر دوستی بخواهد به جای  می

 دقيقه را به خود اختصاص دهد و ۵٠وقت تعيين شده، 
ها خود را برای  در نتيجه نفرات بعدی که چه بسا هفته

اند در معرض حذف از برنامه  ارائه مطلبشان آماده کرده
بندی   من در تالش حفظ زمانقرار گيرند؟ به هر حال

ناچار موجب  بهدانستم   میعادالنهچه  برنامه و آن
رنجش بعضی دوستان هم شدم که اميدوارم با سهيم 

تسالیشان ها در دیدگاه خود بتوانم اندکی  کردن آن
  .باشم دهدا
  

 که این همه را ممکن فریدون هژبریبا سپاس از 
  !ساخت

  
 مجيد ذوالفقاری انارکی

se.yahoo@zolfaghari.majid   
ای  و تا اندازه(عضو کميته برگزارکننده 

 سوتا ٢٠١٠گردهمایی ) کننده در شرکت
  ٢٠١٠ ژوئيه ٣٠ ،رگودر گوتنب

  

  منو يادت مياد؟
  
: گوید آید و می پيش می. ام شت ميزی ایستادهپ
  » مياد؟منو یادت. بهنام هستم! سالم«
  

ها و  ی غبار و مه و باران از پس پرده. کنم نگاه می
ش يی پهای ایه، سوپنج سال های بيش از سی طوفان

ها بر ما گذشته در  چه. روند آیند و می شمانم میچ
ایم و  هایی جسته ز چه داما... اه چه... همه سال این

هان که ز ججا، در این گوشه ا ایم، و این دههنوز ایستا
ن باشد، بار دیگر به کردیم گذرگاهما مان نمیهرگز گ

ی خائن یاریم  ، اما حافظهکنم گاه مین. مای هم رسيده
  .دکن نمی

  

  »!مپس بذار عکس اون موقعمو نشونت بد«: گوید  می
  

ام  حافظه. دهد  میمکشد و نشان يرون میی بعکس
 نزدیک است که د، وزن کند، جرقه می می" اتصال کوتاه"

ِ : گویم اختيار می یب! فيوزاش بپرد ِ ا ِ ا ی؟ ، پسر توی...ا
: گوید خندد و می قاه می ای؟ قاه قدر عوض شده هچ
. وردم که نشون بدمو آبرای همين عکس اون موقع ر«

 دونستم که بدون عکس هيچکی منو می
  »!هشناس نمی

  

این یک ماشين زمان . شوم تر می ال جوان س٣۵ن اگهان
 سال است ٣۵ه ی کجا آوردن کس با دیدن و به: است

ست  سفری. کنی ای، به گذشته سفر می که ندیده
کنی؛ بار دیگر در  حساس جوانی میا. زانگي شگفت
ها و  ندهر خنشينی؛ بار دیگ رس در کنار او میکالس د
باید . دهد ات می ها غلغلک های آن سال شوخی

. گویم ا بدانی چه میی تاش کن باشی؛ باید لمس
کشيم و  ا در آغوش میدیگر ردهيم، هم دست می

 ایم که آشنای هنوز دو جمله نگفته. کنيم یی مروبوس
در . یگری، و دیگری و درسد، و دیگری، دیگری از راه می

 های باز ای آغوش این شلوغی و ازدحام، در هر گوشه
ای همين است که به  وشهها؛ از هر گ وبوسیو راست 

  :درس گوش می
  

  !یا تر شده ااهللا جوونته، تو که ماشختر، بزنم به تخ د-
  ؟... ی ی ، پسر تو کجا بودی... َا َا َا-
ات گشتيم و  که پی سما پکيدیم از غصه ب! فاتو ص-

  !مگيرت نياوردی
  ...!مخلصييييي م-
سوئد، مهر است و گ بورفضای البی هتلی در گوتن رد

ها  دانشگاهی اداند از دیدار همه شهم. صفا و دوستی
س ز پکه ا  دور، از اینهای های سال سیکال و هم

اند، از   را بازیافتهدیگر ها یک ساليان دراز و از پس طوفان
اند  نوز هست، و از این که توانستهت، هاین که دوس

حل گردهمایی ا مج ینا. خود را به این دیدار برسانند
" SUTAف انجمن دانشگاه صنعتی شری"سراسری 

و اغلب ز گوشه و کنار جهان، ر انزدیک پانصد نف. ستا
 از –ودکان ا و که اند، با خانواده  ایران آمدهاز خود
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ار سال پيش وارد دانشگاه که چهل و چه" جوانانی"

این . وانانی که چهار سال پيش وارد شدندا جشدند، ت
ا این  و ب گردهمایی سراسری انجمن است،ششمين

کيک است و شمع و . شود دیدار، انجمن ده ساله می
فریدون گذار انجمن، دکتر  نيانز بسپاسگزاری ا

 ، استاد و معاون آموزشی و دانشجوییهژبری
  .هپيشين دانشگا

  
ی  های فشرده سه روز پر و پيمان با برنامه

دیدار، نمایشگاه، گردش در شهر و ، و ست سخنرانی
. بانگاهیی شکوبی و شاد رامون، و موسيقی و پایپي

چه ت دیگری کاری ندارد، ها و معتقدا کسی با اندیشه
! خوشا با هم بودن. ینی، چه اجتماعیه دسياسی، چ

گانگی، این س یخوشا احسا! خوشا در کنار هم بودن
ه همه بخت تحصيل در یک دانشگاه بار به این بهانه ک

ی  نند، شمارهک همه نشانی رد و بدل می. ایم اشتها در
گيرند، قول و قرار ارتباط و  یا مدیگر ر های یک تلفن
جا  ینا. دگذارن های بعدی را می یا و همکاردیداره

ای  های تازه جا شکوفه این. شود جهان زیباتر می
  !ایبه زچ! چه زیبا. شکفد می

  
بخش و اميدبخش  مين دیشب از این دیدار شادیه

رویی که این دیدار به ام، و هنوز سرشارم از ني بازگشته
  .تاس من داده

  

  ٢٠١٠ ژوئيه ٢٧، شيوا فرهمندراد 
com.blogspot.shivaf://http  

  
  

  پيام مونا زارعی
  
آموخته رشته برق شریف و دانشجوی دوره  دانش(

 خطاب به ، از بستر بيماری،دکتری در دانشگاه فلوریدا
 دکتر هژبری در توسط این پيام. گردهمائی سوئد

 )شد ميهمانی گاال خوانده
   

  !اهیدانشگ دوستان هم
در این گردهمائی شرکت کنم   توانستم آرزو داشتم می

ولی از راه دور به شما درود  و در کنارتان باشم 
من به  . کنم تان را آرزو می فرستم و موفقيت می

کنم و از همه  نشگاه شریف افتخار میاوابستگی به د
اميدوارم . تان متشکرم خاطر ابراز همدردی هشما ب

  .  با شما باشمبتوانم روزی بار دیگر
   

  .من به آینده خوشبين هستم
   

  )نشانی اطالعات (یمونا زارع
  ٢٠١٠بيستم جوالی  ،فلوریدا

  "توسعه پايدار"راهنمای مطالعه پيرامون 
  

ب جامع و مفيدی در تعریف و های زیر مطال در نشانی
 .است نوشته شدهبه فارسی " توسعه پایدار"ح تشری

  :شود  میها به عالقمندان پيشنهاد مطالعه آن
1- 
http://www.cloudysky.ir/page/viewtopic.php?lang=fa&part=a
rticle&id=495 
2- http://qazvinngo.blogfa.com/post-95.aspx 
3- http://www.kazeroon.net/goonagoon/amoozesh.htm  
4- http://www.moalemrc.com/Articlesview.asp?key=7 
5- http://hr-vojdani.blogfa.com/cat-2.aspx 
6- http://gmj.ut.ac.ir/maghale.aspx?id=38  

  :است مجموعه مطالب در پيوند زیر گردآوری شده
http://www.eucn.org/UN2_hu_f.htm 

  

  اوود نوائياند: گردآوری 
org.cneu.www://http    

  
 

  "بازاری"درباره صفت 
  

کنندگان گردهمایی وجود صفت  تنی چند از  شرکت
های گردهمایی را  در عنوان یکی از سخنرانی" بازاری"

وسيله  سخنران بدین. نپسندیدند و بر آن ایراد گرفتند
دهد که این صفت اختراع او نيست و در  توضيح می

  : و ادبيات فارسی ریشه داردزبان
  
کار غالمحسين صدری » گ معاصر فارسیفرهن«

: کند را این طور تعریف می" بازاری"افشار و همکاران، 
 .»فاقد کيفيت هنری واال] مجازی. [٣«
   
کار دکتر حسن انوری، » فرهنگ بزرگ سخن«

شده در بازار، و به مجاز،  تهيه. ٣... بازاری«: نویسد می
 فاقد )مجاز. (۴. دوخت بازاری، لباس بازاری: نامرغوب

های  فيلم: ارزش؛ مبتذل؛ عاميانه ارزش هنری؛ بی
 امتياز  که مایهآثار ادبی را . "های بازاری بازاری، کتاب

" کارها از آثار پست و بازاری است، به او بياموزد شاه
نزاکت؛ فاقد  عامی و بی) مجاز. (۵) ٣١۵خانلری (

جاهل بازاری را به این مباحث : "ظرافت در رفتار و گفتار
  شيوهبه .) ، قـ.صنـ. (٧. ... ۶) ١٧٨جمالزاده !" (کار؟ هچ

  درباره. "برخورد بازاری: و زیان سود  بازاریان؛ با محاسبه
  »".کند همه چيز، بازاری فکر می

   
 -٢... بازاری«: نویسد  میفرهنگ معينو سرانجام 

مبتذل، اثری که در آن رعایت اصول نشده و .) هنر(
منظور  د، اثری که فقط بهخالی از حس و حساب باش

  ».باشد انتفاع ساخته شده

http://www.cloudysky.ir/page/viewtopic.php?lang=fa&part=article&id=495%E2%80%8E
http://archive.constantcontact.com/fs085/1102657688620/archive/1102904911370.html
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   سوتا در سوئد٢٠١٠يادماندنی از گردهمايی  های به لحظه
  ... و ملکی عماد عاقل، شيرین محمد بخت ،داوود نوائيان، چی شهریار مکاره، پوریا مظلومها از  عکس

 رجوع se.suta.wwwمایی در نشانی های خود لطفًا به سایت گرده های بيشتر و ارائه عکس برای دیدن عکس
  .کند های شما استقبال می کميته برگزاری گردهمایی سوئد از ارائه عکس. کنيد
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  کنندگان گردهمایی امسال داشتند اکثریت را در ميان شرکت" ترها جوان"

  

  
  !ياموزندب" جوانان"خواستند از  می" ترها جوان"و ... 
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  داوود نوائيان، مریم ریاضی، بهنام کامرانی: از راست

  

  
  )ردیف نخست، نفر سوم از چپ(دکتر سياوش شهشهانی 
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  مجيد ذوالفقاری انارکی: نشسته. چی اهللا خاکزار، جليل کمالی، شهریار مکاره فرخ مليحی، هيبت: از راست

  

  
  سالگی سوتا کيک ده
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  خواند را میگروه همسرایان سرود سوتا 

  

  
  زاده مسعود معينبهرخ خوشنویس، : از راست
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  ! که همه در عکس حضور ندارندافسوس. پایان اجالس رسمی
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  تيم ووزال: تيم کميته ورزش، نشسته: ایستاده

  

  
  تيم پرشين گلف: تيم ووزال، لباس زرد: لباس تيره
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  ی مارشتراند سوی جزیره و قلعه  کشتی، بهسوار
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   زندان کارلستن–ه قلع
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 سوی بندرگاه گوتنبورگ بازگشت به


