
 

 
 
 
 
 
 
                  

 

درباره گردهمائی اروپائی انجمن 
  و تشکيل شاخه اروپا

  
 1381 آبان 11، برابر با 2002درتاریخ دوم نوامبر 

نخستين گردهمائی دانشجویان و استادان سابق و 
فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شریف در هتل 

 در فرانکفورت، آلمان، در فضائی Maritimماريتيم 
رکت نزدیک به سرشار از دوستی و همدلی، با ش

. چهل نفر و همراهی دکتر فریدون هژبری برگزار شد
در این گردهمائی، پس از گزارش های مقدماتی، 
چهار سخنرانی علمی و فنی و فرهنگی به شرح زیر 

  :ایراد گردید
چشم انداز تحول ميکرو :  دکتر هيبت اله خاکزار-1

الکترونيک و سيستم های ارتباطی در دهه نخست 
  هزاره سوم؛

شرح تاریخچه، ساختمان و :  شيوا فرهمند راد-2
طراحی کمپرسورهای مارپيچی در شرکت سوئدی 

SRM؛  
تکنولوژی نوین در کليدهای :  دکتر اسد ابری-3

  فشار قوی؛
 دیوان –فرانکفورت، زادگاه گوته :  امير جاویدانی-4

  .شرقی و غربی، و ارادت گوته نسبت به حافظ
انجمن و وجود نياز پس از بحث در مورد هدف های 

به ارتباط نزدیکتر ميان اعضای ساکن اروپا، پيشنهاد 
تشکيل شاخه اروپائی انجمن به اتفاق آرا به تصویب 

 نفر از 9سپس کميته ای متشکل از . حاضران رسيد
اعضای ساکن کشورهای گوناگون اروپا انتخاب شد تا 
کارهای اجرائی تشکيل رسمی انجمن و فعاليت های 

اسامی اين افراد در گزارش زير درج  .مان دهدآن را سا
  .شده است

در حاشيه گردهمائی خبرنامه ها و مجالت 
ارسالی از سوی کميته مکانيک انجمن فارغ 

ش در ایران، در دسترس شرکت .ص.التحصيالن د
  . کنندگان قرار گرفت

  
  نخستين جلسه کميته اجرائی

   شاخه اروپا
امبر کم دس نخستين جلسه این هيئت در تاریخ ی

 عضو کميته برگزار شد و 9 نفر از 7 با شرکت 2002
اعضای کميته در طی آن از جمله تصویب شد که  

کشورهای محل اقامت خود فعاليت برای 
برگزاری گردهمائی های کشوری را آغاز کنند و 
ضمن نظرخواهی از اعضای انجمن مقيم کشور 
ن خود، بکوشند که این گردهمائی ها تا تابستا

مسئوليت  کشورها به شرح زیر . آینده برگزار شود
است و از اعضا تقاضا می شود که با مسئول یا 

  :مسئوالن کشور خود ارتباط برقرار کنند
 نویده – سعيد فصيحی –جمشيد خونجوش : آلمان
   بابک نصری؛–کالهی 

  هانری معصوم پور؛ : بریتانيا
   شيوا فرهمند راد؛–شهال سلطانيه : سوئد
  سعيد جالل زاده؛: هلند

  .انوشه هادزاد: سایر کشورهای اروپا
  
  

******  
  

  از کارنامه دانشگاه
 نفر نخست پذیرفته شدگان کنکور 100 از ميان *

 نفر دانشگاه 97 ، 80 – 81سراسری سال تحصيلی 
را برای ادامه تحصيل ) ش.ص.د(صنعتی شریف 

  .برگزیدند
ه  دانش آموز شرکت کنند26 در همين سال، از *

 نفر 25در المپيادهای علمی در سطح جهان، 
  .ش را برای ادامه تحصيل انتخاب کردند.ص.د

 در هفتمين المپياد علمی دانشجوئی کشور *
نفرات برتر رشته های ریاضيات، مکانيک و کامپيوتر از 

  .ش بودند.ص.د
 تعداد مقاالت علمی ارائه شده توسط اعضای *

نس های ش در مجالت و کنفرا.ص.هيئت علمی د
علمی داخلی و خارجی در سال های اخير مدام در 

 مقاله در 430این تعداد از . حال افزایش بوده است
 جهش 1380 مقاله  در سال 859 به 1378سال 

برای اطالع بيشتر  رجوع کنيد به . داشته است
  ir.ac.sharif.www :نشانی

  

تر فریدون مصاحبه با دک
هژبری رئيس انجمن دانشگاه 

  صنعتی شریف

   
  فريدون هژبری: نام

سان ديه گو، کاليفورنيا، : محل سکونت فعلی
  اياالت متحده آمريکا

   در سان دیه گو.ENPEX Corp: شاغل در
  آبادان 1314 :سال و محل تولد

همسر و دو فرزند به نامهای کورش و : خانواده
  آزيتا

  1343يمی از آلمان در سال دکترای ش :تحصيالت
 

آقای دکتر هژبری با تشکر از اينکه دعوت ما را 
اخه اروپايی انجمن برای مصاحبه با خبر نامه ش

دانشگاه صنعتی شريف پذيرفتيد، پيش از هر چيز می 
خواهم از طرف همه اعضای مقيم اروپا از پشتيبانی و 
راهنمائی های بی دريغتان در جهت بنيان گذاری 

دوستانی که در . وپايی تشکر کنمشاخه ار
گردهمايی فرانکفورت حضور داشتند امکان پيدا کردند 

  .از نزديک با شما و نظراتتان آشنا شوند
لطفا برای خوانندگان ما در اروپا بفرماييد که . 1

شما در چه سالی و چگونه وارد دانشگاه صنعتی 
  !شديد

در اواخر نخستين سال تحصيلی دانشگاه، يعنی 
 بنا به دعوت دکتر مجتهدی از 1346بهشت ماه اردي

فارغ التحصيالن مقيم خارج از کشور برای پيوستن به 
دانشگاه در حال تأسيس آريامهر، به ايران بازگشتم و 

  .کار خود را در دانشگاه صنعتی آريامهر آغاز کردم
شما در طول فعاليت تان در دانشگاه صنعتی . 2

ميتوانيد لطفا . يدسمتهای مختلفی را به عهده داشت
اين سمتها را با ذکر تاريخ تقريبی به اطالع 

  خوانندگانمان برسانيد؟
 دانشکده شيمی  مقام استادی دانشگاه، ریاست

 آموزشی و دانشجوئی دانشگاه ت ، معاون53-1351
56-1354.  

چه خاطره ای از اين سالها بيش از همه در . 3
  خاطرتان نقش بسته است؟
ر آموزشی جوان و فعال شور و هيجانی که کاد

دانشگاه برای ساختن يک دانشگاه در سطح 
دانشگاههای برجسته جهان نشان داد، اثری فراموش 

  .نشدنی در من گذاشت
قدری در مورد روند تشکيل انجمن برايمان . 4
  !بگوييد

 به نظر رسيد که زمان آن 1999در اواخر سال 
ان فرارسيده است که بتوان فارغ التحصيالن و استاد

 20را پس از ) آريامهر سابق(دانشگاه صنعتی شريف 
سال پراکندگی در سراسر جهان و جدائی از يکديگر 

 تن از استادان سابق 15. بار ديگر به دور هم جمع کرد
 تن از فارغ التحصيالن فعال که بنوبه خود در 15و 

تجمع فارغ التحصيالن کوشيده بودند، قبول کردند که 
خستين گردهمايی و مقدمات مسئوليت برگزاری ن

تأسيس انجمن دانشگاه صنعتی شريف را بعهده 
در حقيقت قبول همکاری اين افراد با ديدهای . گيرند

ت در تشکيل يک يمختلف خود متضمن موفق
  .گردهمايی عمومی دانشگاه بود

  اخيرا  هم  در  هئيت  مديران  انجمن و هم در. 5

اف و گردهمايی اروپا پرسش هائی در مورد اهد
خوب است از زبان . وظائف انجمن مطرح بوده است

  !شما اهم اهداف و وظائف انجمن را بشنويم
انجمن از ابتدای تأسيس هدف های زير را دنبال 

  :ميکرد
 استادان  دانشجویان و در ارتباط قرار دادن-

  سابق، و فارغ التحصيالن با يکديگر؛
   همکاری علمی و حرفه ای اعضاء؛-
  شجويان دانشگاه در ايران؛ کمک به دان-
   کمک به دانشگاه صنعتی شريف؛-
  دوست داريد آينده انجمن را چگونه ببينيد؟. 6

 -آرزوی من تحقق هدف های انجمن است 
انجمنی که بتواند در پيشرفت صنعت و آينده کشور 

  .نقش مؤثری ايفا نمايد
هايی را در شکل گيری ) چلنج(چه چالش . 7

   می کنيد؟آينده انجمن پيش بينی
پراکندگی اعضاء در کشورهای مختلف، درگيری 
شغلی وعدم آمادگی دانشکده های دانشگاه در 
ايجاد يک ارتباط مؤثر می تواند موانعی در راه تحقق 

  .هدف های انجمن باشند
نظرتان در مورد شاخه های انجمن و . 8

  بخصوص شاخه اروپا چيست؟
 تشکيل شاخه های انجمن در مکان های تمرکز
اعضاء مؤثرترين راه ايجاد ارتباط و شرکت وسيع 

در اين . اعضاء در تحقق هدف های انجمن است
رابطه شاخه اروپايی انجمن اهميت خاص دارد 
 چون در اکثر کشورهای اروپائی فقط تعداد کمی از

  فارغ التحصيالن و و استادان سابقدانشجویان
دانشگاه ما زندگی می کنند و شرايط سياسی و 

انجمن در اين کشورها با آمريکا امکانات فعاليت 
شاخه اروپايی به علت نزديکی به . متفاوت است

ايران می تواند در کمک به دانشگاه آزاد تر و مؤثر تر 
  .عمل کند

ت های انجمن تا کنون يا فعالآيبه نظر شما . 9
  ز بوده است؟يت آميموفق

تا بحال انجمن در تحقق برخی از هدف های 
صوص در زمينه ارتباط خود موفق بوده است، بخ

اين ارتباط . اعضاء با يکديگر در داخل و خارج کشور
اعضاء را به ارزش و اهميت دانشگاه و فارغ 
التحصيالن موفق آن مجددا آگاه ساخت و حس 

  .همبستگی آنان را نيرومندتر کرد
انجمن در زمينه کمک به دانشگاه پيشرفت 

لول زيادی نداشته است که آنهم تا حدود زيادی مع
 کشور های غربی و شرایط داخل تحريم های

بايد اميدوار بود که در سال آينده . کشور بوده است
شاهد تحوالت و پيشرفت هايی در اين زمينه 

  .باشيم
آقای دکتر هژبری اعضای انجمن شما را به . 10

درستی به عنوان بنيانگذار و رهبر فکری و عملی 
 که اخيرا شنيده می شود. انجمن می شناسند

گويا شما در ترکيب بعدی هئيت مديره انجمن 
  آیا این شایعه صحت دارد؟. نخواهيد بود

اين شايعه نيست بلکه مقررات اساسنامه 
انجمن است که هيچ فرد بيش از دو دوره متوالی 

غير از من خانم . نمی تواند عضو هئيت مديره باشد
 فريبا آريا خزانه دار و آقايان ژورا منوچهريان مسئول
سايت انجمن و زاهد شيخ االسالمی، دبير انجمن 
. نيز نمی توانند در هئيت مديره آينده عضو باشند

فراد جديد اين تصميم بخاطر آن بوده است که ا
بتوانند وارد هئيت مديره بشوند و با ايده های تازه 

  .خود به پيشرفت انجمن کمک کنند
  

در خاتمه بنوبه خود از انجام اين مصاحبه تشکر 
می کنم و انتشار نخستين خبرنامه شاخه اروپائی 
انجمن را به شما تبريک گفته و برای انجمن آرزوی 

 .موفقيت می نمايم
  

  چند تقاضا
 کميته مکانيک انجمن فارغ التحصيالن *
ش در ایران هر سال سر رسيد نامه ای .ص.د

حاوی نام و نشانی همه فارغ التحصيالن دانشکده 
. دا تا امروز منتشر می کندمهندسی مکانيک از ابت

این کميته از کسانی که مایل به دریافت این تقویم 
هستند، دعوت می کند که نام و نشانی و 

  . ارسال دارنداین نشانیمشخصات خود را به 
 کميته مکانيک انجمن فارغ التحصيالن *
ش در ایران در نظر دارد که امکاناتی برای .ص.د

دانشکده مکانيک در ادامه تحصيل فارغ التحصيالن 
   در  که  کسانی  از   کميته  این .کند هم  فرا خارج

١ صفحه  

www.sharif.ac.ir
mailto:anousheh.hadzaad@gmx.de


 

 
 
 
 
 
 
                  

 

هستند و می توانند در این  دانشگاه های اروپا  شاغل
 تماس این نشانیزمينه یاری کنند، تقاضا دارد که با 

  .بگيرند

  اخبار و مطالب وارده
  حوزه تحقيقاتی اروپا* 

 دکتر فرهاد توسلی رئيس پيشين دانشکده 
سمت مهمی در مرکز   عالوه بر داشتن متالورژی که

 Commissariat à l'Energieانرژی اتمی فرانسه 
Atomique  سمت های کليدی ديگری نيز در نهاد های

 اخيرا چند مقاله اروپايی و جهانی به عهده دارند،
ساده و جالب در مورد نقش انرژی اتمی فرانسه در 

االت کوتاه در اين مق. نوشته اند" حوزه تحقيقاتی اروپا"
ايشان سعی کرده اند مطالب تخصصی را به زبان 

  .ساده بيان کنند
در حقيقت " حوزه تحقيقاتی اروپا"منظور اصلی از 

نزديک کردن کشورهای اروپا به يکديگر و حل برخی از 
اين پروژه ها در عمل از مرزهای . مشکالتشان است

، اروپا فراتر ميرود و کشورهايی مانند آمريکا، کانادا
موضوع . ژاپن، چين و روسيه را نيز در بر می گيرد

  :پروژه ها شامل موارد زیر است
   فيزيک ذرات؛-
   تغييرات آب و هوا؛-
  ؛)Fuel Cells( پيل های سوختی هيدروژنی -
   نسل چهارم راکتورهای هسته ای؛-
   تکنولوژی ميکرو و نانو؛-
-. . .   

يادآوری ميشود که اتحاديه اروپا بودجه قابل 
توجهی را به تحقيقاتی اختصاص داده است که 

. انجام ميشوند" حوزه تحقيقاتی اروپا"درچارچوب 
اميدواريم روزی ايران نيز بتواند همچون ترکيه و چند 
  .کشور ديگر غير اروپايی در اين تحقيقات شرکت کند

ما ضمن تشکر از دکتر توسلی در نظر داريم در 
ت جالب را به شماره های آينده خبرنامه اين مقاال

خوانندگان عرضه داريم و مقام علمی و فعاليت های 
دوستانی که مايل به . ایشان را بيشتر معرفی کنيم

دريافت سريعتر اين مقاالت هستند ميتوانند با ما 
  .تماس بگيرند

  
  سخنرانی دکتر خاکزار* 
 آلمان در Theodor-Heussادمی تئودور هويس  آک

 2002یران درماه دسامبر همکاری با انجمن آلمان و ا
در ايران امروز چه خبر " روزه ای تحت عنوان 3اجالس 
سخنرانان اين اجالس را . در آلمان برگزار کرد" است؟

شخصيت ها، ايران شناسان و روزنامه نويسان 
يکی . برجسته و صاحب نام آلمان تشکيل می دادند

از سخنرانان اين اجالس آقای دکتر خاکزار، رئيس 
انشکده برق دانشگاه صنعتی آریامهر اسبق د

ايشان مطالب بسيار جالبی تحت . بودند) شريف(
دکتر . ايراد داشتند" وطن دوم؟ ايرانيها در آلمان"عوان 

خاکزار ضمن نمايش آماری از تعداد پزشکان خارجی و 
ايرانی در آلمان و همچنين مقايسه آمار تعداد 

 اروپايی ايرانيانی که به تابعيت يکی از کشور های
درآمده اند، حاضران در جلسه را به قضاوت دقيق تر و 

آقای دکتر خاکزار . به دور از پيش داوری دعوت کردند
محبت کرده اند و متن سخنرانی شان را در اختيار ما 

خواننگانی که مايل به دريافت اين متن . گذاشته اند
 .هستند، لطفا با ما تماس بگيرند

  
      مهندسی مکانيکخبرنامه کميته تخصصی* 

 کميته تخصصی مهندسی مکانيک انجمن فارغ 
) داخل کشور(شگاه صنعتی شريف التحصيالن دان

  خبرنامه خود 81 کرده و شماره پاييز و زمستان لطف
کميته تخصصی . را برايمان ارسال داشته اند

مهندسی مکانيک يکی از کميته های فعال انجمن 
ه هر دو هفته يکبار در اين کميت. فارغ التحصيالن است

دانشکده مکانيک تشکيل جلسه می دهد وپس از 
بحث و تبادل نظر تصميماتی در مورد مسائل مطروحه 

  :از جمله تازه ترين فعاليتهای کميته. اتخاذ می کند
 1382سال ) سر رسيد نامه( تدارک انتشار تقويم -

که بخشی از آن مطابق سنت همه ساله به فهرست 
ن دانشکده مکانيک و نشانی کنونی فارغ التحصيال

دوستانی که در گردهمايی . آنان اختصاص دارد
فرانکفورت حضور داشتند توانستند چند نسخه 
اهدايی کميته را از نزديک مالحظه کنند و به يادگار 

  ببرند؛
 تدارک برگزاری کالس اينترنت برای فارغ -

  التحصيالن؛
ن  تدارک برگزاری گردهمايی فارغ التحصيال-

   بهمن؛16دانشکده مکانيک در تاريخ 

   تدارک ايجاد يک سايت اينترنت برای کميته؛-
  .و برخی اقدامات دیگر

  
با آرزوی موفقيت های هر چه بيشتر برای کميته 

  .تخصصی مکانيک
  
   ارتباط حرفه ای با ایران*

يکی از شرکتهای ايرانی با تخصص در امر توليد و 
ن مقيم ماس با متخصصا مايل به تSmart Cardکاربرد 

عالقمندان به همکاری . اروپا جهت همکاری می باشد
  . بگيرندما تماسدر اين زمينه می توانند با 

  

  معرفی کتاب
  خاطرات دکتر مجتهدی *

در سال گذشته کتاب خاطرات روانشاد دکتر محمد 
علی مجتهدی رئيس افسانه ای دبيرستان البرز و 

) شریف بعدی(هر بنيادگذار دانشگاه صنعتی آریام
این کتاب حاصل مصاحبه هائی است . انتشار یافت

طرح تاریخ شفاهی « که دکتر حبيب الجوردی رئيس 
در دانشگاه هاروارد امریکا، در اردیبهشت ماه » ایران

در فرصتی که دکتر مجتهدی در ) 1988مه  (1367
 232کتاب در . امریکا بوده اند، با ایشان بعمل آورده اند

در تهران منتشر شده » نشر کتاب نادر«ط صفحه توس
و در کتابفروشی های ایرانی خارج از کشور نيز می 

دکتر مجتهدی در این مصاحبه ها . توان آن را تهيه کرد
با بيانی شيرین و پر کشش از سوابق خانوادگی و 
تحصيالت، خدمت نظام، ریاست بر شبانه روزی و 

 دبيرستان سپس دبيرستان البرز، تحوالتی که در این
ایجاد کردند، ریاست دانشگاه شيراز، ریاست پلی 
تکنيک تهران، ریاست دانشگاه ملی، و بسياری موارد 
و نکات خاطره انگيز دیگر مطالب جالبی بيان داشته 

بخش مهمی از کتاب نيز به ماموریت ایشان برای . اند
بنياد گذاری دانشگاه صنعتی آریامهر و خاطرات تلخ و 

  .ون آن اختصاص یافته استشيرین پيرام
ما در نظر داریم که بخش هائی از این خاطرات را 
در شماره های آتی خبرنامه برای خوانندگانمان درج 

  .کنيم
  
  گذری بر تاریخ معاصر دانشگاه صنعتی شریف *

شمه ای از تاریخچه تحوالت دانشگاه صنعتی 
از ابتدای تاسيس تا سال ) آریامهر پيشين(شریف 

مت آقای مسعود معين زاده، عضو هيئت  به ه1357
علمی مرکز گرافيک مهندسی این دانشگاه، سال 

این جزوه که در گردهمائی . گذشته انتشار یافت
تورنتو توزیع شد نکات جالب و مهمی از تحوالت 

ما می کوشيم که بخش هائی . دانشگاه را در بر دارد
رج از این تاریخچه را در آینده به تدریج در خبرنامه د

  .کنيم
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مشخصات اعضای هئيت اجرائی شاخه 
  اروپائی انجمن دانشگاه صنعتی شریف

 در شيراز؛ 1952متولد : سعيد جالل زاده -1
دسی صنایع از دانشگاه صنعتی کارشناس مهن

؛ )5 دوره -1976 (1355در سال ) شریف(آریامهر 
تجربه در مدیریت کنترل توليد و مهندسی صنایع؛ 
شاغل در صنایع نفت و پتروشيمی در هلند بعنوان 

  .مهندس متخصص آلياژ لوله ها
 ؛1955 متولد آبادان در سال :جمشيد خونجوش -2

کارشناس مهندسی برق از دانشگاه صنعتی آریامهر 
؛ کارشناس ارشد و )1978 (1357سال در ) شریف(

دکترای برق از دانشگاه دارمشتات در آلمان در سال 
 شاغل در پژوهشکده اروپائی ؛1995 و 1989های 

؛ 1996 از سال آلمانشرکت اریکسون در نورنبرگ 
 Broadband Radioمسئول پروژه استاندارد اروپائی 

Access Network تحریریه ؛ عضو مشاور1999 از سال 
در زمينه ارتباط بی سيم و Wiley Journalمجله 

محاسبات موبایل؛ عضو تحریریه نشریه بين المللی 
Journal of Communication and Networks.  

در تهران؛ ) 1955 (1334متولد : شهال سلطانيه -3
کارشناس مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی 

؛ )8دوره  -1978 (1357در سال ) شریف(آریامهر 
کارشناس ارشد خواص مواد از دانشگاه صنعتی لولئو 

؛ شاغل در بخش گسترش و 1991در سوئد در سال 
  .پژوهش شرکت فوالد ساندویک در ساندویکن سوئد

در ) 1953 (1331متولد : شيوا فرهمند راد -4
اردبيل؛ کارشناس مهندسی مکانيک از دانشگاه 

؛ )1977 (1356در سال ) شریف(صنعتی آریامهر 
رئيس بخش محاسبات فنی در شرکت سوئدی 

  .SRMمشاوره طراحی کمپرسورهای مارپيچی 
؛ کارشناس )1957 (1335متولد : سعيد فصيحی -5

مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف در سال ؛ 
 و شاغل در 1986؛ مقيم آلمان از سال )9دوره  (1980

  .شرکت شخصی

  هدف خبر نامه
متشکل از دانشجویان سابق، خانواده 

فارغ التحصيالن، کارکنان و استادان پيشين 
در اروپا در ) آریامهر(دانشگاه صنعتی شریف 

. حال حاضر يکصد و چندی را در بر می گيرد
اینان افرادی هستند که هنوز قلبشان برای 
ايام حضورشان در دانشگاه می تپد و به 
همين دليل خواهان برقراری ارتباط با 

. انشگاه و با هم دانشگاهيان خود هستندد
به علل گوناگون اين ارتباط در اروپا تا کنون 

  .قوت چندانی نگرفته است
مهمترين هدف از انتشار خبرنامه ايجاد و 

انتشار . تقويت ارتباط ميان این افراد است
اين خبرنامه توسط يک جمع کوچک هيئت 

ادامه انتشار . تحريريه آغاز شده است
ه تنها و تنها با همکاری همه شما خبرنام

اين همکاری به . امکان پذير خواهد بود
 :اشکال گوناگون ميتواند صورت گيرد، از جمله

 ارسال اخبار از فعاليتهای علمی و-
  فنی در اروپا؛

 ارسال اخبار از فعاليتهای علمی و-
  فنی در ایران؛

 ارسال اخبار از فعاليتهای علمی و-
  ها؛فنی در سایر کشور

 اظهار نظر در مورد مطالب-
  منتشره؛

 ارسال خاطرات کوچک از ایام-
  حضور در دانشگاه

 رساندن خبر نامه به دیگر اعضای-
  .این خانواده که آنرا دریافت نکرده اند

- . . .    
خبرنامه زمانی می تواند در رسيدن به 
اهداف خود موفق تر باشد که به دست افراد 

 خانواده دانشگاه هرچه بيشتری از اعضای
بنابراین . برسد) آریامهر(صنعتی شریف 

خواهشمندیم ما را در توزیع هرچه بيشتر 
خبرنامه در ميان اعضای این خانواده یاری 

  .رسانيد
مطالب خود را توسط پست الکترونيکی به 

 و يا de.hadzaad@gmx.anoushehنشانی 
  توسط فکس به شماره

  .اييدارسال نم + 49 - 6174 -93 23 41
*********************************  

اگر مایل به دریافت این خبرنامه نيستيد، لطفا 
  . را کليک کنيداینجا

٢ صفحه  
 در تبریز؛ کارشناس 1955متولد : نویده کالهی -6

مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی آریامهر 
؛ مقيم آلمان از )8دوره  ( 1978در سال ) شریف(

؛ شاغل بعنوان متخصص سازماندهی 1990ل سا
  ).HR Management(نيروی انسانی 

 در تهران؛ 1953متولد : هانری معصوم پور -7
تحصيالت دبيرستانی در البرز تهران؛ کارشناس 

) شریف(مهندسی برق از دانشگاه صنعتی آریامهر 
؛ کارشناس ارشد مهندسی )1977 (1356در سال 

؛ 1991ن ايچ لندن در سالنرم افزار از دانشگاه گري
متخصص . پژوهشگر دکترا در دانشگاه گرين ايچ

مدير سيستم های . رسمی سيستم های نوول
  .رايانه در دانشگاه گرين ايچ

 ؛در سنندج) 1974 (1353متولد : بابک نصری -8
کارشناس مهندسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی 

؛ کارشناس ارشد )1997 (1376شریف در سال 
نرم افزار از دانشگاه علم و صنعت در سال مهندسی 

1378) 1999.(  
در رشت؛ ) 1954 (1332متولد : انوشه هادزاد -9

تحصيالت دبيرستانی در البرز تهران؛ کارشناس 
مهندسی مکانيک از دانشگاه صنعتی آریامهر 

؛ کارشناس ارشد از )1976 (1355در سال ) شریف(
 ساکن آلمان دانشگاه پاریس و از امپریال کالج لندن؛

 ؛ مدیر ارشد در شرکت)1983 (1362از سال 
  .Accentureمشاوره مدیریت اکسنچر 
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