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 زندگی صحنه یکتای هرنمندی ماست
هرکسی نغمه خود خواند واز صحنه رود

 صحنه همواره بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

روز  و  سالم  عزیز   همدانشگاهیهای  و  دوستان 
بخیر. این نرشیه مبناسبت سالگرد بیستمین سال 
شامل  و  شود  می  منترش  سوتا  انجمن  تاسیس 
اخبار متنوع از فعالیت های انجمن و شاخه های 
محلی است. این سالگرد فرخنده را به همه شام 
اعضای خانواده دانشگاه رشیف که در این سالها 
در کنار ما بودید و حامی و مشوق انجمن سوتا 
هیات  اعضای  ما  همه  میگیوییم.   تربیک  بودید 
مدیره دوره دهم انجمن سوتا مشتاق بودیم که 
این سالگرد را با حضور شام در مراسم گردهامیی 

سخنی با اعضای انجمن سوتا

فرخ ملیحی

این  کرونا  بحران  ولی  گرفتیم  می  جشن  سوتا 
برنامه  یک  البته  انداخت.   تعویق  به  را  برنامه 
خوب و جذاب مبناسبت سالگرد بیستمین سالگرد 
انجمن سوتا برای شام تدارک کرده ایم که روز ۲۲ 
اگوست (اول شهریور) ساعت ۱ بعد ازظهر بوقت 
رشق امریکا برای شام ارایه خواهد شد. جزییات 
میرسد.  اطالع  به  خربنامه  این  در  برنامه  این 
هیات  در  همکارانم  از  میدانم  الزم  اینجا  در 
مدیره دهم انجمن سوتا: شهریار مکارچی- شیوا 
-داریوش  آرام  سیامک  فرزادخاممی-  داودپور- 
و  زحامتشون  بخاطر  معتمد  محمدرضا  و  علیپور 
دهم  بورد  برای  که  وقتی  و  صمیامنه  همکاری 
سوتا گذاشتند تشکر کنم. در مدت بیش از یکسال 
سوتا  انجمن  دهم  بورد  در  ما  کار  رشوع  از  که 
برای  را  متنوعی  های  برنامه  توانستیم  میگذرد 
شام تدارک ببینیم ازجمله: حضور فعال در شبکه 
های اجتامعی و حرفه ای اینرتنت برای تسهیل و 
تقویت ارتباط اعضای خانواده دانشگاه رشیف – 
ارایه  سوتا-  انجمن  سال  بیستمین  سالگرد  برنامه 
التحصیالن  فارغ  حضور  با  آموزشی  های  وبینار 
فارغ  و  اساتید  از  تقدیر  برنامه   – متخصص 
التحصیالن دانشگاه – برنامه کمک به دانشجویان 
خارج از کشور و انتشار فصلی سه خربنامه سوتا.  
رشیف  صنعتی  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  جامعه 

جامعه ای مهم , توامنند و با ارزش است و خدمت 
ماست.   همه  برای  بزرگی  افتحار  جامعه  این  به 
فریدون  دکرت  وهمت  بینش  با  سوتا  انجمن 
رشیف  دانشگاه  سابق  آموزشی  معاون  هژبری 
دانشگاه  التحصیالن  فارغ  از  تعدادی  همکاری  و 
یک  توسعه  و  ایجاد  ماموریت  با  سال۲۰۰۱   در 
شبکه ارتباطی قوی و کارامد برای فارغ التحصیالن 
به  کمک  هدف  با  و  رشیف  دانشگاه  خانواده  و 
دانشگاه  جایگاه  ارتقای  و  خانواده  این  اعضای 
ایجاد شد.  انجمن سوتا در طول این دو دهه با 
وجود چالشها و محدودیت های منابع و امکانات 
و  باشد  داشته  مهمی  های  دستاورد  توانسته 
برای اعضای خود ارزش ایجاد کند. از جمله این 
دستاورد ها: ایجاد و اداره یک تشکیالت مستقل 
اساسنامه  یک  پایه  بر  دموکراتیک  و  داوطلبانه 
بین  گردهامیی   ۹ برگزاری   - مدون  ماموریت  و 
صد  حضور  با  شاملی  امریکای  و  اروپا  در  املللی 
 - دانشگاه  اساتید  و  التحصیالن  فارغ  از  نفر  ها 
شاملی  امریکای  در  محلی  های  شاخه  ایجاد 
و  التحصیالن  فارغ  و  اساتید  از  تقدیر   - اروپا  و 
کارکنان برجسته دانشگاه - دفاع از حقوق اساتید 
و متخصصین ایرانی در انجمن های حرفه ای بین 

ادامه در صفحه ۲
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اطالع  جهت  خربنامه   ۵۰ از  بیش  انتشار   - املللی 
های  شاخه  و  سوتا  انجمن  های  برنامه  از  رسانی 
و  ها  سمینار  برگزاری   - دانشگاه  اخبار  و  محلی 
کشور. خارج  و  داخل  در  تخصصی  های  کارگاه 

خانه کوچکی که بیست سال پیش با همت جمعی 
توانسته  شد  ایجاد  التحصیالن  فارغ  و  اساتید  از 
چالشهای زیادی را پشت رس گذارد و از گروهی از 
فارغ التحصیل دانشگاه که اغلب بدون ارتباط با 
دانشگاه یا حتی با یکدیگر بودند یک کامیونیتی 
و یک تشکیالت رسمی ثبت شده ومنسجم بسازد 

اعضای  برای  و  کند  حفظ  سالها  طول  در  آنرا  و 
خود و جامعه فارغ التحصیالن ارزش ایجاد کند.   
هنوز راه درازی در پیش داریم و فعالیت و تالش 
این  بتوانیم  تا  است  نیاز  بسیاری  تجربیات  و 
پتانسیل عظیم فارغ التحصیالن دانشگاه رشیف را 
به یک تشکیالت توامنند بین املللی برای خدمت 
تک  که  کنیم  تبدیل  رشیف  دانشگاه  خانواده  به 
تک اعضای خانواده رشیف از ان بهره مند گردند. 
نیاز  سوتا  انجمن  های  فعالیت  مطلوب  اجرای 
دارد.    عزیزان  شام  همه  همکاری  و  حامیت  به 
که  میکتد  کمک  ما  به  شام  همکاری  و  مشارکت 
و  دانشجویان  برای  که  هایی  برنامه  ادامه  در 
دانش آموختگان دانشگاه صنعتی رشیف اهمیت 
دارند موفق باشیم.    ازهمه شام دوستان و هم 
دانشگاهیان عزیز دعوت می کنیم که با عضویت 

مستمر در انجمن سوتا www.suta.org - رشکت 
های  شبکه  و  محلی  های  شاخه  های  برنامه  در 
مجازی سوتا -  حامیت از برنامه های فرهنگی و 
انجام  در  را  ما  سوتا  انجمن  آموزشی  و  اجتامعی 
دهید.     یاری  مان  اهداف  به  رسیدن  و  ماموریت 
بیایید با همدلی و همکاری داوطلبانه یک انجمن 
برای  بهرتی  آینده  و  موثر  و  فعال  املللی  بین 
خدمت به همه اعضای خانواده دانشگاه رشیف 
بسازیم و همه ما از مثرات آن بهره مند گردیم.   

سخنی با اعضای انجمن سوتا
ادامه  از صفحه  نخست

پیام به مناسبت 
بیستمین سال سوتا 

برنامه مراسم زنده بیستمین سال تاسیس انجمن سوتا 
برنامه بیستمین سالگرد انجمن سوتا روز شنبه ۲۲ اگوست ۲۰۲۰ ( اول شهریور) ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر بوقت رشق امریکا (۹:۳۰ بوقت تهران) 

دکرت فریدون هژبری

دوستان عزیز سالم و خیرمقدم خدمت متام دوستان 
و همکارانم ؛ خیلی خوشحامل که فرصتی پیش آمده 
در  من  اکنون  کنم.  صحبت   SUTA درباره که  است 
شام  برای  قلب  صمیم  از  را  پیام  این  و  هستم  آملان 
میفرستم.حال من زیاد خوب نیست،اما خوشحامل که 
این فرصت پیش آمده SUTA بتواند جشن ۲۰سالگی 
دهد. ادامه  خود  موفقیت  به  و  کند  برگزار  را  خود 

و  دانشگاهیان  گردهامیی   SUTA تشکیل  از  هدف 
استادان و کمک به دانشگاه صنعتی رشیف (آریامهر) 

بوده است.اکنون در حال حارض ۲۰سالگی این انجمن 
و  خود  های  تالش  حاصل  من  و  میگیریم  جشن  را 
و  بینم  می  ۲۰سالگی  دراین  را  همکارانم  و  دوستان 
امیدوارم SUTA در بیست سال آینده به فعالیت های 
خود ادامه دهد و جشن ۴۰سالگی SUTA گرفته شود.

من از طرف خودم و همرسم هدی به همه همکارانم 
و دوستانم در SUTA تربیک عرض مینامیم و امیدوارم 
با پایان بحران کرونا ویروس یکدیگر را به زودی در 
همکاری  و  ریزی  برنامه  با  و  کنیم  مالقات   SUTA
یکدیگر شاهد موفقیت های روزافزون SUTA باشیم.

 بیستمین سالگی سوتای عزیز مبارک

به امیددیدار دوستانم
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دکرت داریوش علی پور عضو هیات مدیره 

بورد دهم سوتا از شاخه محلی استکهلم 

پیام اعضایی از بورد دهم انجمن سوتا مبناسبت بیستمین سال تاسیس انجمن سوتا

بیست سال از عمر سوتا گذشت و این مهم جز با تالش کمیته موسس و شخص بنیانگذار سوتا ، جناب دکرت هژبری، رشوع نشد. ادامه این راه مهم نیز جز 
تالش تک تک اعضای سوتا امکان پذیر نبود . انجمن مردم نهاد سوتا، به طور خاص ، شامل تک تک اعضای آن است و بدون آن هیج مفهومی ندارد. عزیزانی 
که مانند یک خانواده اند، متشکل از دانشجویان سابق، فارغ التحصيالن، کارکنان و استادان پيشني دانشگاه صنعتی رشیف افرادی که هنوز قلبشان برای ايام 
حضورشان در دانشگاه می تپد و به همني دليل خواهان برقراری ارتباط با دانشگاه و با هم دانشگاهيان خود هستنداین انجمن به دنبال تقویت رابطه بین 

اعضا و تاثیر بر پیرشفت فناوآوری هم دانشگاهیان در همه جای این زمین خاکی می باشد و تبدیل سوتا به موفقرتین و ماندگارترین انجمن دانشگاهی ایران 
تنها مدیون حامیت همه همراهان است.

با آرزوی موفقيت های بيشرت برای سوتا در دهه سوم

دکرت شهریار مکاره چی عضو هیات مدیره بورد 

دهم سوتا از شاخه محلی واشنگنت دی سی

ایرنوزها بیش از ۹٠٠ رشیفی در شبکۀ نوپای سوتا در تلگرام که در دسامرب ۲٠۱۹ تشکیل شد باهم در متاس زنده هستیم و از دیدن 
و مصاحبت با هم از طریق اینرتنت شادیم و به وبینار های ماهانه، مطالب و کالسهای آموزنده توسط اساتید درجه یک در زمینه 

های مختلف بصورت رایگان دسرتسی داریم. 

در آستانۀ بیستمین سالگرد تأسیس انجمن سوتا میتوانیم با لبخند به مأموریت اصلی آن که تسهیل ارتباطات اجتامئی، حرفه ای و 
علمی با همدانشگاهیامنان مبنظور تشویق و بنای یکدیگر است نگاه کنیم و با ایامن و امید نگرشی برای آیندۀ درخشانرتی برای 

خود و دانشگاهامن داشته باشیم.

با مهر فراوان

برنامه وبینار های آموزشی انجمن سوتا
برنامه وبینار های آموزشی انجمن سوتا از خردادماه 

امسال هر ماه با حضور یکی از فارغ التحصیالن 
 Zoom متخصص دانشگاه صنعتی رشیف از طریق شبک
پخش میشود و در دسرتس کلیه اعضای خانواده دانشگاه 
رشیف قرار دارد.  تا کنون دکرت بهرخ خوشنویس و دکرت 

فرخ محمدی و دکرت الهه انسانی در این برنامه رشکت 
داشتند و سخرنانی خود را با موضوعات زیر اجرا منودند:

دکرت بهرخ خوشنویس -  خالقیت و نو آوری

دکرت فرخ محمدی -  کار برد هوش مصنوعی در صنعت

دکرت الهه انسانی – فرصت ها و چالش ها در مدیریت 
منابع آب و انرژی

با درود به متامی اعضا ی سوتا؛

به یاد دارم که ازهامن سال اول ورودم به دانشگاه رشیف به عنوان یکی از اعضا ٔه تیم والیبال دخرتان انتخاب شدم و یاد گرفتم که با وجود متام محدودیتهای 
اجتامعی که برای زنان ودخرتان ایرانی وجود داشت، با اتکا ٔه به حامیت هم تیمی هایم که زنانی با اراده ومطمنئ بخود بودند باتوانائی بیشرتی با مشکالت 

مبارزه کنم.من یکسال پیش به جمع خانواده سوتا پیوستم. هر چه بیشرت با اعضا و آرمانهای سوتا آشنا شدم به اهمیت تاسیس آن بیشرت باور آوردم. خوشحامل 
وحس این را دارم که دوستانی دور و نزدیک دارم که دورادور بگرد هم میاییم تا تجربیات سالهای بعد ازفارغ التحصیلی زندیگیمون ، و همچنین سالهای 

دورازخانه که ازهمه ما انسانهائی سخت کوش تری ساخته را درارتباط دوباره ما باهمدیگربه کاربربیم.به همه خانواده دانشگاه رشیف، دانشجویان، فارغ 
التحصیالن، استادان عزیز، بیستمین سالگرد تأسیس سوتا را تربیک میگم و آرزوی سالها موفق تروپربارتری را در آینده برای همگی دارم. شیوا داودپور عضو هیات مدیره بورد دهم سوتا 
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فعالیت انجمن سوتا در شبکه های اجتامعی و حرفه ای اینرتنت
کانال تلگرام انجمن سوتا از مردادماه سال گذشته با هدف تسهیل ارتباط اعضای خانواده دانشگاه رشیف راه اندازی شد و در حال حارض حدود ۹۰۰ نفر از فارغ التحصیالن و 
اساتید و دانشجویان دانشگاه در این کانال عضو هستند.  در ماههای اخیر شاهد افزایش چشمگیر اعضای کانال بوده ایم که با ارتباط با دوستان قدیم - یافنت دوستان جدید 

دررسارس جهان و همچنین با اشرتاک پیام ها و خاطرات خود از دوران دانشجویی و گردهامیی های انجمن سوتا بر غنای این شبکه ارتباطی افزوده اند

همچنین از سال ۲۰۱۴ یک گروه در شبکه حرفه ای Linkedin برای انجمن سوتا ایجاد شده که در حال حارض بیش از ۲۰۰۰ عضو دارد و اعضا بصورت مستمر در جریان اخبار 
انجمن سوتا و فارغ التحصیالن دانشگاه رشیف قرار می گیرند.  

رشد اعضای کانال تلگرام در ماه های اخیر طبقه بندی اعضای کانال تلگرام بر مبنای رشته تحصیلی

چرا باید عضو انجمن سوتا باشم و به فعالیتم در انجمن ادامه دهم ؟
دکرت فریبا آریا – رییس هیات مدیره انجمن سوتا (۲۰۰۴-۲۰۰۵)

هم دانشگاهی های عزیز

دراین دوران اگر چه کرونا ما را از موهبت گرد هم آمدن و گفتگو با دوستان و خانواده باز داشته ولی فرصت بیشرتی برای فکر کردن به موضوعات مختلف در زندگی را فراهم آورده است. یکی از این موضوعات 
برای من فعالیت در سوتا بوده و این سوال ها که چرا به این انجمن پیوستم؟و اینکه  چرا برای ۲۰ سال فعال ماندم؟ آیا به نتیجه مطلوب از این فعالیت رسیدم؟ جواب این پرسش ها و جمع بندی آنها مرا به نقطه 

جالبی برد که فکر کردم بد نباشد اینجا با شام در میان بگذارم.

در اواخر سال ۱۹۹۹ یا اوایل سال ۲۰۰۰ به دعوت دکرت هژبری به گروهی از هم دانشگاهی ها پیوستم که به درخواست دکرت امین میخواستند گردهامیی بزرگی برای همه خانواده دانشگاه ترتیب بدهند. من به 
دلیل مهاجرت در سال ۱۹۷۹ از خیلی از دوستان و همکالسیها و هم تیمیهای خود بیخرب بودم و انها را ندیده بوده و حتی منی دانستم کجا هستند. این امکان که بتوانم با این عزیزان دیدار تازه کنم چنان ذوق و 

شوقی در من به وجود آورده بود که حارض به هر نوع کمک به برگذاری این هامیش بودم حتی حارض شدم که مسئولیت خزانه داری این گروه را که در آن زمان کسی قبول منی کرد به عهده بگیر.  گردهامیی سه 
روزه ۲۰۰۰  با شور وشوق بی نظیری در سن دیگو انجام شد. سه روز فراموش نشدنی و شیرین با دوستان قدیم و خانوادههایشان و آشنایی با دوستان جدید (که تا امروز دوستی های خوب ادامه داشته) چنان مرا 

تحت تاثیر قرار داد که من دو دوره ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲ و ۲۰۰۲ -۲۰۰۴ عضو هیئت مدیره بودم  و مسئولیت خزانه داری این انجمن را به عهده داشتم. در گرد هامیی ۲۰۰۶ در سانتا کالرا مسئول محلی برگذاری این 
هامیش بودم و از ۲۰۰۶-۲۰۰۸ عضو هیئت مدیره و مسئولیت ریاست سوتا را به عهده داشتم. بعد از هشت سال فعالیت در سوتا این پرسش برایم مطرح شد که من چرا فعالیتم را ادامه میدهم؟ دوستان زیادی 
را پیدا کرده بودم و با انها در متاس بودم و ان اشتیاق اولیه بعد از ۵ گردهامیی بسیار کمرت شده بود. کار بسیار زیاد و بحثهای  بی نتیجه و تنش زا باعث شد که نتوانم زمان و انرژی که رصف این انجمن میکردم 

را برای خود توجیح کنم. در نتیجه برای انتخابات ۲۰۰۸ کاندید انتخابات بورد نشدم که به جسم و روح خود اسرتاحت بدهم و فقط گاهگاهی که بورد به کمک فکری یا تجربه من احتیاج داشت کمک میکردم 
وهنوز هم ادامه میدهم. بازنگری که به کمک کرونا در این مدت ۲۰ سال سوتا داشتم برایم پرسش های را برای من مطرح کرد: چرا باید عضو سوتا باشم؟  سوتا چه مزیتی دارد که بقیه انجمن ها ندارند؟  چرا برای 

networking به سوتا احتیاج دارم؟  آیا سوتا هنوز کارایی دارد؟ این سوالها را کم و بیش بقیه دوستانی هم که دعوت به عضویت می شدند از من میکردند که برای هیچ کدام واقعا جواب خوبی نداشتم تا عمال 
این سوالها در ذهن خودم هم فرم گرفت و باید جوابی برای آنها پیدا میکردم. راستی چه چیزی باعث شده که من ۲۰ سال در نقش های مختلف در سوتا فعالیت داشته باشم؟ با رجوع به مغزم و قلبم توانستم 

یک جواب واحد برای همه این پرسش ها پیدا کنم.  سوتا یک انجمن مستقل و دمکراتیک است که توسط ایرانیهای تحصیل کرده پایه گذاری و مدیریت شده و توانسته است برای بیست سال دوام بیاورد. این کار 
گروهی است که به گواه تاریخ و تجربه خیلی از دوستان برای ایرانیان بسیار مشکل است ولی سوتا با وجود فراز و نشیبهای زیاد هنوز پابرجاست. 

در این مدت سوتا برای من یک کالس یادگیری بوده. یاد گرفته ام که چطور  میشود هدف گروهی تعیین کرد و چطور برای رسیدن به این هدفها گروهی برنامه ریزی کرد. یا د گرفته ام که چگونه خود را موظف به 
اجرای قوانین یک جامعه کوچک کنم حتی اگر قانونی از آنها مورد تایید من نیست. یاد گرفته ام که قوانین قابل تغییرند ولی با راه و روش مشخص. یاد گرفته ام که چگونه باید تحمل شنیدن عقاید ، نقطه نظرها 

و ایده های بقیه را داشته باشم و در گروه چگونه به دنبال پیدا کردن نقطه مشرتک باشم. یاد گرفته ام که پذیرفنت مسئولیت و جوابگو بودن دریک جامعه کوچک چه اهمیتی دارد. نتیجه گیری من از این بازنگری 
این است که سوتا مانند آزمایشگاهی است که هر کدام از ما میتواند در یک گروه ایرانی کار تیمی را که در آن بسیار بی تجربه هستیم عمال یاد بگیرد و به کار ببند. برای موفقیت چنین انجمنی باید پرسش این 

باشد که ما برای سوتا چه میتوانیم بکنیم که قویرت و موثرتر باشد.

موفقیت و پویایی سوتا موفقیت یک گروه ایرانی در برپایی و نگهداری یک نهاد دمکراتیک و مستقل است که همه ما باید در لیست کارهای مهمی که باید در طول زندگی انجام بدهیم بگذاریم.  

 به امید موفقیت سوتا.
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فراخوان برنامه انجمن سوتا برای حامیت از دانشجویان  دکرت داریوش علی پور عضو 
هیات مدیره بورد دهم سوتا 
از شاخه محلی استکهلم 

Objective:
This program is intended to help Sharif University alumni currently pursuing their post graduate 
studies in universities in North America and Europe. The program will provide student grants for 
travel expenses and for scientific research.  

Sharif University of Technology Association (SUTA) is associated with some of the world’s top 
universities by its members who continue their graduate studies abroad following graduation 
from Sharif Universities. These talented students are attracted by some of the best universities in 
North America and Europe due to the quality of their undergraduate studies at Sharif university. 
Such flow of talented students play an important role in spreading knowledge, ideas and skills 
not only within Sharif University but in society in general. SUTA aspires to help these students by 
offering the Student Grant Program. A well-funded, long term scholarship program will provide 
partial support to facilitate students’ education and research.

Who Qualifies for the Student Grant:
Applicants must be a SUTA member, and currently enrolled in graduate studies and research 
(Masters, PhD) in an accredited university in North America and Europe.

How to Apply for Student Grant:
Applicants must fill out the attached Application Form (http://www.suta.org/widget/news/9144705) 
and submit along with a CV, A Personal Statement, and an approximate budget based on their 
expenses. The documents should be sent to board@suta.org.

Level of Financial Assistance:
Level of financial assistance may vary based on students’ qualifications and their need. Scholar-
ships are provided up to $1500 for each student. 

Deadline for Sending Application for 2020 Student Grant:
Deadline for submission of application for the 2020 student grants is December 1, 2020

How SUTA Members & Associates can Support this Program:
SUTA, like most other non-profit organizations, can sustain and improve its activities through 
the generous donations of its members and its benefactors. Since its inception in 2000, SUTA has 
been supported by many individuals who believe in SUTA and in its mission and ideals. Hereby, 
we would like to invite our members to consider supporting the Student Grant Program 
(please see the file in Appendix 2). Thank you for your continued support.

SUTA Student Grant
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اخبار شاخه محلی تورنتو-  بهار و تابستان ٢٠٢٠

مهشید آژیر و فیروزه عباسیان

گردهامیی نوروز ۱۳۹۹

انجمن دانشگاه صنعتی رشیف شاخه 
تورنتو در نظر داشت بجای مراسم 
جشن و مهامنی نوروزی، بعلت از 
دست رفنت تعداد زیادی از دانش 
آموختگان رشیف در تراژدی اخیر 
پرواز ۷۵۲ هواپیامیی اوکراین که 

اکرثا عازم کانادا بودند، تنها برنامه 
گردهامیی نوروزی همراه با یادی از 

این دوستان از دست رفته در روز 
۲۷ مارچ ساعت ۶ تا ۹ شب در هتل 

رشایتون ریچموندهیل برگزار کند. 
متاسفانه به علت شیوع ویروس 

کرونا، و نظر به اینکه احتامل رسایت 
در اجتامعات این چنینی باالتر بود، 

هیات مدیره شاخه تورنتو تصمیم 
گرفت این گردهامیی برگزار نگردد. 

(ICAN (Iranian-Canadian Alliance of Non-profits همیاری شاخه تورنتو با سازمان

شاخه تورنتویSUTA  همواره همکاری با متامی انجمنها و با سازمانهای جامعه ایرانی را مد نظر داشته، و در همین راستا مشارکت با سازمان ICAN را از بدو تاسیس در سال ۲۰۱۹ آغاز کرد و در متامی جلسات 
حضور فعال داشت. سازمان ICAN، محلی در حال رشد برای سازمان های غیرانتفاعی ایرانی در منطقه GTA است که به فعالیت های اجتامعی و حرفه ای مشغول هستند و به میلیون ها تن از ساکنان شهر 

خدمات می رسانند. هدف این سازمان اینست كه سازمانهای عضو خود را برای ارتباط و همبستگی، ارائه خدمات خود به صورت همسو، مشاركتی تر و منسجم تر حامیت و تحریک كند و تحول اعضای این 
سازمانها را به نیرویی آگاه، فعال، تأثیرگذار و مشارکت كننده تسهیل مناید. ICAN معتقد است که این تالش از طریق اشرتاک دانش، شیوه ها بهینه، منابع و همیاری ها امکان پذیر است. این رویکرد پایه و اساس 

رشد و پیرشفت در هامهنگی را برای جوامع تازه وارد محیا می سازد.

مراسم بزرگداشت زندگی و دستاوردهای پروفسور رضا ریاست سابق دانشگاه رشیف

انجمن دانشگاه صنعتی رشیف شاخه تورنتو در نظر داشت مراسم بزرگداشت زندگی و دستاوردهای پروفسور 
رضا را در بهار ۱۳۹۹ برگزار کند. متاسفانه بعلت همه گیری بیامری COVID-۱۹ در بسیاری شهرهای کانادا 

بویژه تورنتو و حومه، این مراسم به زمان دیگری پس از رفع مشکل همه گیری موکول گردید.

همکاری شاخه تورنتو با انجمن مهندس و انجمن فنی-آنتاریو در برگزاری گردهامیی های 
مجازی

در دوران قرنطینه و ممنوعیت اجتامعات به علت همه گیری COVID-۱۹، شاخه تورنتو با انجمن مهندس و 
انجمن فنی-آنتاریو در برگزاری گردهامیی های مجازی و سخرنانی هایی با مضمون علمی، اجتامعی و فرهنگی 

روی پلتفرم Zoom همکاری کرد. 

طرح همكارى علمى، فرهنگى و اجتامعى سوتا با كانون مهندس، کانون فنى انتاريو، انجمن 
فارغ التحصيالن دانشكده صنعت نفت و انجمن فارغ التحصيالن فنى تربيز 

رسفصل های پیشنهادی برای گفتگو و تبادل نظر و تدوین پروتکل مشرتک همکاری:  برگزاری گردهامیی های 
مشرتک چون نوروز ،شب یلدا، پیک نیک تابستانه ، بزرگداشت شخصیت های نامی . همکاری در برگزاری سمینار 

های علمی و تخصصی و ورک شاپ های مفید. امکان رشکت اعضای سایر گروهها در مراسم و جشن های 
اختصاصی هر گروه با هامن قیمت بلیط پایه. اطالع رسانی از سمینارها و گردهامیی های هر گروه بوسیله سایر 
گروهها توسط ای میل لیست گروه ، فیس بوک ، لینکداین و سایر سوشیال مدیا. کمک مشرتک به مهندسین تازه 

وارد ایرانی جهت کاریابی، دریافت پروانه مهندسی. ایجاد اتاق تلگرامی برای امکان گفتگوی مشرتک در جهت 
اهداف فوق. کوشش برای جذب انجمن های فارغ التحصیلی دیگر دانشگاهها به این همکاری مشرتک
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دکرت سیامک آرام، عضو هیات مدیره دهم و قایم 
مقام شاخه واشنگنت دی سی سوتا

سوتای آینده، سوتای جوان گرا

گزارش روسای پیشین هیات مدیره سوتا از دستاورد ها و چالشهای انجمن

اعضای هیات مدیره انجمن سوتا در سال ۲۰۰۳ (از راست به چپ: شهریار مکارچی- فرانک قهرمانپور- فریبا آریا- مهشید آژیر و ندا صالحی راد) 

بیست سال است که از تولد و تاسیس سوتا 
میگذرد. مرور فعالیتهای بیست ساله ی این سازمان 
مردمنهاد از قبیل برگزاری دهها گردهامیی و برنامه 
های شاخه ها (از آمریکای شاملی گرفته تا اروپا)، 

وبینارها و برنامه های جانبِی در بسرت تغییرات 
تکنولوژیک، اجتامعی، آموزشی، فرهنگی، نسلی و 

مهاجرتی در بین ایرانیان دانش آموخته ی دانشگاه 
رشیف، قابل ارزیابی و بررسی است. از اینحیث، 

مقایسه ی گردهامیی نخست تا آخرین گردهامیی 
در سال ۲۰۱۸ میتواند منایی از تغییرات قابل توجهی 
را در این گسرته ی زمانِی بیست ساله به دست دهد 

و مالکی شود تا سوتا کامیابی و ناکامی هایش را 
محک بزند. تنها با لحاظ کردن و در نظر گرفنت این 

تغییرات است که میتوان نگاه روشنی برای آینده ی 
سوتا داشت. 

نیازها و مقتضیاِت سال تاسیس این نهاد -سال 
۲۰۰۰-  تا بیستمین سال شکل گیری آن -یعنی سال 

۲۰۲۰-  تفاوتهای بسیار داشته و زندگی و رشایط 
دانش آموختگان نیز در این دو دهه تغییرات 

چشمگیری کرده است. رسعت و نفوذ اطالعات و 
تکنولوژی در سالهای اخیر، گردهامیی های بسیاری 

را ممکن کرده که در سال ۲۰۰۰ شاید به سختی 
و با ایمیل و متاسهای تلفنی به انجام می رسید. 

در آن سالها بانیان و برگزارکنندگان گردهامیی ها، 
به سختی دیدارهایی را از رسارس دنیا محقق می 
ساختند، حال آنکه نوفارغ التحصیالِن کنونی، به 

یاری ابزارهای مدرن و مجازی بی نیازتر از گردهم 
آمدنهایی از جنس سالهای پیشین اند، با جهانی 
دیگرگون مواجه اند و نیازهای دیگری را دنبال 

میکنند که چه بسا در سال ۲۰۴۰ اثری از آنها نباشد. 

اما سوتا به جهت جنس ساختاری و شکلی، در 
برگیرنده ی متامی این نسلهاست با تنوعی از 

نیازها و خواسته ها، و به همین روست که پویایی 
و انعطاف پذیری در جهت رشد، اموری رضوری 

خواهند بود. عدم بازنگری به رویه ها، برنامه ها، 
سیاستها، اسرتاتژیها و مهمرت از همه؛ عدم جذب 

تنوعی از دانش آموختگان با آراء و افکار گوناگون، 
آینده ی سوتا را دچار مخاطره و چالش خواهد کرد. 

توزیع نیروهایی متناسب با تغییرات در بدنه ی 

تصمیم ساز و تصمیم گیر این نهاد بیست ساله، 
میتواند آینده ای هامهنگ با تغییرات جدیدتر 

را نوید دهد. به طور حتم، مسیر بیست ساله ی 
رسیدن به سوتای ۲۰۴۰ منی تواند بدون حضور 

نیروهای مرتقی، پیرشو و آگاه هموار شود، سوتایی 
که بناست نسلهای جدیدی را با تنوعی از آراء، 

عقاید، نیازها و خواسته ها پوشش دهد تا بتواند 
ماموریتهای پیش بینی شده ی امروز را تحقق 

بخشد. «ارتقای روابط اجتامعی، حرفهای و علمی 
اعضا» مهمرتین بند ماموریت سوتاست که در سال 

۲۰۰۲ -دو سال پس از تاسیِس آن- تدوین شد. بندی 
روشن که همچنان توان همبستگی و همگرایی 
دانش آموختگان، کارمندان، اساتید و هر عضو 

دیگری از خانواده ی رشیف را دارد. رویه ای که در 
صورت اجرای به هنگام و درست، میتواند نیازهای 

دهه های آینده ی سوتا را نیز پوشش دهد و حیات 
قدرمتند آن را تداوم بخشد. 

حضور منایندگانی از دورهها و نسلهای مختلف، 
دانش آموختگانی که فعالند و ایده هایی نو در رس 
می پرورانند، می تواند بدنه ی تصمیم ساز سوتا را 

پرتوان کند و بر بالندگِی آن بیفزاید. رویکردی که 
در شاخه های فعال سوتا دستاوردهای شگرفی را از 
جمله میزبانی گردهامیی ها، برگزاری مستمر برنامه 

ها، سمینارها و وبینارها در پی داشته و میتواند با 
دوری گزیدن از نگاههای سنتی ساختار سازمانی، 
امکان فعالیت نسلهای جدید را چندبرابر کرده و 

نوید کارآمدی و پیرشفت را در ساختار مرکزی سوتا 
بدهد.

دکرت فریبا آریا (۲۰۰۴-۲۰۰۵)

بنظر شام مهمرتین دستاورد های انجمن سوتا در این ۲۰ 
سال چیست؟

I think collective action against discriminatory 
policies of scientific organizations are some of 
the important work done by SUTA.  Bringing 
associates together every two years in a general 
reunion is another mentionable 
work by SUTA. But in my opin-
ion the most important work of 
SUTA so far has been managing 
to survive as a democratic and 
independent organization by 

Iranians for 20 years.
مهمرتین دستاورد ها در دوره ریاست شام چه بود؟

Organizing the reunion 2008 in Vancouver. 
Taking action against and reversing American 
Chemical Society decision on limiting Iranian 
scientist on publishing papers. Keeping the 
communication open with the SUT through 
their Office of Foreign Affairs.

مهمرتین چالشها در دوران ریاست شام چه بود؟
The most challenging task during my time was 
to keep all board members active and cooper-
ative although the majority worked very well 
together and was a great team. A big challenge 
was making SUTA an organization known for 

its own name. Another challenge was to facil-
itate the process of getting visas for members 
from Iran to participate in the reunion with lots 
of work and little success.

انجمن سوتا چه کارهای مهمی در آینده باید انجام دهد 
تا بعنوان یک سازمان غیر انتفاعی مستقل بتواند خدمت 

موثری به جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی 
رشیف بنامید؟

I think the most important task for SUTA 
is connecting people in any shape and form 
(physical or virtual). That should stay the prior-
ity #1 for SUTA at all times.
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گردهامیی سال ۲۰۱۰ در گوتنربگ - سوید 

گردهامیی سال ۲۰۱۲ در اتاوا- کانادا

دکرت جلیل کاملی (۲۰۰۹-۲۰۱۰)

بنظر شام مهمرتین دستاورد های انجمن سوتا در این 
۲۰ سال چیست؟

سوتا توانست از گروهی فارغ التحصل منفرد و اغلب 
بدون ارتباط با دانشگاه یا حتی با یکدیگر یک انجمن 

منسجم بسازد. برگزاری انتخابات و تشکیل هیات 
مدیره هر دو سال یک بار نشان می دهد که علیرغم 
همه دشواری ها و کاستی ها پرچم سوتا از نسلی به 

نسلی دیگر منتقل شده است. سوتا در موارد متعدد با 
تبعیض هایی که جامعه آکادمیک ما را تهدید می کند 
مقابله کرده است و از طریق برنامه هایی مثل اعطا ی 

جوایز توانسته خود را به دانشگاه نزدیک کند. نهالی 
که دو ده پیش بر خاک رسد غربت نشست امروز 
به درختی تنومند بدل شده که سایه اش قاره های 

مختلف را در بر گرفته است.  

مهمرتین دستاورد ها در دوره ریاست شام چه بود؟

.  الف: ایجاد جوایز سوتا که تا به امروز ادامه یافته 
و به یکی از موفقرتین برنامه های سوتا تبدیل شده 
است و برگزاری مراسمی در ایران برای اعطای جایزه 

دکرت مجتهدی با حضور مسولین دانشگاه

ب: برگزاری یک گردهامیی موفق و مفرح در سوئد با 
حضور جمعی کثیر از فارغ التحصیالن مقیم ایران که 

با کمک هیات مدیره ویزای خود را دریافت منودند.

ج: برگزاری جلسات متعدد در شاخه های مختلف 
محلی انجمن سوتا

مهمرتین چالشها در دوران ریاست شام چه بود؟

. یکی از مشکالت سوتا تالش افراد خارج از تشکیالت 
برای اعامل نفوذ است که کار را از مجاری دموکراتیک 

خارج می سازد. اگر چه انگیزه چنین دخالت هایی اغلب 
خیر است ولی غالبا کار دشوار اداره انجمنی جهانی 

بدون ارتباط حضوری را دشوار تر می کند. تالش برخی 
از دوستان برای موضع گیری های سیاسی هم هر چند 

وقت یک بار مساله ساز می شود. حقیقت این است 
که برای بسیاری از ما تاکید اساسنامه سوتا بر نگرفنت 

موضع گیری سیاسی شامل نظر ما منی شود چرا که ما 
نظر خود را حق بال شبهه می شامریم. اما بواقع سیاسی 
نبودن یعنی بی طرفی مطلق که الزمه  حفظ وحدت و 

بقای انجمن است. حفظ ارتباط با دانشگاه هم که تابع  
تغییرات سیاسی ایران است هر از گاهی دشوار می شود 
که منونه اش را می توان در برنامه  جایزه دکرت مجتهدی 

دید.

انجمن سوتا چه کارهای مهمی در آینده باید انجام 
دهد تا بعنوان یک سازمان غیر انتفاعی مستقل بتواند 

خدمت موثری به جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه 
صنعتی رشیف بنامید؟

هنوز جامعه ایرانی مهاجر اجتامعی جوان است و باید 
درس های فراوانی بیاموزد. بجای صحبت های کلی 

و پر طمطراق همین راهی که آغاز کرده ایم را بدون 
تسلیم شدن به یاس ادامه دهیم و انشالله آینده از آن 

ما حواهد بود.

به چشم خویش دیدم در بیابان - که آهسته سبق برد 
از شتابان

سمند بادپای از تک فرو ماند - شرتبان همچنان آهسته 
می راند 

فرخ ملیحی (۲۰۱۱-۲۰۱۲)

بنظر شام مهمرتین دستاورد های انجمن سوتا در این 
۲۰ سال چیست؟

انجمن سوتا در طول این دو دهه با وجود چالشها و 
محدودیت های منابع و امکانات توانسته دستاورد 
های مهمی داشته باشد و برای اعضای خود ارزش 

ایجاد کند. از جمله این دستاورد ها: ایجاد و اداره یک 
تشکیالت مستقل داوطلبانه و دموکراتیک بر پایه یک 

اساسنامه و ماموریت مدون - برگزاری ۹ گردهامیی بین 
املللی در اروپا و امریکای شاملی با حضور صد ها نفر 

از فارغ التحصیالن و اساتید دانشگاه - ایجاد شاخه های 
محلی در امریکای شاملی و اروپا - تقدیر از اساتید و 
فارغ التحصیالن و کارکنان برجسته دانشگاه - دفاع از 

حقوق اساتید و متخصصین ایرانی در انجمن های حرفه 
ای بین املللی - انتشار بیش از ۵۰ خربنامه جهت اطالع 
رسانی از برنامه های انجمن سوتا و شاخه های محلی 

و اخبار دانشگاه - برگزاری سمینار ها و کارگاه های 
تخصصی در داخل و خارج کشور.

مهمرتین دستاورد ها در دوره ریاست شام چه بود؟

در این دوره توانستیم با حامیت آقای دکرت سهراب پور 
ریاست وقت دانشگاه صنعتی رشیف همکاری خوبی 

با مدیریت و اساتید دانشگاه و انجمن فارغ التحصیالن 
داشته باشیم. مثره این ارتباطات 

برگزاری یک کارگاه آموزشی در زمینه 
خالقیت و نوآوری و کارآفرینی بود که 

با همکاری چند نفر از فارغ التحصیالن 
متخصص خارج از کشور در ماه اکترب 
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گردهامیی سال ۲۰۱۴ میالن -ایتالیا 

سال ۲۰۱۲ در دانشگاه برگزار شد. همچنین در برگزاری 
دو دوره کنفرانس صنایع شیمیایی با دانشکده مهندسی 
شیمی همکاری کردیم.  گردهامیی انجمن سوتا در شهر 
اتاوا کانادا در ماه اگوست ۲۰۱۲ با حضور پرفسورفضل 

اله رضا رییس سابق دانشگاه و صدها نفر از فارغ 
التحصیالن از داخل و خارج کشور با موفقیت برگزار شد. 
همچنین دوره دوم اعطای جوایز جهت تقدیر از اساتید 
و دانشجویان و کارکنان دانشگاه یا موفقیت برگزار شد.

مهمرتین چالشها در دوران ریاست شام چه بود؟

هامهنگی اعضا و پیگیری برنامه اجرایی هیات مدیره که 
اعضای آن در شهرهای مختلف جهان سکونت دارند و 

امکان تشکیل جلسات حضوری وجود ندارد همیشه یکی 
از چالش ها برای انجمن سوتا بوده و ما هم از این وضع 

متاثر بودیم. مهمرتین چالش ما در این دوره هامهنگی 
جهت برگزاری گردهامیی انجمن سوتا در اتاوا بود.  

تعطیل سفارت کانادا در تهران وافزایش عمده در ارزش 
ارز های بین املللی رشایط برای رشکت فارغ التحصیالن و 
دانشجویان داخل کشور جهت رشکت در این گردهامیی 

را دشوار کرد و انجمن را با بار سنگین هزینه های 
مراسم مواجه منود. بهرحال با همت و تالش اعضای بورد 

در کانادا توانستیم این مراسم را در مردادماه برگزار 
کنیم.

انجمن سوتا چه کارهای مهمی در آینده باید انجام 
دهد تا بعنوان یک سازمان غیر انتفاعی مستقل بتواند 

خدمت موثری به جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه 
صنعتی رشیف بنامید؟

موفقیت انجمن سوتا در این دو دهه حاصل تعهد ما 
به اساسنامه انجمن – ماموریت انجمن و ارج نهادن به 
کار داوطلبانه بوده است. ایجاد یک شبکه جهانی برای 

ارتباط اعضای خانواده دانشگاه رشیف در هرکجا که 
باشند مهمرتین وظیفه انجمن سوتا است. انجام مطلوب 
این وظیفه و خدمت به این خانواده مهم و با ارزش نیاز 
به تالش مستمر همه ما برای یافنت ایده ها و روش های 
نوین و موثر برای ایجاد و گسرتش ارتباطات و مترکز بر 
ماموریت و خدمت به فارغ التحصیالن و دانشگاه دارد.

هرکسی کو دورماند از اصل خویش

 بازجوید روزگار وصل خویش 

  

دکرت بهرام ظهیر اعظمی  (۲۰۱۳-۲۰۱۴)

بنظر شام مهمرتین دستاورد های انجمن سوتا در این 
۲۰ سال چیست؟

 I think the most important achievement of 
SUTA has been that it proved that a group of 
educated Iranian expatriates, across several 
continents can organize themselves and create 
value for their members, and also for the uni-
versity with which they are associated, without 
getting swallowed by politically motivated 
movements, or losing independence. This has 
been a role model for some other organizations, 
and still needs to regenerate and recreate itself.

مهمرتین دستاورد ها در دوره ریاست شام چه بود؟

- Continuing the work of the previous 
boards in making a solid sys-
tem of communicating with 
members (website, newslet-
ter, mass email to more than 
4000 adherents, and start of 

FaceBook and LinkedIn groups).
- Creating a solid Sponsorship Program, 
collecting over 48,000 USD donation.
- Through the Awards Program, creating a 
lot of momentum within different sectors 
of people associated to SUT.
- Helping a strong start of the next board, 
by running a strong election with several 
excellent candidates
- Initiating contact with the administra-
tion of SUT, after several years of silence 
between SUT and SUTA.

مهمرتین چالشها در دوران ریاست شام چه بود؟

- Rejuvenating some chapters (especially 
the ones in Europe) was extremely chal-
lenging.
- Bringing in the younger generation of 
SUT graduates, and encouraging them to 
fill more important responsibilities was 
also challenging.
- Keeping the older generation happy with 
every decision that was made in the new 

Board was also challenging.(I belong to a 
generation that was mid-level and I had to 
keep people who were 20+ years older than 
me, and 20+ years younger than me happy 
at the same time, and sometimes that was 
not that easy)

انجمن سوتا چه کارهای مهمی در آینده باید انجام 
دهد تا بعنوان یک سازمان غیر انتفاعی مستقل بتواند 

خدمت موثری به جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه 
صنعتی رشیف بنامید؟

SUTA needs to continue to be a role model 
(and excel in that), where other NGOs can 
adopt its know-how to advance the dif-
ferent causes the Iranian educated people 
have, with their noble aspirations for the 
society, humanity, science, etc.
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دکرت مسعود الفت (۲۰۱۵-۲۰۱۶)

بنظر شام مهمرتین دستاورد های انجمن سوتا در این 
۲۰ سال چیست؟

 انجمن دانشگاه صنعتی  رشیف سوتا  در سال ۲۰۰۰ 
به همت دکرت هژبری و با همیاری برخی از دیگر 

دانش آموختگان دانشگاه رشیف تشکیل شد. زمان 
شکل گیری سوتا شبکه های اجتامعی به شکل فراگیر 

در دسرتس نبودند. به همین دلیل سوتا تاثیر قابل 
توجه و چشمگیری در امکان ایجاد ارتباط میان دانش 

آموختگان رشیف فراهم آورد. دانش آموختگانی که 
به دالیل سیاسی, اجتامعی, و یا اقتصادی هر یک در 
گوشه ای از این گیتی پهناور پراکنده شده بودند. این 
ارتباط به نوبه خود نقش مهمی در ایجاد یک هویت 
مستقل به نام "رشیفی" که خود مقوم حس همیاری 
و انگیزش و تقویت  روابط دوستی مابین این دانش 

آموختگان بود.  ایجاد این شبکه دوستی در میان دانش 
آموختگان رشیف امکان شناخت قابلیتها, استعداد ها 

و امکانات رشیفی ها را فراهم آورد که امروزه می 
توان تاثیر آن را با استفاده بهینه از امکانات شبکه های 
اجتامعی دید.عالوه بر آن سوتا زمینه ای را فراهم آورد 
که حس کار جمعی و همکاری میان نسل قدیم و نسل 
جدید فراهم کرد. به دلیل شکاف بین نسلی حاصل از 

تحوالت عظیم اجتامعی و سیاسی در ایران این دستاورد 
به خودی خود بسیار اهمیت فراوانی داشت 

مهمرتین دستاورد ها در دوره ریاست شام چه بود؟

بررسی راهکارهای ارائه خدمات عملی به اعضا, و 
گسرتش کیفی انجمن و افزایش کمی تعداد اعضا.  

تالش جدی در جهت ایجاد ارتباط هدفدار میان فارغ 
التحصیالن رشیف از طریق حفظ و تالش در ایجاد 

بانک اطالعاتی زمینه های شغلی و تحقیقاتی که 
شوربختانه به رسانجام نرسید. تالش در جهت تعمیق 

ارتباط با مجموعه مدیریت دانشگاه وانجمن فارغ 
التحصیالن رشیف در محدوده رعایت قوانین ملی و 

بین امللی.   تالش در جهت ایجاد ارتباط با دیگر مراکز 

دانشگاهی در داخل و خارج از ایران و استفاده بهینه 
از تجربیات آنان در زمینه ارتباط با فارغ التحصیالن.   

تداوم و گسرتش اعطای  جوایز دوره ای. تالش در جهت 
فعال کردن شاخه های محلی و ایجاد شاخه های 

جدید.   برپایی  پر بار گردهامیی های دو ساالنه در 
واشنگنت دی سی با محوریت موضوع  "توسعه پایدار"  
علیرغم مشکل جدی برای اعطای ویزا به دوستانی که 

از خارج از آمریکا  قصد مسافرت داشتند -. قابل توجه 
اینکه حد اقل ۱۰ سال بود که گردهامیی در آمریکای 

شاملی برگزار نشده بود. نقش قابل توجه و محوری در 
فعالیتهای مجامع ایرانی در آمریکا (منجمله سوتا) برای 

تغییر تصمیم دانشگاه ماساچوست در امهرست در 
عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در دوره فوق لیسانس 

و دکرتا در رشته های مرتبط با تکنولوژی و علوم. 
این حرکت نشان داد که در صورت فعالیت منسجم, 

منطقی و هدفدار جامعه ایرانی نیل به اهداف بزرگ 
در آمریکا غیر قابل دسرتسی نیست.   برپایی  بهینه  

انتخابات دوره نهم سوتا

 مهمرتین چالشها در دوران ریاست شام چه بود؟

 چالشها و مشکالت موجود در دوره هشتم ناشی از 
ماهیت این گونه انجمنها ست. برخی از آنها را میتوان 

در نکات زیر خالصه کرد 

مشکالت ناشی ازعدم روابط سیاسی با آمریکا که 
ایجاد ارتباط با دانشگاه مبداء  را مشکل می کرد و 
شوربختانه در این دوره در عدم  صدور ویزا برای 

۸۵-۹۰ در صد دوستانی  که در خارج از آمریکا 
زندگی میکردند و تصمیم به رشکت در گرد هامیی 

دوساالنه سوتا داشتند ظهور یافت. چالش جدی که ما 
با آن مواجه بودیم یافنت همکاران خارج از مجموعه 
مدیریت سوتا برای انجام کارهای روزمره سوتا بود . 
. این نکته به خودی خود موجب افزایش بار کاری 

و بالطبع برخی تنشها  برای مجموعه مدیریت سوتا 
شد.  با افزایش و گسرتش شبکه های اجتامعی و امکان 
ارتباط میان دانش آموختگان اهمیت سوتا کاهش می 

یافت. این نکته به خودی خود حفظ اهمیت سوتا 

و ایجاد انگیزه برای عضو شدن در سوتا را به چالش 
بزرگی تبدیل میکرد مشکل بزرگی که ما با آن مواجه 

بودیم  ناشی از نوع  نگاه نسل جدیدتر  به مشارکت و 
همیاری گروهی در قالب یک سیستم بود. شوربختانه 
همین نکته به خودی خود انرژی فراوانی از مجموعه 

مدیریت سوتا رصف کرد  محدودیت سوتا در زمینه 
موضع  گیری های سیاسی بویژه در رابطه با مسائل 
حقوق برشی  در ارتباط با دانش آموختگان رشیف 

مشکالت فراوانی برای ما ایجاد کرده بود 

انجمن سوتا چه کارهای مهمی در آینده باید انجام 
دهد تا بعنوان یک سازمان غیر انتفاعی مستقل بتواند 

خدمت موثری به جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه 
صنعتی رشیف بنامید؟

 به باور من بورد دهم درمسیر استفاده بهینه از 
امکانات شبکه های اجتامعی قدم های بسیار  مثبتی 

برداشته است . به مثل ایجاد شبکه های تلگرام و 
وبینارها نقش قابل توجهی  در حفظ اهمیت سوتا 

خواهد داشت. به باور من سوتا باید تصمیم قاطعی 
درباره موضع  گیری های سیاسی بگیرد. وگرنه به طور  
مداوم این مباحث  انرژی فراوانی از بورد سوتا خواهد 

گرفت. تالش جدی در جهت ایجاد بانک اطالعاتی 
زمینه های شغلی و تحقیقاتی با استفاده از امکانات 

شبکه های اجتامعی نیز می تواند نقش زیادی در 
گسرتش سوتا داشته باشد
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شایان قطبی (۲۰۱۷-۲۰۱۸)

بنظر شام مهمرتین دستاورد های انجمن سوتا در این 
۲۰ سال چیست؟

- پایدار نگاه داشنت ساختار سوتا به عنوان هسته جهت 
اتصال فارغالتحصیالن رشیف.

- برگزاری منظم برنامه جوایز سوتا 

مهمرتین دستاورد ها در دوره ریاست شام چه بود؟

برگزاری گردهامیی به شکلی جدید که منجر به افزایش 
تعداد و تنوع جغرافیایی و سنی رشکت کنندگان گردید 

و چندین شاخه را در این فعالیت مشارکت داد. برگزاری 
مراسم اهدای جوایز سوتا در شهرهای مختلف و ایران. 

برگزاری و به رسانجام رساندن انتخابات بورد دهم.   
ایجاد بسرتهای جدید ارتباطی با اعضا و شاخهها در 

تلگرام و اینستاگرام و بهبود وضعیت صفحه فیسبوک 
سوتا.  تغییر بنیانی طراحی صفحات اصلی سایت سوتا- 

پاکسازی ایمیل لیست سوتا از آدرسهای غیر فعال پس از 
چند نوبت فراخوان

مهمرتین چالشها در دوران ریاست شام چه بود؟

- استعفای چندین نفر از اعضای بورد در مقاطع مختلف 
و همچنین پرزیدنت.  جو متشنج و نبود همدلی کافی 
در میان بخشی از اعضای بورد، بین بورد و تعدادی از 

مشاوران و همچنین با بعضی از شاخهها.  مشکالت 
ایجاد شده در زمینه وضعیت مالیاتی و حقوقی سوتا 

و عدم دسرتسی به سوابق و مدارک بوردهای قبلی. 
عدم احاطه و عالقه خزانهدار بورد به مسائل مالی و 

تهیه گزارشات مالی (به عنوان تنها عضو ساکن آمریکای 
شاملی در بورد).  برگزاری انتخابات بورد دهم 

انجمن سوتا چه کارهای مهمی در آینده باید انجام 
دهد تا بعنوان یک سازمان غیر انتفاعی مستقل بتواند 

خدمت موثری به جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه 
صنعتی رشیف بنامید؟

باز تعریف خدمات قابل ارائه به فارغالتحصیالن شامل 
مواردی که سوتا راسا میتواند ارائه مناید یا رصفا به 

عنوان یک پل ارتباطی موثر بین فارغالتحصیالن عمل 
کند.  تبیین یک مدل بیزنسی که متضمن پایداری سوتا 
باشد همراه با ساختار حکمرانی متناسب با ماموریت 

سوتا و دربرگیرنده توازن مسئولیتها 
و اختیارات بین مدیریت مرکزی و 

شاخه ها
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دکرت سهیال کامل (۲۰۱۷-۲۰۱۸)

بنظر شام مهمرتین دستاورد های انجمن سوتا در این ۲۰ 
سال چیست؟

SUTA created a place for some Sharif graduates 
to connect with each other and generate some 
positive collaborations. Unfortunately, these 
alliances usually happened outside of SUTA and 
SUTA did not receive much benefit back from 
this cooperation.

مهمرتین دستاورد ها در دوره ریاست شام چه بود؟
Looking for new ways to attract back Sharif 
graduates to SUTA. Looking for new ideas and 
opportunities for networking between Sharif 
graduates. Since the most requested activity 
from SUTA members was to create ways to 
network with each other, we put our emphasis 
in this direction.
I believe the idea of having localized reunions 
was very powerful and created lots of activity 
in different parts of the world for SUTA. This 
idea made local chapters more active and gave 
them sense of belonging to SUTA. They felt that 

they are respected by the main SUTA organiza-
tion. This event showed them that they are real 
working arms of SUTA.

مهمرتین چالشها در دوران ریاست شام چه بود؟

Unfortunately, all these years, very little 
attention has been given to understanding and 
learning about the legal structure of SUTA. 
Everyone was busy enjoying the glory which 
SUTA could bring to their lives. SUTA was 
dying from inside and no one listened to its 
moaning. What was killing SUTA can be 
compared to an undetected high blood pressure 
in a human. It was a quiet but lethal condition. 
Fortunately in my term, we noticed the signs 
and side effects of this hidden disease and 
worked towards controlling its situation. SU-
TA's California tax status was not updated with 
the state of California for five years. SUTA was 
not considered a nonprofit organization in Cali-
fornia anymore, and it got delinquent status. 
This change of status could create a big tax and 

fine liability for SUTA. SUTA had/has a very 
weak financial status, which could be deadly for 
it. Everyone should note that SUTA is a living 
entity in California. It is like a person who is 
residing in California. It has to follow and obey 
rules and regulations of this state. My biggest 
problem was to convince the advisers that I am 
the one who is pointing to this old disease, I am 
not the one who caused this disease! I was not 
willing and able to accept all the responsibilities 
related to this old problem, which started five 
years before my term, solely and personally.

انجمن سوتا چه کارهای مهمی در آینده باید انجام دهد 
تا بعنوان یک سازمان غیر انتفاعی مستقل بتواند خدمت 
صنعتی  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  جامعه  به  موثری 

رشیف بنامید؟
The most unique attribute of SUTA is its need 
for being international. This is a double edged 
sword. Even though it could be a very power-
ful attribute, maneuvering international and 
national laws of different countries can be 
challenging.  SUTA needs lots of dedication and 
giving from its members to be able to climb so 
many obstacles which are in its way to flourish.



اخبار شاخه محلی سوئد انجمن سوتا
مجید ذولفقاری

در چند ماهه اخیر فعالیت متمرکزی برای گردآوری 
دانشآموختگان دانشگاهامن در سوتای سوئد 
داشتیم که به دوبرابر شدن اعضای انجمن، و 

همزمان کاهش متوسط سنی منجر شد قابل توجه 
اینکه در مجمع عمومی ۲۰۱۹ با انتخابات تکمیلی 

۳ نفر به اعضای بورد سوئد افزوده شد که این 
افزایش نیرو به کارهای انجمن، بطور مشهود سامان 
بیشرتی داد. اکنون بورد سوئد از ۷ عضو اصلی و ۲ 

عضو علیالبدل تشکیل شده است.
 به دلیل مشکالت و هزینه انتقال ارز از آمریکا، 

سوتای سوئد در مجمع عمومی ۲۰۱۹ خود تصمیم 

گرفت که حقعضویتها را در سوئد جمع آوری کرده 
و سهم سوتای مرکزی را به آنجا بفرستد. ساز و 

کار جدید، یعنی پرداخت حق عضویت در محل، 
پرداخت و نیز وصول حق عضویتها را آسانرت کرده 

است.
 شیوع ماندنی کوید-۱۹ در سوئد و فاصلهگیری 

اجتامعی ناشی از آن در فعالیتهای سوتای انجمن 
ما نیز بیتاثیر نبود؛ سوتای سوئد بناچار گردهامیی 

تابستانی خود را برگزار نکرد ولی در عوض، اعضای 
انجمن در یک مالقات مجازی بوسیله زوم توانستند 

یکدیگر را مالقات کنند. این اولین فرصت برای 

دیدار اعضای قدیمی و جدید انجمن بود.
 Hagapaken دوم ماه آگوست، جمعی از اعضای 

انجمن برای دیدار با یکدیگر در فضای باز، در 
محل 

استکهلم که از پارکهای قدیمی و زیبای این شهر 
است جمع شدند. ۳ ساعت به رسعت باد و برق با 
گفتگو، پیک نیک، و انجام بازیهای پتانک و کوّب 
گذشت. این پیک نیک اعضای قدیمی و بسیاری 
از اعضای جدید و جوان انجمن را گرد هم آورد؛ 

عکس مربوط به این دیدار است. 
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یادداشتی از مهرداد زنگنه
به نظر من بزرگرتين منفعتى كه سوتا مى تواند داشته باشد پيوند نريوى عظيم، 

خالق، فعال، موفق و پرافتخار فارغ التحصيالن آريامهر/ رشيف در خارج از ايران 
به همتاهاى ايراىن خود در داخل است. عزيزان باور بفرماييد اگر تصورش را بكنيد 
اين حجم از استعداد، تخصص، مديريت، خالقيت و توامنندى فنى اگر در ٥٠ سال 
اخري مى توانست رصف پيرشفت ايران بشود، ما اكنون ىب شك در رده چند كشور 
اول جهان مى بوديم. واقعيت اين است كه در بسيارى از بيرشفتهاى تكنولوژيك 

و پروژه هايى كه آينده ساز برشيت است مغزهاى ايراىن و باالخص رشيف رل 
مهمى داشته اند. 

اگر قرار باشد روزى با خرد ساالرى، با مديران دلسوز، با متخصصني و كارشناسان 
ايران دوست كشورمان را دوباره بسازيم، اگر بجاى واژه هايى چون اختالس، رانت 

خوارى، آقا زاده ها، خودى ها، دروغ و فريب، فرارى تحت تعقيب، و ..... كه 
در فرهنگ ما نهادينه شده اند واژه هايى چون تخصص، كارشناىس، خرد ورزى، 

دلسوزى، پاكدىل، راستى و مسئوليت پذيرى در جامعه حكمفرما شود، راهى جز 
اين نيست كه ملت مهاجر ايران با ملت ساكن ايران يكدل و همراه شود. 

متخصصني ما در دنيا كوالك كرده اند وىل حيف كه سود عمده اينهمه استعداد و 
تخصص به كشورهاى غرىب، به آمريكا، اروپا ، كانادا، اسرتاليا و ساير كشور ها مى 
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خربنامه انجمن دانشگاه صنعتی رشیف (سوتا) 
تهیه و تنظیم: کمیته ارتباطات سوتا

www.suta.org :نشانی سایت انجمن سوتا
Info@SUTA.Org :نشانی متاس خربنامه

رسد. مريم مريزاخاىن ها قدرشان در آمريكاست كه شناخته مى شود و جايزه 
فيلدز رياىض را از آن خود مى كنند. سوتا مي تواند مثل يك آهرنبا همه فارغ 
التحصيالن قديم و جديد، داخل و خارج ايران را يكجهته در خدمت به ايران 

و ايراىن متحد كند. 
يكبار ديگر سخنان روانشاد دكرت مجتهدى را با جان دل گوش بدهيم كه 

هميشه ميگفت: 
"شامها رسمايه مملكت تان هستيد. رسمايه مملكت نفت نيست، مس نيست، 

طال نيست. شام بايد به مملكت خودتان خدمت كنيد. ايران به وجود شام 
احتياج دارد"

براى عزيزان داخل ايران كه فكر مى كنند عمر خود را بيهوده در ايران رصف 
كرده اند و كاش به خارج ميامدند ايرنا هم بگويم كه دردتان را مى فهميم. 

شام هم بدانيد:
این خانه قشنگ است ولی خانۀ من نیست    این خاک چه زیباست ولی 

خاک وطن نیست
آن دختـــــــــِر چشآمبِی گیسویطالیی    طناز و سیهچشــم، چو معشوقۀ من 

نیست
آن کشور نو، آن وطــــِن دانش و صنعت    هرگز به دالنگیـــــزِی ایران کهن 

نیست
در مشهد و یزد و قم و سمنان و لرستان    لطفی است که در کَلگری و نیس 

و پکن نیست
در دامِن بحر خزر و ساحــــل گیالن    موجی است که در ساحل دریای عدن 

نیست
در پیکر گلهای دالویــــز شمیران    عطری است که در نافۀ آهوی ُخنت نیست

آوارهام و خسته و رسگشته و حیران    هر جا که َرَوم، هیچ کجا خانۀ من 
نیست

آوارگی و خانهبهدوشی چه بالییست    دردی است که همتاش در این دیر 
کهن نیست

من بهر که خوانم غزل سعدی و حافظ    در شهر غریبی که در او فهم سخن 
نیست

هر کس که زَنَد طعنه به ایرانی و ایران    بیشبهه که مغزش به رس و روح به 
تن نیست

پاریس قشنگ است ولی نیست چو تهران    لندن به دالویزی شیراز کهن 
نیست

هر چند که رسسبز بَُود دامنۀ آلپ    چون دامن الربز پر از چین و شکن 
نیست

این کوه بلند است، ولی نیست دماوند    این رود چه زیباست، ولی رود تجن 
نیست

این شهر عظیم است، ولی شهِر غریب است    این خانه قشنگ است، ولی 
خانۀ من نیست


