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    آمد بهار جانها اي شاخ تر به رقص آ 
  
  
  
  
  
  
  

  
هـايي عظـيم كـه        ها و تنش    به رغم مشكالت عديده و درگيري     

چون طوفاني سهمگين جهان ما را فرا گرفته، نوروز باستاني و           
بهار زيبا در راهند و اين هر دو، امسـال نيـز چـون هـر سـال،                  

وش و  ترديد از راه خواهند رسيد كـه نـوروز، خـوش و نـاخ               بي
  3 ادامه در صفحه . . .سرد و گرم روزگار بسيار ديده است 

  2صفحه     پيام رئيس انجمن 
 3حه صف    ي پيام نوروزي ادامه 
 4صفحه   انتخاب اعضاي پنجمين هيأت مديره جديد  
 5صفحه     آغاز به كار هيأت مديره جديد انجمن 
 6-5 صفحه   فوريه رئيس انجمن براي اعضا11ميل  اي 
  6صفحه    عربي من در امارات متحدهشاخه جديد انج 
  7صفحه     هاي اجرائي انجمن تشكيل كميته 
  7صفحه     جشن شب يلدا در لندن 
  7 حه صف    شب يلدا در ونكوور 
 11-10-9-8 صفحه         مصاحبه با آقاي مهندس انوشه هادزاد 
 13-12صفحه                         آشنايي با شاخه ونكوور 
  14صفحه     سالگي گذارد پا به هفت» خبرنامه« 
  14صفحه     سخني از گروه تهيه و نشر خبرنامه 
  16-15صفحه                           استنفوردگردهمائي در دانشگاه  
  17صفحه    گردهمائي در شهر قزوين 
  17صفحه   پور رئيس دانشگاه شريف تسليت به آقاي سهراب 
 17صفحه     ميلي از سوي دكتر هژبري اي 
  

  

  

   پنجمين هيأت مدیره انجمنانتخاب اعضای
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، كه پنجمين هيأت مديره از بدو تأسـيس         اعضاي هيأت مديره جديد   
  .انجمن است با رأي اعضا برگزيده شدند
اي از آنچه گذشت تا هيـأت         به منظور آگاهي اعضاي انجمن، فشرده     

  .آيد  مي4صفحه مديره جديد آغاز به كار كند در 

 

 

   كانادا-س مهشيد آژير خانم مهند  ايران-خانم مهندس فرزين رادكاني  

   ايران-خانم مهندس فروزنده طبيبي   آمريكا-آقاي مهندس جليل كمالي 

   ايران-خانم مهندس ميترا طياره   آمريكا–چي  آقاي مهندس شهريار مكاره

 
  ايران-آقاي مهندس فرخ مليحي 

  انجمننوروزیپيام 



 
 

2صفحه  

  
  

  ي اين مثنوي تأخير شدمدت

سپاس خداي بـزرگ را كـه توفيـق         
انتشار خبرنامه را كوتاه زماني پس از       

دست گرفتن سكان انجمن به مـا         به
هيأت مديره البته اين مهـم را ناشـي از همـت دوسـتان در               . بخشيد

 آقـاي    پرچمـي كـه    ،داند كه بـا عشـق و عالقـه          كميته خبرنامه مي  
ه و تنها بـر دوش داشـت بـه           به مدتي طوالني يك    مهندس هادزاد 

. دست گرفتند و اين پنجره را به روي اعضاي عزيزمان بر ما گشودند            
بجاست كه در همين مجال، يادي هم  از هيأت مديره پيشين كنـيم              

هاي اجرائي مختلف منجمله كميته خبرنامه را بنا نهادنـد و             كه كميته 
زمـره  هـاي رو    تـري از اعضـا را در فعاليـت          امكان شركت جمع وسيع   

  .انجمن مهيا نمودند
نيز مصصم است كه زمينه فعاليت هرچـه بيشـتر           هيأت مديره جديد  
هاي سوتا و در چارچوب اساسـنامه انجمـن فـراهم             اعضا را در برنامه   

هاي انجمن در سرتاسر دنيا و كمك         جانبه از شاخه    حمايت همه . سازد
  . هاي ما قرار دارد هاي جديد در صدر برنامه به ايجاد شاخه

هـاي    پيامي كه من پيش از اين و مستقيماً به نمايندگان عزيز شـاخه            
كنم تشويق به برگزاري مراسم       انجمن فرستادم و اينجا نيز تكرار مي      

بايـد در نظـر داشـت كـه         . با موضوعاتي غير تكراري و جالب اسـت       
توان از سرمايه عظيم دانشگاه صنعتي شريف بـا شـهرتي             چگونه مي 

هـايي    ني بسيار ممتاز استفاده نموده و برنامـه       التحصيال  جهاني و فارغ  
اجرا كرد كه از يك سو دانشگاه و انجمن را بر سر زبانها بيندازد و از                

ي   التحصيالن را به هيجـان آورده و زمينـه          ي فارغ   سوي ديگر جامعه  
ي شمال كاليفرنيـاي انجمـن    شاخه. جذب آنها را به سوتا فراهم آورد    

ي    در يـك نـوآوري درخشـان برنامـه         در اواخر سال ميالدي گذشته    
را اجرا نمود كه آثـار      » چند دهه خدمات متقابل   :  شريف –استنفورد  «

توجه به اين نكته الزم است كه نسـلهاي         . مثبتش هنوز در راه است    
التحصـيالن دانشـگاه صـنعتي را محـتمالً بـه دشـواري               جديد فـارغ  

  . هاي متداول پيشين جذب نمود توان با تكرار فعاليت مي
به عنوان اولين رئـيس انجمـن كـه در سـالهاي پـس از انقـالب در                  
دانشگاه صنعتي تحصيل كرده است و ضمن اداي احترام فـراوان بـه          
پيشكسوتان محترم، جـذب جوانـان يكـي از اهـداف اصـلي مـن از                

هـا    هاي موفـق كـه در شـاخه         به مدد برنامه  . فعاليت در انجمن است   
 هيـأت مـديره نيـز برخـوردار         طراحي و اجرا خواهد شد و از حمايـت        

است، اميدواريم ظرف دو سال آينـده تعـداد اعضـا را تـا چنـد برابـر                  
  .افزايش دهيم

سايت انجمـن در وضـعيت مناسـبي          هيأت مديره واقف است كه وب     
اي جـدي و سـريع بـراي جـايگزيني آن بـا يـك                 قرار ندارد و برنامه   

سـايت    وب. ردهاي زياد در دست اجـرا دا        سايت پيشرفته با قابليت     وب
اي را در اختيار هيأت مديره و اعضا قرار خواهد            جديد تسهيالت ويژه  

  .كار خواهد رفت داد و به عنوان يك بال قوي در جهت عضوگيري به
هاي دراز مدت، هيأت مـديره سـوتا در نظـر             به عنوان يكي از برنامه    

 »جايزه نوآوري دكتر مجتهدي   « دارد كه يك جايزه ساليانه به نام      
هـاي مختلـف كـه در دانشـگاه           بهترين كار تحقيقـاتي در زمينـه      به  

مسـلماً اجـراي موفـق ايـن برنامـه          . شود اعطا كند    صنعتي انجام مي  
ولـي  . طلبـد   هاي فراوان بوده و زمـان زيـادي مـي           نيازمند هماهنگي 

ست و نتـايج آن متعاقبـاً بـه           گيري  هاي اوليه آن در حال شكل       زمينه
  .اطالع اعضا خواهد رسيد

 هادكنم كه پيشـنها     اعضا محترم درخواست مي   ي    جا از كليه    هميندر  
و نظرات خود را با ما در ميان گذاشته و به تعبير ديگـر انجمـن را از                  

ي پر افتخار بوده      من مفتخرم كه عضوي از اين مجموعه      . خود بدانند 
  .و هستم

  جليل كمالي
  1387اسفند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پيام رئيس انجمن

  !میدوستان عزيز، خوانندگان گرا
 ادامه آار و بهبود آيفيت خود نياز بهیخبرنامه برا

توانيد از یدر هر آجا آه هستيد م.  شما داردیهمكار
ها در شاخه خود، از فعاليت ییها طريق فرستادن گزارش

، اين اخبار را از طريقی و يا علمیورزشهای  گزارش
 .در سراسر جهان برسانيدخبرنامه به اطالع دوستان خود 

متشكريم

 تماس با ما
ی به نشانیمطالب خود را توسط پست الكترونيك
majidp@shaw.ca 

 يا
com.Ashcan_mirbagheri@yahoo  

  .ارسال آنيد

 WWW.SUTA.ORG   :نشاني سايت انجمن



 
 

3صفحه  

  1ه  از صفحادامه پيام نوروزي. . . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 را من در تهران گذراندم و بر خالف تمام سـالهاي            1367نوروز  
دليلش هم ايـن بـود كـه        . پيش از آن به زادگاهم مشهد نرفتم      

قانوني به نام طرح شش ماهه به تصويب رسيده بود كـه طـي              
 كـه سـال آخـر تحصـيل را          1363آن دانشجويان ورودي سال     

-67راندن تـرم بهـار      گذراندند موظف شدند كه به جاي گذ        مي
 تحصــيل را موقتــاً كنــار گذاشــته و بــه عنــوان ســرباز بــه 66

البته يكي از اساتيد دانشكده برق    . هاي جنگ اعزام شوند     جبهه
هاي نظامي بود برخي از دانشـجويان         كه آن زمان درگير پروژه    

خود را كه مشمول اين قانون بودند برگزيد و ترتيبـي داد كـه              
هـا     اين مدت را براي كار روي اين پروژه        جاي اعزام به جبهه     به

  .در همان دانشگاه خدمت كنند
 مـن و    1366طور شد كه از اوايل اسفند مـاه سـال             خالصه اين 

 ماهـه   6 دانشـكده بـرق طـرح        306جمعي از دوستان در اتاق      
روزهـايي كـه آتـش جنـگ        . گذرانـديم   سربازي خودمان را مي   

 چنـد حملـه     ور بود و تهران بـزرگ روزانـه هـدف           سخت شعله 
يك هفته قبل از سـال نـو بسـياري از           . گرفت  موشكي قرار مي  

مردم و منجمله تمام اقوامي كه در تهران داشتم با اسـتفاده از             
تر رفتنـد و      تعطيالت نوروزي شهر را ترك كرده و به نقاط امن         

مــن اولــين نــوروز دور از خــانواده را در تهــران خلــوت و زيــر 
  . هاي سهمگين آغاز كردم ضربه

پلو ماهي دست پخـت مـادر و عيـدي     شب عيد را بدون سبزي 
پدر در اتاق كوچك مجردي خودم در طبقه چهارم ساختماني          
محقر در ضلع جنوبي خيابان آزادي تك و تنها گذرانـده و بـه              

  .پخت خودم بسنده كردم ماكاروني دست
تنهايي و افسردگي يك جوان حساس شهرستاني در شب سال        

شـائبه بهتـرين      ه، در مقابل فداكاريهاي بي    زد  نو در شهري ماتم   
فرزندان ميهن كه براي دفاع از آب و خاك خود از بـذل جـان               

هـايي كـه در ايـن     مضايقه نكردند و از خودگذشـتگي خـانواده       
نظير در سـوگ فرزنـدان خـود نشسـتند، البتـه              ي بي   مجاهده

اما شايد اين تجربـه شخصـي، تلخـي و          . محلي از اِعراب ندارد   
  . را به جوانان امروز بنماياند1367دگي در نوروز سال سياهي زن

چند مـاهي پـس از   . غم و افسردگي آن روزها اما دوامي نيافت      
آن جنگ ويرانگر و كوتاه زماني پس از آن درس من نيز پايـان     
يافت و من درگير ادامه تحصـيل در آمريكـا شـدم و بيسـت و              

  . . .سال به سرعت برق و باد گذشت  يك
ي مشـكالتي بـزرگ آغـاز          سال جديد را در همهمه     امسال نيز 

بزرگترين قدرت اقتصادي جهـان در چنگـال بحـران         . كنيم  مي
اي گرفتار است كـه آثـارش بـه تمـام كـره               سابقه  اقتصادي كم 

جنـگ  . خاكي و منجمله كشور عزيزمان نيز سرايت كرده است        
امـا  . كند  و ناآرامي و بلوا در گوشه و كنار عالم هستي بيداد مي           

  .نوميد نبايد بود كه روزِ نو در راه است
به پيشواز بهـار رويـم و دل از مصـيبت ايـام، بـدين آب پـاك                  

  :بشوئيم كه
  گر جهاني پر شود از خار و خس
  آتشي محوش كند در يك نفس                                     

  
  ي شما مبارك و خجسته باد نوروز بر همه

  
  جليل كمالي

  ره انجمن دانشگاه صنعتي شريفاز طرف هيئت مدي
  1387اسفند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

4صفحه  

  ي پنجمين هيأت مديره انتخاب اعضا1  ادامه از صفحه. . . 
  
ي اعضاء    ي پيشين، از كليه     ، هيأت مديره  2008 اكتبر   6 در تاريخ    -1

انجمن درخواست كرد تا چنانچه مايل باشند، نامزدي خـود را بـراي             
اين درخواسـت، ديگـر     . الم كنند ي پنجم اع    عضويت در هيأت مديره   

 اكتبر به آگاهي اعضاء رسانده شد و  تـاريخ نهـائي اعـالم               23بار در   
  . اكتبر تعيين شد28نامزدي 

 اكتبر، انجمن اعالم كـرد كـه تـاريخ نهـائي اعـالم      30 در تاريخ   -2
  .شود نامزدي تا دوم نوامبر تمديد مي

د عضـويت در     نـامز  13، هيأت مديره اسامي     2008 نوامبر   11 در   -3
 4 تن از ايـران،      6از ميان اين عده،     . هيأت مديره جديد را اعالم كرد     

گفتنـي اسـت   .  تن از كانادا و يك تن از سوئد بودنـد         2تن از آمريكا،    
خانم مهنـدس مهشـيد     ( تن از اعضاي هيأت مديره چهارم        2كه  
در هيـأت   نـامزد عضـويت     ) چي  آقاي دكتر شهريار مكاره    و   آژير
  .نيز بودندي پنجم  مديره

توانستند سوابق تحصيلي و كـاري نامزدهـا را در            اعضاي انجمن مي  
سـايت    ايـن امكـان در وب     . سايت انجمن مورد مطالعه قرار دهند       وب

طـور    انجمن نيز فراهم شده تا اعضـاء بتواننـد سـؤالهاي خـود را بـه               
  .مستقيم با هريك از نامزدها در ميان گذارند

سـايت    ، در وب  هـاي اعضـاء      پرسش هاي هر يك از نامزدها به       جواب
  . در دسترس اعضاء حائز شرايط رأي دادن قرار داده شدانجمن

 عضو هيأت مديره جديد     7، اسامي   2008 دسامبر   29 سرانجام در    -4
اي به آگاهي اعضاء      انجمن، توسط هيأت مديره پيشين، طي اطالعيه      

  .رسانده شد
  :متن كوتاه شده اين اطالعيه به قرار زير است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  هاي قابل توجه برخي نكته
 تن از آمريكا و يك تن 3 شدگان از ايران،    تن از انتخاب   3 •

  از كانادا هستند
 تـن   2 تن از آمريكا،     2 تن از كانادا،     2در انتخابات پيشين،     •

ايـن امـر    . از اروپا و يك تن از ايران برگزيده شـده بودنـد           
در ايـن   ي مشـاركت بيشـتر اعضـاء از ايـران             دهنده  نشان

  .انتخابات است
 4(هـاي برگزيـده شـده         در هيأت مديره جديد، شمار خانم      •

ايـن دومـين بـار      . است)  تن 3(و بيش از شمار آقايان      ) تن
ها اكثريت اعضاي هيأت مـديره را تشـكيل           است كه خانم  

ي پيشين نيز چنـين نسـبتي بـر           دهند، در هيأت مديره     مي
  .قرار بود

بـيش از   ( عضـو    172دن   عضو حائز شرايط رأي دا     512از   •
 .در رأي دادن شركت كردند)  درصد33

 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به پايان رسيد و نتايج آن به تأييـد كميتـه2008انتخابات  
اسامي اعضاي برگزيده براي هيـأت مـديره. انتخابات رسيد 

  :انجمن بدين قرار است
  ) رأي114 (چي  آقاي دكتر شهريار مكاره-1
  ) رأي106( آقاي دكتر جليل كمالي -2
  ) رأي97(  خانم مهندس مهشيد آژير-3
  ) رأي87 ( خانم مهندس فرزين رادكاني-4
  ) رأي85 ( خانم مهندس ميترا طياره-5
  ) رأي73( خانم مهندس فروزنده طيبي -6
 ) رأي73 ( آقاي مهندس فرخ مليحي-7
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ي يازدهم ژانويه، آغـاز       هيأت مديره پنجم انجمن در پي جلسه      
در ايـن جلسـه كـه       . اي اعـالم كـرد      به كار خود را طي بيانيـه      
ليت از هيأت مديره پيشين به هيـأت        اختصاص به انتقال مسئو   

مديره جديد و انتخاب مسئولين جديد انجمن داشت، اعضـاي          
مـتن بيانيـه    . دو هيأت مديره چهارم و پنجم حضـور داشـتند         

  :هيأت مديره جديد بدين شرح است

  اعضاي محترم انجمن،
 ،رساند كـه هيـأت مـديره جديـد          با كمال افتخار به آگاهي مي     

  . ژانويه برگزار كرد11 در تاريخ ي خود را نخستين جلسه
ي   در بخش آغازين جلسه كه با همراهي اعضاي هيـأت مـديره           

هـا،   پيشين انجمن صورت گرفت، هيأت مديره پيشين، چـالش   
ها، تجربيات و پيشنهادهاي خـود را بـا هيـأت مـديره               موفقيت

مراتب تشكر خود را از اعضـاي هيـأت     . اردندزجديد در ميان گ   
كنـيم    اندركاران انجمن اعالم مي     ساير دست ي پيشين و      مديره

و مفتخريم كه اين امكان به ما داده شده است تا حامل مشعل             
نظيـر آن    انجمن و در خدمت اين سازمان معتبر و اعضـاي بـي           

  .باشيم
در بخش دوم جلسه، هيأت مديره جديد افراد زيـر را از ميـان              

  .هاي زير انتخاب كردند خود براي مسئوليت

  آقاي دكتر جليل كمالي                          :رئيس انجمن
  چي آقاي دكتر شهريار مكاره             : انجمننايب رئيس

  خانم مهندس مهشيد آژير               :خزانه دار انجمن
  خانم مهندس فرزين رادكاني                      :دبير انجمن

ندس فرخ  آقاي مه  ،ديگر اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه      
خانم مهندس ميتـرا      و خانم مهندس فروزنده طيبي    ،مليحي
هيـأت مـديره    . دار وظـايف گونـاگوني شـدند        ، نيز عهده  طياره

جديد، قبالً به بررسي وظايف موجود پرداختـه اسـت و بـر آن              
است كه اعضاء انجمن را به طـور مـنظم در جريـان پيشـرفت               

ك اعضاء انجمن   ابراز نظريات و رهنمودهاي يكاي    . كارها بگذارد 
نهيم و با پشتيباني آنها به استقبال دو سال خـدمت             را قدر مي  

  .رويم ثمربخش مي
  جليل كمالي
  رئيس انجمن

  
  
  
  
 

  اعضاي عزيز انجمن،
ميل به دست گروه بيشتري از اعضاء خواهـد رسـيد زيـرا مـا                 اين اي 

موفق شديم يك اشكال ديرينه را در ارتباط بـا ليسـت افـرادي كـه                
ي اعضـاي   از سوي كليه. ميل آنها را داشتيم بر طرف كنيم  آدرس اي 

“ گـويي   خوشـامد ”تـرين     هيأت مديره انجمـن، مـايلم كـه صـميمانه         
خودمان را به اعضا و دوستداران انجمن كه تماس خود را بـا ايشـان               

  .اعالم دارم به داليلي از دست داده بوديم، 

  ي هيأت مديره دومين جلسه
 فوريـه   9ي انجمـن در تـاريخ يكشـنبه          ي هيأت مديره    دومين جلسه 

 برگزار شد، كه طي آن موضوع وظايف دو سال آينده انجمـن             2009
  .مورد تصويب قرار گرفت

  هاي انجمن سايت، شاخه خبرنامه، وب
با ياري كميته خبرنامه، نخستين شماره ظرف يك ماه آينـده منتشـر            

ه از  سـايت انجمـن را بـا اسـتفاد          ما بر آن هستيم كه وب     . خواهد شد 
سايت جديد قـرار      وب. آخرين امكانات و تجهيزات روز بازسازي كنيم      

است كه به امكانات جديدي مجهـز شـود تـا تمـاس بـين اعضـا را                  
تر گردانده و نيـز بـراي آگـاهي رسـاندن در مـورد رخـدادها و                   آسان
هيأت مديره انجمن به    . هاي جديد انجمن و اعضا، ياري رساند        برنامه

دانـيم كـه      مـي . سايت فعلـي آگـاه اسـت         وب هاي  اشكاالت وكاستي 
هاي مديـدي اسـت كـه بـه روز            سايت مدت   بسياري از صفحات وب   

از اعضا انجمن خواهشمنديم كه با صبر و شكيبايي خويش          . اند  نشده
. دو ماهـه همراهـي كننـد          -ما را در طول اين دوران انتقـالي يكـي           

هـاي     شـاخه  هايي در پشـتيباني از      هيأت مديره انجمن پيشاپيش پيام    
ها را تشويق كرده تا نظرات        انجمن ارسال كرده است و در آنها شاخه       

هاي سازنده و خالق خود را كه منشعب از امكانات عظيمـي              و برنامه 
ــاني     ــهرت جه ــا ش ــريف ب ــنعتي ش ــگاه ص ــه دانش ــت ك اش و  اس

  .آموختگان ممتازش قادر به عرضه است، اعالم دارند دانش
هايي، در سال گذشـته در دانشـگاه          امهنمونه قابل ذكري از چنين برن     

چنـد دهـه از همكـاري       :  شـريف  -اسـتنفورد «استنفورد تحت عنوان    
 تـن از    300نظيـر     برگزار شد كه با شركت و اسـتقبال بـي         » مشترك

انجمــن . جملــه برخــي از اســتادان دانشــگاه اســتنفورد مواجــه شــد
 موفـق بـه كسـب       SUTAآموختگان دانشگاه صنعتي شـريف        دانش

طـور دانشـگاه صـنعتي        همـين . ابل توجهي در اين برنامه شد     اعتبار ق 
آموختگان آن از سوي بسياري از اسـتادان          شريف و بسياري از دانش    

هـايي    قسمت. شاغل در استنفورد مورد تجليل و قدرداني قرار گرفتند        

   2009 ژانویه 11
  آغاز به کار هيأت مدیره جدید انجمن

  فوريه، پيام زير  11در تاريخ چهارشنبه 
 اعضا، از طريق ی برا رئيس انجمنیاز سو

  ميل فرستاده شد یا
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چه در اين مراسم ارائه شد از طريق لينك زير قابـل دسترسـي                از آن 
  :است

http://www.youtube.com/watch?v=-LZrG-TsH8s 
ي انجمـن در صـدد        خوشحاليم بـه آگـاهي برسـانيم كـه دو شـاخه           

هـاي منطقـه خـود هسـتند كـه            ه  برگزاري مراسمي مشابه در دانشگا    
  .جزئيات آن متعاقباً اعالم خواهد شد

  افزايش اعضاء انجمن
اي مـنظم و      نظيـر، انتشـار خبرنامـه       سـايت بـي      از يك وب   با استفاده 

هاي فعال انجمن، قصد آن       برگزاري مراسمي ابتكاري از سوي شاخه     
اي در ظـرف دو       سابقه  ي اعضاي انجمن را به نحو بي        داريم تا شماره  

نمايـد تـا      اين تعهدي است كه انجمن مي     . سال آينده، افزايش دهيم   
SUTA    هـاي بـاالتري از       اسب به ظرفيت  هاي من   را از طريق فعاليت

  .گيري رهنمون شود عضو

  »نوآوري دكتر مجتهدي«جايزه 
ريزي براي اهداي يك جايزه تحـت         ي برنامه   انجمن در مراحل اوليه   

باشد كـه بـه انتخـاب گروهـي           مي» نوآوري دكتر مجتهدي  «عنوان  
هاي آموزشـي     كارشناس، به بهترين كار علمي در يك زمينه از رشته         

گروه كارشناسي مورد نظـر در      . گيرد  صنعتي شريف تعلق مي   دانشگاه  
آموختگان دانشگاه صنعتي شـريف اسـت         ي جمعي از دانش     برگيرنده

ايـن برنامـه    . كه در نقاط مختلـف جهـان مشـغول بـه كـار هسـتند              
بر   پروازانه نياز به تدارك وسيعي دارد كه اگرچه ممكن است زمان            بلند

اين امر نقشي را كه انجمن مـا       . تباشد، اما مقدمات آن آغاز شده اس      
  .سازد در ارتباط با دانشگاه صنعتي شريف بر عهده دارد برجسته مي

  اهداف دراز مدت
اي است كه هيأت  ي انجمن، وظيفه نويس اهداف پنج ساله تهيه پيش

هاي انجمن اطمينـان   شود تا نه تنها از تداوم فعاليت      مديره متقبل مي  
اي كـه بـا تغييـر          ناگهاني و غير منتظره     بلكه از تغييرات    حاصل كند، 

  .عمل آيد پذير است اجتناب به تركيب هيأت مديره امكان
با اميدواري بـه داشـتن دو سـال سرشـار از موفقيـت، دريافـت هـر                  

از تمـامي   . كنيم  پيشنهاد و رهنموني را از اعضاي انجمن استقبال مي        
هـاي    عاليـت خواهيم كه در رابطه با انجمن و ف         دوستداران و اعضا مي   
تواند شامل ارائه     ها مي   اين مسئوليت . پذير باشند   آن كوشا و مسئوليت   

هـاي محلـي      پيشنهادها، معرفي انجمن به دوستان، پيوستن به شاخه       
  .ها باشد هاي شاخه انجمن و همكاري فعال در حركت

  
  با تقديم احترام
  جليل كمالي 
  رئيس انجمن دانشگاه صنعتي شريف

  
  

  

  

  

  تشکيل شاخه جدید انجمن در 
   عربی امارات متحده

آموختگان دانشگاه صنعتي شـريف،  با همت جمعي از دانش    
شاخه جديد انجمن در كشور امارات متحده عربـي تشـكيل

هيأت مديره پنجم انجمن، پس از آگاه شدن از تشكيل. شد
 صادر2009 ژانويه   12يه را در تاريخ     شاخه جديد، اين اطالع   

  :كرد
بسيار خوشحاليم كه تشـكيل شـاخه امـارات را بـه عنـوان
.جديدترين عضو خانواده انجمن به آگاهي همگـان برسـانيم         

گيـري  تشكيل اين شاخه، پس از اعالم مقررات جديد شكل        
  .ها، انجام گرفت شاخه

  
29ي اعضاي شاخه جديد در تاريخ  نخستين جلسه 

، با حضور حداقل هفت عضو انجمن2008بر نوام
كه خواستار تشكيل شاخه بودند در شهر دوبي

  .برگزار شد
كنندگان در جلسه، سه تن را به عنوان شركت 

 :اعضاي هيأت مديره شاخه امارات برگزيدند
  پور خانم دكتر فرانك قهرمان .1
  پور خانم سارا رسي .2
  خانم پريسا عاليي .3

يل شاخه جديد به، تشك2009 ژانويه 7در تاريخ  
  .آگاهي هيأت مديره جهاني انجمن رسيد

سايت انجمن هيأت مديره انجمن، بخشي را در وب 
به شاخه امارات اختصاص خواهد داد تا آنها

ها و اخبار محلي خود را در آن به آگاهي اعالميه
  .ديگران برسانند

ضمن تبريـك بـه اعضـاي شـاخه امـارات بـه مناسـبت
مـي، بـراي يكايـك آنـان آرزويبرداشتن چنين گـام مه    

هـاي  هـا را داريـم و در انتظـار فعاليـت            بهترين موفقيـت  
  .گسترده اين شاخه جديد هستيم

  
با احترام هيأت مديره جديد
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اي   هفتم دسامبر، هيأت مديره پيشين انجمن، طي بيانيه       در تاريخ   

متن كوتـاه   . هاي اجرائي انجمن را اعالم كرد       مراتب تشكيل كميته  
  :شده بيانيه به قرار زير است
  هاي اجرائي و درخواست  تشكيل كميته

  مند ياري از داوطلبين عالقه
بـه  مند به همكاري در       هاي اعضاء عالقه    براي استفاده بهتر از كمك    

عهـده گــرفتن وظــايف گونــاگون انجمــن، هيــأت مــديره تشــكيل  
  .هاي اجرائي را مورد تأييد قرار داد كميته

 ايـن    توسـط  و بـدواً  ها، مبتنـي بـر نيـاز بـه آنهاسـت              تشكيل كميته 
  .هيأت مديره شكل خواهند گرفتها  كميته

 اجرائي زير دعوت به     هاي  هيأت مديره از داوطلبين همكاري با كميته      
  . داوطلب نياز است5 تا 3براي هر كميته اجرائي به . آورد عمل مي

  كميته اجرائي وب سايت .1
  :وظايف 

  سايت   نگهداري و به روز درآوردن وب 
پاسخگوئي به پرسش هاي فني اعضاء و مشـكالت مربـوط            

  به سايت

  كميته اجرائي ارتباطات  .2
  : وظايف

  ميل ايها از طريق  ارسال پيام 
  تهيه خبرنامه 

  ئي گردهمايي دوساالنه كميته اجرا .3
  :وظايف

ـين مكـان مناسـب بـراي                   كمك بـه هيـأت مـديره بـراي تعي
  گردهمايي بعدي

دهـي    همكاري با كميته برگـزاري محلـي بـراي سـازمان           
  گردهمايي

 مربوط به پس    كارهايكمك به هيأت مديره براي انجام        
  از گردهمايي

  آوري منابع و هداياي مالي كميته اجرائي جمع .4
  :وظايف

 و روش ريــزي طــرح بــا هيــأت مــديره بــراي همكــاري 
  آوري هداياي مالي جمع

  يافتن اهداءكنندگان احتمالي و تماس با ايشان 
سايت بـه      وب كيفيتآوري كمك مالي براي ارتقاء        جمع 

ي اين كميته در نظر گرفته شده         عنوان نخستين وظيفه  
  .است

  

، 2008 دسـامبر  20شاخه انجمن، در انگلستان شب يلدا را در تـاريخ       
اين جشن در رستوران آريانا واقع در شـهر لنـدن و بـا              . جشن گرفت 

  . هايشان برگزار شد  تن از اعضاء و خانواده25حضور 
 بعـد از نيمـه شـب ادامـه     1 شب آغاز شد و تـا       9مراسم شب يلدا از     

خواندن اشعار حافظ و اجراي موسيقي زنده، بخشي از مراسـم           . يافت
دكتـر  قابـل توجـه حضـور خـانم         نكتـه   . گرفـت   جشن را در بر مـي     

ــور قهرمــان ــدا صــالحي، خــانم پ مهنــدس هــائري  و آقــاي راد ن
 تن از اعضاي سابق هيأت مديره انجمن در اين جشن           3،  پور معصوم

  .بود
  

  

  

براي نخستين بار، با كوشش شاخه ونكوور انجمن، مراسم شب يلـدا            
 هاي دانشكده فني دانشـگاه      به طور مشترك با حضور اعضاي انجمن      

 21شاخه ونكوور، در تـاريخ      ) تكنيك  پلي(تهران و دانشگاه امير كبير      
واقـع در ونكـوور شـمالي، جشـن      » هاليدي«، در هتل    2009دسامبر  

  .گرفته شد
آموختگـان و     در اين مراسم كـه بـا اسـتقبال گـرم جمعـي از دانـش               

ايـن  .  تـن شـركت كردنـد      130هايشان روبرو شـد، بـيش از          خانواده
 سخنان خانم مهندس عليون از اعضـاي هيـأت         ميهماني مشترك، با  

مديره شاخه ونكوور آغاز شد كـه بـه اختصـار در مـورد تاريخچـه و                 
خـواني،    پـس از آن، جشـن بـا حـافظ         . مراسم شب يلدا سخن گفتند    

  .صرف شام و رقص و پايكوبي تا پاسي از شب ادامه داشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جشن شب یلدا در لندن  های اجرائی انجمن تشکيل کميته

  برگزاری مشترک جشن شب یلدا با 
  کوشش و راهبرد شاخه ونکوور
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ــا  خبرنامــه انجمــن از بــد ی  مســئوليت اداره و انتشــار آن ب
هيأت مـديره    عضو پيشين    ، مهندس انوشه هادزاد   یآقا

 اسـت آـه خبرنامـه بـه مـدت           یگفتنـ . انجمن بوده اسـت   
ــال   ــه(شـــش سـ ــپتامبر  2003 از ژانويـ ــا سـ ــا ) 2008 تـ بـ

انتشار يك خبرنامه وزيـن و      .  ايشان منتشر شد   یسردبير
 یهــا  از شـاخه  مطالـب یآور بـا اعتبـار آـه مسـتلزم جمـع     

، ويــرايش و یآرايــ  ترجمــه، تايــپ، صــفحهمختلــف انجمــن،
 يـك جمـع     یهـا    اسـت، بـه تـالش      یانجام تصحيحات نهـاي   

 گذشـته،  یها پيگير و عالقمند نياز دارد، اما در خالل سال  
تنه بر     مهندس هادزاد بخش اعظم وظايف فوق را يك        یآقا

از ايــن روســت آــه اهميــت زحمــات و  . انــد دوش آشــيده
امه انجمـن دو چنـدان       ايشان در انتشار خبرن    یها  آوشش

ســايت انجمــن مشــاهده  همــانطور آــه در وب. شــود یمــ
 معتبر و بـا     ی نشريهانتشار يك   شود حاصل آار ايشان       یم

ــاه  ســاله بــوده  6 ارزش در طــول ايــن زمــان نــه چنــدان آوت
توانسـت    ی، نمـ  یيقين، انجـام چنـين امـر خطيـر          یب. است

  .دپذير باش ناپذير ايشان، امكان ی خستگیها بدون تالش

 با ايشـان داشـته      ی آوتاه یمناسبت نديديم آه گفتگو     یب
ــ    ــا در معرفـ ــه تنهـ ــوانيم نـ ــا بتـ ــيم تـ ــن  یباشـ ــتر ايـ  بيشـ

 بــا تجربــه و آوشــا بــه ديگــر اعضــا انجمــن یدانشــگاه هــم
 ايشان  ی گرانبها یها   برداشته باشيم، بلكه از آموزه     یقدم

  .مند شويم در ارتباط با استمرار انتشار خبرنامه نيز بهره

گــزاری از ایــن کــه پذیرفتيــد بــا  ای هــادزاد، بــا ســپاسآقــ -1

هـای    خبرنامه انجمن، کـه در واقـع ثمـره و حاصـل کوشـش             

خودتــان بــوده اســت، گفــت و گــو داشــته باشــيد، خــواهش 

ــی ــيلی    م ــوابق تحص ــورد س ــدری در م ــيم ق ــه کن ای   و حرف

 .خودتان برایمان صحبت کنيد

داديـد بايـد    با تشكر از اين كه امكان اين گفت و گـو را بـه مـن                 
بگويم كه من جزو آن گروه از دانشجويان دانشگاهمان هستم كه           

 خورشيدي وارد   1344من در سال    . از دبيرستان البرز آمده بودند    
دبيرســتان البــرز شــدم و پــس از پايــان آمــوزش دبيرســتاني در 

 شـركت كـردم و در رشـته         1350امتحان كنكور سراسـري سـال       
تخاب نخستم بـود، پذيرفتـه      مهندسي مكانيك دانشگاهمان كه ان    

دانيــد دانشــگاه مـا در آن ســال شــهريه   همــانطور كــه مـي . شـدم 
 درصـد   10من چون جـزو     .  هزار تومان داشت   2اي به ميزان      ساالنه

شدگان در رشته مهندسـي مكانيـك بـودم، در آن             نخست پذيرفته 
پـس از پايـان آمـوزش در        . سال از پرداخـت شـهريه معـاف شـدم         

 خورشـيدي بـراي ادامـه آمـوزش بـه           1355دانشگاهمان در سـال     
 رفتم و پس از يك سال درجه فـوق ليسـانس را             6دانشگاه پاريس   

در سال بعـد يـك درجـه        . ها، از آنجا گرفتم     در طراحي جعبه دنده   
ليسانس نيز از دانشـگاه امپريـال كـالج لنـدن در رشـته                ديگر فوق 

 در.  بـه ايـران برگشـتم      1357ارتعاشات گرفتم و در دي مـاه سـال          
ايران با كار در هيأت علمي دانشگاهي، كار در صـنعت و همچنـين     

در . اي پـرداختم  كار در شركت مهندسي مشاور بـه فعاليـت حرفـه     
 ايران را براي ديدار برادرم كه در شهر بـرلين غربـي آن              1362سال  

من به همراه همسرم مريم و دو       . كرد، ترك كردم    زمان تحصيل مي  
. كنـيم   قه شمال فرانكفورت زندگي مـي     فرزندم بهار و نويد، در منط     

 سال است كه در يك شركت مشاور مديريتي، بـه           22در آلمان من    
هـاي بـزرگ و       عنوان مشاور ارشد مسـئول كنتـرل كيفيـت پـروژه          

 . پيچيده مشغول كار هستم
ای از دوران دانشــجویی خــود در دانشــگاه    آیــا خــاطره  -2

  صنعتی شریف به یاد دارید؟

. نوان محيط آمـوزش و پـرورش بـه يـاد دارم           نشگاه را به ع   من دا 
جنبه پرورشي دانشگاه بـراي مـن و بسـياري از دوسـتان در آن               

مـا در دانشـگاه عـالوه بـر درس خوانـدن،            . دوران بسيار مهم بود   
نـوردي در منـاطق    پيمايي و كـوه  هاي راه كرديم، برنامه  ورزش مي 

كـرديم، عكاسـي يـاد        مختلف كشور داشتيم، موسيقي گوش مـي      
يكـي  . شديم  گرفتيم و با ادبيات و تأتر ايران و جهان آشنا مي            مي

هـايي   از ابتكارات خوب دانشگاه در آن دوران برگزار كـردن درس   
هايي مانند ادبيـات فارسـي،        درس. دهاي علوم انساني بو     در رشته 

موسيقي كالسيك و موسيقي سنتي ايراني، نظريه تكامل داروين         
هـاي    عوت از گروهي از شخصـيت     ها با د    اين درس . و هنر عكاسي  

،  احمـد شـاملو    برجسته آن زمان مانند، شاعر بزرگ زنـده يـاد         
آقاي هادي   و   آقاي صفوت  و   هرمز فرهت ،  اسماعيل خويي 

هـا و اسـتفاده از        شـركت در ايـن كـالس      . شد   برگزار مي  شفائيه
هـاي   بينش و دانـش آن فرزانگـان بـه همـراه شـركت در برنامـه             

  مهندس انوشه هادزادمصاحبه با آقای
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هـاي   ه قله دماوند و قله سبالن و برنامـه    نوردي، مانند صعود ب     كوه
روي در مناطق مختلف كشور براي هميشـه در خـاطر مـن               پياده

  . نقش بسته است
اید و در کدام یک       هيأت مدیره انجمن بوده     چند دوره عضو   -٣

   اید؟ ها شرکت کرده از گردهمایی

از طريـق شـركت در نخسـتين        خستين آشنايي من بـا انجمـن        ن
بايد در اينجا از    . گو بود   ديه   در شهر سن   2000گردهمايي در سال    

 تشكر  راد  مهندس شيوا فرهمند  ام آقاي     دوست خوب و قديمي   
كــنم، چــون ايشــان مشــوق اصــلي مــن بــراي شــركت در ايــن  

شركت در آن گردهمايي براي مـن و بسـياري          . گردهمايي بودند 
 كـامالً . اي بود   ديگر از دوستان به مانند ورود به يك دنياي افسانه         

. روشن بود كه فضاي گردهمـايي فضـاي عشـق و عاشـقي اسـت              
كردم كه زمان به يكباره به عقب برگشته است و من بـا               حس مي 

دانشگاهي در يك فضاي صميمي و آشـنا بـه همـان              دوستان هم 
 سـال   30همه به يكبـاره     . ايم   سال پيش پرداخته   30هاي    صحبت

و حـس   در آن گردهمايي ما عشـق را ديـديم          . جوان شده بوديم  
آتشي كه در آن چند روز از زير انبـوه خـاطرات شـيرين              . كرديم

هـا بعـد      گو و سال    ديه  گذشته زبانه كشيد، حتي پس از ترك سن       
  . نيز ديگر خاموش نشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هنگامي كه به داليـل مختلـف از جملـه دوري راه نتوانسـتيم در      
  در گردهمايي تورنتـو شـركت كنـيم، از خـود سـؤال             2002سال  

اي انجمن را در اروپا برگزار        هاي منطقه   كرديم كه چرا گردهمايي   
اين پرسش را در نخستين گردهمايي دوستان ساكن اروپا         . نكنيم

 در شـهر فرانكفـورت آلمـان مـورد بحـث و             2002در نوامبر سال    
بسياري . استقبال خوبي از اين گردهمايي شد     . بررسي قرار داديم  

ا، ســوئد و آلمــان در آن شــركت  كشــور، بريتانيــ3از دوســتان از 
آنجا تصميم گرفته شد كه شاخه اروپا را تشكيل دهـيم و            . كردند

يك كميته هم به عنوان كميته اجرايـي بـراي همـاهنگي كارهـا              
جا دارد كه در اينجا از دوستان عضو اين كميته كـه            . انتخاب شد 

از سـوئد   : همه مانند خودم عاشق اين كـار بودنـد، يـادي بكنـيم            
آقـاي  ، از بريتانيـا     آقاي فرهمنـدراد   و   هال سلطانيه خانم ش 
آقايـان  ،  خانم نويـده كالهـي     و از آلمان     پور   معصوم هانري

پـس از تشـكيل شـاخه       .  و خودم  سعيد فصيحي ،  ابك نصري ب
  . هاي متعددي در هر سه كشور اروپايي داشتيم اروپا گردهمايي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انجمـن تصـميم     ها موجب شد كه هيأت مديره وقـت         اين فعاليت 
.  در اروپـا برگـزار شـود   2004بگيرد كه گردهمايي سراسري سال     

هـاي    اين گردهمايي با موفقيت و زيبايي بسيار كه نتيجه زحمت         
مـن  . دوستان زيادي بود، در شهر هايدلبرگ آلمـان برگـزار شـد           

 هيأت مديره انجمن، خود را      2004نخستين بار در انتخابات سال      
در انتخابـات   .  هيأت مديره انتخاب شدم    نامزد كردم و به عضويت    

 در تركيـب    2008بعدي هيأت مديره نيز مجدداً و تا پايـان سـال            
دهـد كـه كـار و         تجربه من نشـان مـي     .  هيأت مديره قرار گرفتم   

شـرط خـوبي      اي انجمن پـيش     هاي منطقه   اندوزي در شاخه    تجربه
. باشـد   براي آماده شدن براي عضويت در هيأت مديره انجمن مي         

يد روزي انجمن به اين نتيجه برسد و بـا تغييـر در اساسـنامه               شا
هـا بتواننـد نـامزد بـراي        اين شرط را عملي كند كه فقـط شـاخه         

  .عضويت در هيأت مديره معرفي كنند

گو   ديه   در شهر سن   2000در نخستين گردهمايي انجمن در سال       
االسالمي و آقاي مهندس شـهريار        در كنار آقاي دكتر زاهد شيخ     

 ناصرزاده

 2002گزاري شاخه اروپا در ماه نوامبر سال  گردهمايي بنيان
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ــا منتشــر      -۴ ــام شــاخه اروپ ــر ن ــه، زی ــار، خبرنام ــاز ک  در آغ

اساسـًا فکـر ایجـاد آن در چـه موقـع و توسـط چـه                  .شد  می

  افرادی شکل گرفت؟

داستان خبرنامـه ماننـد داسـتان خـود         . فرماييد  كامالً درست مي  
خبرنامـه از ژانويـه سـال       . انجمن داستان عشق و عاشـقي اسـت       

 يعني به فاصله اندكي پس از تشكيل شاخه اروپا به عنـوان             2003
در آن زمـان هـدف مـا        . نشريه شاخه اروپا كار خود را آغاز كـرد        

 منـاطق مختلـف اروپـا       ايجاد ارتباط ميان دوسـتاني بـود كـه در         
دوست عزيزمان آقاي سعيد فصيحي كه دستي در       . پراكنده بودند 

زمينه اينترنت دارند، با استفاده از امكانات خودشان يـك پايگـاه            
مـن هـم بـه همـراه        . اينترني براي برقراري ارتباط ايجاد كردنـد      

 دسـت بـه كـار       آقاي مهندس شيوا فرهمندراد   دوست عزيزم   
هـاي خبرنامـه      نخستين شماره . امه شديم تهيه و پخش يك خبرن    

پس از انتشـار    .  صفحه منتشر كرديم   2را در مقياس كوچك و در       
اندوزي به تدريج بر حجم هـر شـماره           ها و تجربه    نخستين شماره 

.  صفحه منتشر شدند   8 و سپس    6ها به تدريج در       شماره. افزوديم
 بـا كمـك     و بايد بگويم كه   . تأكيد ما بر انتشار منظم و ماهانه بود       

 شماره را به طور منظم تهيه و در دسـترس        60دوستان توانستيم   
با هر گام كـه  . شناختيم ما راه را از پيش نمي     . دوستان قرار دهيم  

شايد ايـن را بـه عنـوان        . رسيديم  رفتيم به گام ديگر مي      پيش مي 
. يك پارادوكس ببينيد ولي كار ما يك جنبه عرفاني هـم داشـت            

حاصل عشق عميق و اعتقاد ما به كارمـان         شايد جنبه عرفاني آن     
  :يا آن طور كه عطار مي گويد. بود

  تو پاي به راه درنه و هيچ مپرس 
  خود راه بگويدت كه چون بايد رفت                                   

من فكر ميكنم كه شرط اين كار وجـود يـك عشـق قـوي بـراي                 
  .دو اين عشق در وجود ما بو. رسيدن به هدف است

ــاریخی قــرار شــد کــه شــما مســئوليت  -۵ انتشــار   از چــه ت

 و نـه فقـط از سـوی         - آن    خبرنامه انجمـن را در بعـد جهـانی        

  دار شوید؟  عهده-شاخه اروپا

 شماره خبرنامـه، هيـأت      20، پس از انتشار بيش از       2005در سال   
مديره در پاسخ به استقبال وسـيعي كـه از خبرنامـه شـده بـود،                

امـه از حالـت اروپـايي در آيـد و ارگـان             تصميم گرفت كـه خبرن    
. اين تصميم نتيجه يك روند طبيعـي بـود        . سراسري انجمن شود  

از جانـب مـا كـه فشـاري      . كنم هيچ فشاري در كار بـود        فكر نمي 
ين تصميم هم كمك بزرگي به خبرنامه كرد و هم در عين            ا. نبود

ما تا پـيش از ايـن تصـميم         . تر كرد   حال مسئوليت آن را سنگين    

 از همكـاري آنهـا      هـا بـوديم و       در تماس با بسياري از شـاخه       هم،
  . تر شد  ولي پس از اين تصميم وظيفه ما روشن.برخوردار بوديم

   همکــاران عمــده شــما در طــول ایــن مــدت چــه کســانی -۶

اند؟ باشد کـه بـا نـام بـردن از ایشـان از یـاری آنـان نيـز             بوده

  . شود قدردانی

خه اروپا كه در به راه انـداختن        عالوه بر اعضاي كميته اجرايي شا     
گر ما بودند در اينجا بايـد از سـه فـرد يـا                اين كار نخستين ياري   

بـدون يـاري ايـن سـه فـرد و گـروه خبرنامـه               . گروه تشكر كـنم   
 نخسـتين تشـكر مـن از دوسـت عزيـرم          . توانست موفق شود    نمي

هـاي    ايشـان بـا ويژگـي     .  است فرهمندرادمهندس شيوا   آقاي  
آشنايي خـوب بـا دانـش روان نويسـي زبـان            خوب خود از جمله     

فارسي، استعداد شايان فنـي و دقـت در جزئيـات، از همـان روز               
نخست، بيشترين بار اين كار را بر دوش داشت بدون آنكه حتـي             

ايشان با آنكـه يـك مسـئوليت بسـيار          . يك بار ابراز ناراحتي كند    
مهم و سـنگين در يـك مؤسسـه صـنعتي در سـوئد دارد، بارهـا                 

هـاي شـب     هاي زيادي از اوقات استراحت خود را تـا نيمـه           ساعت
اين همان عشقي است كـه      . كرد  صرف تهيه و تنظيم خبرنامه مي     

ها  در اينجا شايد بد نباشد به يكي از اين نمونه  . به آن اشاره كردم   
 در هايدلبرگ هم مطـرح   2004اشاره كنم كه در گردهمايي سال       

  . شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ردهمايي سراسري هايدلبرگ ما به ايـن فكـر         در جريان تدارك گ   
هاي خبرنامـه كـه تـا آن          افتاديم كه شايد بد نباشد اگر ما نسخه       

زمان منتشر شده بودند را جلد كنيم و به صورت مجلد در اختيار     
. شيوا فوراً آمادگي انجام اين كـار را پـذيرفت         . دوستان قرار دهيم  

 انجمن در شهر هايدلبرگ آلمان در       2004در گردهمايي سال    
كنار از چپ به راست آقايان بهنام كامراني، فريبرز اردوبـادي،           

 كتر هژبري و شيوا فرهمندرادد
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ق، تمام اين كار را با بعداً متوجه شدم كه اين انسان فداكار و عاش       
استفاده از امكانات شخصـي خـود و در منـزل خـود انجـام داده                

 فرد ديگري كه در موفقيت خبرنامه نقش بـه سـزايي دارد           . است
ايشـان از همـان نخسـتين گـام هـم           . اسـت  آقاي دكتر هژبري  
ايشـان هميشـه بـا حوصـله بـه      . گر ما بودند مشوق ما و هم ياري  

. كردند  دادند و ما را راهنمايي مي       ميها و نظرات ما گوش        پرسش
بسياري از خبرهايي را كه ما بـه آنهـا دسترسـي نداشـتيم ولـي                

حتماً توجه داريد كـه     . گذاشتند  برايمان مهم بود در اختيار ما مي      
.  سـاعته وجـود دارد     9ميان كاليفرنيا و آلمان يك فاصـله زمـاني          

هاي   خهسومين عامل در موفقيت خبرنامه همكاري نمايندگان شا       
در اينجا از همه اين دوستان      . انجمن در آمريكا، كانادا و اروپا بود      

مهنـدس فريبـرز    آقـاي    بمها و به ويژه از دوست خو        در شاخه 
  .كنم كه يار و ياور ما بودند ازصميم قلب تشكر مي اردوبادي

ــل از انتشــار    -٧ ــدرج در خبرنامــه قب ــار و مقــاالت من ــا اخب  آی

شدند و یـا       گروهی خوانده می   توسط هيأت مدیره انجمن یا    

شخص شما به عنـوان مسـئول تهيـه خبرنامـه، مسـئوليت             

  صحت و سقم اخبار و مطالب آن را بر عهده داشتيد؟

هـا بايـد بـا سـطح          است كه سـطح مسـئوليت       تجربه من نشان داده   
هايي ماننـد    اين به ويژه در سازمان    . اختيارات هماهنگي داشته باشد   

تنها . امالً داوطلبانه است، بسيار مهم است     ها ك   انجمن ما كه فعاليت   
به همـين دليـل مـن       . عامل فعاليت در انجمن ما عامل انگيزه است       

ها بايد در جهـت تقويـت انگيـزه و محـدود              كنم همه تالش    فكر مي 
 سالي كه از عمـر      6در طول اين    . كردن كنترل به حداقل الزم باشد     

 شد كه به خـوبي      گذرد، يك سنتي در اين زمينه ايجاد        خبرنامه مي 
اين سنت اين بود كه خبرنامه پس از تهيـه و پـيش از          . هم كار كرد  

رئيس انجمن هـم بـا      . گرفت  انتشار در اختيار رئيس انجمن قرار مي      
آنكه در برخي موارد با مطالب خبرنامه كامالً موافقت نداشت ولي با            

كرد، بدون آنكه بـر آنهـا پافشـاري           نظري نكاتي را گوشزد مي      بزرگ
ديـديم تـا      فكري مـي    اين را ما در خبرنامه، بيشتر كمك و هم        . ندك

 بـود، هـم در مـورد    دكتر هژبري صادق اين، هم در مـورد      . كنترل
  .دكتر آريا و هم در مورد االسالمي دكتر شيخ

   سال انتشار خبرنامه، با چه مشکالت خاصـی ۶در طول   -8

بـه بـر     غل  لطفًا تجربه خود را در مورد چگـونگی        روبرو بودید؟ 

  .این مشکالت برایمان بيان بفرمایيد

ما . ها برايتان بگويم  خواهم نه از مشكالت بلكه از چالش        در اينجا مي  
از نخستين گام يك چـالش بـزرگ داشـتيم و آن جلـب همكـاري                
دوستان هرچه بيشتري در مناطق مختلف براي تهيه مطالب بـراي           

هـا هنگـامي    ما معتقـد بـوديم كـه خبرنامـه تن         . خبرنامه بوده است  
تواند موفق باشد كه حاصل يك كار گروهي بشود و نه تنها كـار                مي

يك يا دو نفر بلكه نتيجه كار گـروه بسـياري از اعضـا و دوسـتان از               
هـاي نسـبي      بـا آنكـه در ايـن زمينـه موفقيـت          . سراسر جهان باشد  

بـه نظـر مـن      . ايم، ولي هنوز جا بـراي پيشـرفت زيـاد اسـت             داشته
. هـاي انجمـن مـا را مـنعكس كنـد             بتواند ويژگي  ي ما بايد      خبرنامه

انجمنـي كـه   . انجمن ما يك انجمن دانشـگاهي از نـوع ويـژه اسـت         
اعضايش در عين تعلق خاطر به يك فضـاي دانشـگاهي در منـاطق              

انعكاس اين همدلي و در عين حـال ايـن          . اند  مختلف جهان پراكنده  
نـابراين  ب. هاست  ساخت انجمن ما بر پايه شاخه     . تنوع چالش ماست  

تـر بـا      تـر و عميـق      موفقيت خبرنامه در گرو پيوند هـر چـه نزديـك          
  .هاست شاخه

 - و کـم تجربـه     -در خاتمه چنانچه پيامی برای گروه جدید         -9

هـای خـود      تهيه خبرنامه دارید لطف کنيد و مـا را از رهنمـود           

  .مند کنيد بهره
من از شما و همه مسئولين شاخه ونكوور متشـكرم كـه مسـئوليت              

من بسيار بر ايـن نظـر بـاور         . ار خبرنامه را با روي باز پذيرفتيد      انتش
ها و    دارم كه چالش بنيادي براي هر سازماني، توان انتقال مسئوليت         

اين آن بوته آزمايشـي اسـت       . كارها از يك گروه به گروه ديگر است       
انجمـن مـا بـه      . توان توان بقاي هر سازمان را در آن سنجيد          كه مي 

رن مدني توانسته است در طول عمر كوتاه خـود          عنوان يك نهاد مد   
اي   خبرنامه در واقع آينـه    . تا كنون در اين زمينه سر بلند بيرون آيد        

خبرنامـه در عـين     . كنـد   هاي انجمن را منعكس مي      است كه فعاليت  
بدين ترتيب  . تر است   حال مشوق اعضاي انجمن جهت فعاليت بيش      
يعنـي انعكـاس    . استوظيفه خبرنامه برقراري يك ارتباط دو سويه        

من مطمئـنم كـه گـروه       . فعاليتهاي انجمن و تشويق اعضاي انجمن     
شما با نيروي انگيزه نيرومند خود خواهـد توانسـت خبرنامـه را بـه               

من و همه دوستداران خبرنامه     . سطح جديدي از كيفيت باال برساند     
دهيم كه با تمـام تـوان در كنـار شـما و آمـاده          به شما اطمينان مي   

با آرزوي موفقيت هرچه بيشتر براي شما دوستان        . هستيمهمكاري  
  .بسيار عزيز

  هر چه گويم عشق را شرح و بيان
  نچون به عشق آيم خجل باشم از آ                                    

با عرض تشکر از این کـه وقـت خـود را در اختيـار مـا قـرار                   
  .یمدادید، آرزوی موفقيت بيشتر شما را در هر زمينه دار
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، اولـين گردهمـايي خـود را بـا          2003شاخه ونكـوور در آگوسـت       
تن اعضاي هيأت مديره       تن برگزار كرد كه در آن، هفت       80حضور  

گردهمـايي دوم  . به مدت دو سال از سوي حاضران انتخاب شدند       
 برگزار شد و اين بار هشت نفر بـراي عضـويت در     2005در نوامبر   

ين گردهمـايي كـه بـه انتخـاب         سوم. هيأت مديره انتخاب شدند   
.  برگزار شـد 2007ي شاخه انجاميد در اكتبر  هشت نفر براي اداره 

اي برخي از منتخبـين و تغييـر محـل            با توجه به مشكالت حرفه    
ي اعضـاي هيـأت مـديره نـاگزير از آن         سكونت ايشان، باقيمانـده   

 5هـاي محولـه، از    شدند كه با توجه به كثرت وظايف و مسئوليت       
عمـل    عضاي فعال براي حضور در هيأت مديره دعـوت بـه          تن از ا  
 عضو انتخابي و 5در حال حاضر هيأت مديره انجمن شامل     . آورند

  . عضو مدعو است5
هاي شاخه انجمن، كه كامالً همسو با اهداف تعيين    از اهم فعاليت  

ــاني   ــن جهـ ــوي انجمـ ــده از سـ ــزاري SUTAشـ  اســـت برگـ
 آگـاهي رسـاندن در      هاي علمي،   هاي مختلف در زمينه     گردهمائي

هـا و مراسـم       داشـت جشـن     مورد مسايل اجتماعي و محلي، پاس     
هاي تفريحي در ظرف سـالهاي گذشـته بـوده            ايراني و نيز برنامه   

  . است
ترين دستاوردي را كه شاخه ونكوور در گذشته داشته است،            مهم

شايد بتوان هماهنگي در برگزاري پنجمـين گردهمـائي جهـاني           
SUTA   نفر از اعضاء شاخه     20نزديك به   .  دانست  در شهر ونكوور 

هـا    در برگزاري اين مراسم باشكوه، به صورت داوطلبانـه و مـدت           
اي را با اعضـاء هيـأت         پيش از آغاز گردهمايي، همكاري صميمانه     

شاخه ونكـوور در    . مديره آغاز كردند و تا پايان مراسم ادامه دادند        
نــان  عضــو دارد كــه بخــش اعظــم آ250حــال حاضــر در حــدود 

 در SFU و UBCهـاي     دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشـگاه      
  .مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا هستند

بنا بر صالحديد هيأت مديره انجمن پيشين و با تأئيد هيأت مديره            
ي انجمن بـه شـاخه        ي تهيه و انتشار خبرنامه      حاضر انجمن، وظيفه  

  .ونكوور واگذار شده است
اي هيـأت مـديره انجمـن، مختصـري از          براي آشنايي بيشتر با اعض    

سوابق تحصيلي و كاري هر يك، همراه بـا عكـس ايشـان در ادامـه                
  .آيد مي
  

  
  )رئيس هيأت مديره(

   محمدعلي احراري:نام
 )ي اول دوره( 1345: سال ورود به دانشگاه

   مهندسي برق: در دانشگاهیرشته تحصيل
   ايتالياGTIي تخصصي در شركت  دوره

 هاي ارتباطي ميكروويو در خصوص سيستم
 مهندس طراح و سوپروايزر در بخش طراحي شركت         :یسوابق آار 

  صنايع الكترونيكي ايران، 
هاي آموزشي   براي توليد كيتIran Kitمدير شركت متعلق به خود 

  الكترونيكي، 
 واقع در شـهر  1990 از سال Cana Kitمدير شركت متعلق به خود 

  هاي الكترونيكي ها و ماجول ونكوور كانادا، براي توليد كيت
  
  
  

  )نايب رئيس هيأت مديره(                                           
   مژگان عليون:نام

 1362 :سال ورود به دانشگاه
 مهندسي شيمي : در دانشگاهیرشته تحصيل
مهندسي و تحقيقات صنايع   كار تحقيقاتي در شركت   :یسوابق آار 

س د، مهنـ  خودكفـايي هاي    كت سازه الستيك، مهندس مشاور در شر    
هـا و اطالعـات مـديريت،          بخـش سيسـتم    -مشاور در شـركت بـارز     

 در ونكـوور و كارشـناس امـور    H & R Blockكارشـناس ماليـاتي   
  امالك در ونكوور

 
  
  

  )دار انجمن خزانه(
   ترانه صولتي:نام

 1364 :سال ورود به دانشگاه
  مهندسي صنايع: در دانشگاهیرشته تحصيل

تربيت مدرس، دكتـراي      ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه     يسكارشنا
 صنايع از دانشگاه تورنتو كانادا

هـاي مهندسـي     مدرس درس : UBC استاد دانشگاه    :یسوابق آـار  
صنايع و اقتصاد مهندسي، مدير گروه تحقيقـاتي شـامل دانشـجويان            

  ي دكترا و كارشناسي ارشد دوره
 

 

   با شاخه ونكووریآشناي
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  )عضو انتخابي(
  سارا محمودي :نام
 1364 :ل ورود به دانشگاهسا

  مهندسي صنايع: در دانشگاهیرشته تحصيل
وري از مجتمع عالي صـنايع، علـم و            و بهره   كارشناسي ارشد سيستم  

 صنعت
 تجهيـزات  -1هـاي متعلـق بـه خـود       مدير شـركت   :یسوابق آـار  

 Razstone -2 امارات متحده عربـي      -سنگين نيروان واقع در دوبي    
  در ونكوور

  
  

  )دبير انجمن(
   سارا باوريان:نام

 1376 :سال ورود به دانشگاه
 مهندسي برق : در دانشگاهیرشته تحصيل

ي    ونكـوور و دانشـجوي دوره      SFUكارشناسي ارشد برق از دانشگاه      
 SFUدكتراي برق در دانشگاه 

هـاي ارتبـاطي      ي سيسـتم     كار تحقيقـاتي در زمينـه      :یسوابق آـار  
  SFUسيم در دانشگاه  بي
  
  
  

  )عضو مدعو(
   مرتضي رضايي:امن

 1352 :سال ورود به دانشگاه
 مهندسي ساختمان : در دانشگاهی تحصيلرشته

  كار در ايران و ساختمان سازي در كانادا  پيمان:یسوابق آار
  

  
  

  )عضو مدعو(
  مسعود سهيلي :نام

 1353: سال ورود به دانشگاه
  مهندسي مكانيك:  در دانشگاهیرشته تحصيل

  
  

  
  

  )عضو مدعو(
  رو مقصود خس:نام

 1353 :سال ورود به دانشگاه
  ،دسي برقن مه: در دانشگاهیرشته تحصيل

  گرايش مخابرات
كارشناس بخش انتقال راديويي در مركـز تحقيقـات          :یسوابق آار 

دار و رئـيس      مخابراتي ايران وابسته به شركت مخابرات ايران، سـهام        
   تا كنون1365هيأت مديره شركت صنايع ارتباطي پايا از سال 

  
  
  
  

  )عضو مدعو(
   مجيد پيشوايي:نام

 1356 :سال ورود به دانشگاه
 مهندسي مكانيك، گرايش سياالت:  در دانشگاهیرشته تحصيل
در ونكوور كانادا از    ) Prism(مهندسين مشاور پريزم     :یسوابق آـار  

هـاي     كارشناس در مـديريت مصـرف انـرژي و روش          - 2000سال  
هاي   زشي، صنعتي و مجتمع   هاي تجاري، آمو    كاهش آن در ساختمان   

  بزرگ مسكوني
  
  
  
  

  )عضو مدعو(
   اشكان ميرباقري:نام

 1373: سال ورود به دانشگاه
 مهندسي مكانيك، گرايش جامدات : در دانشگاهیرشته تحصيل

 -داراي مــدرك كارشناســي ارشــد مكانيــك از دانشــگاه كنكورديــا 
 مونترال كانادا
در تهـران،   ) IRITEC(مهندسـين مشـاور ايريتـك        :یسوابق آار 

در ونكوور كانادا، شركت فلور     ) Westmar(مهندسين مشاور وستمار    
 )Fluor (در ونكوور كانادا 

در حال حاضر بر روي پروژه بازيافت طـال در جمهـوري دومينـيكن              
  .كند فعاليت مي
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خبرنامه به هفتمين سـال انتشـار       ) 2009ژانويه   (1387از دي ماه    
 1381ي خبرنامه در دي ماه        ن شماره نخستي. خود پاي نهاده است   

به همت شاخه اروپـاي انجمـن و اقـدام مهنـدس            ) 2003ژانويه  (
هـاي    ديـري از انتشـار نخسـتين شـماره        . انوشه هادزاد منتشر شد   

ــدني و    ــب و خبرهــاي خوان ــزان مطال ــه مي ــه نگذشــت ك خبرنام
تصويرهاي به ياد ماندني منتشر شـده در خبرنامـه، بـا حمايـت و               

. اي پيـدا كـرد      ي اعضاء انجمن، رشد قابـل مالحظـه         هياري فزايند 
دريافت اظهارنظرهاي مثبت و مفيد خوانندگان خبرنامه، حـاكي از          
آن است كه اين نشريه، توان آن را دارد كه به گسـترش هـر چـه                 

  .تر پيوند مابين اعضاي انجمن بپردازد وسيع
بـا  توان داشت كه در سالهاي پـيش رو، خبرنامـه             اميد و انتظار مي   

كننـدگان آن،     راهنمايي هيأت مديره جديد و تـالش بيشـتر تهيـه          
بتوانــد در راه همبســتگي و پيونــد هرچــه بيشــتر اعضــاء انجمــن 

  .اي به پيش بر دارد هاي تازه گام
 كه در شش    آقاي مهندس انوشه هادزاد   جاي آن دارد كه از      

سال پيشين در تهيه و بالندگي و رشد اين نشريه، تـالش و دقـت               
  .يار داشتند، صميمانه ابراز سپاس كنيمنظر بس

دهيم كه همانند ايشان، هرچه در تـوان داريـم بـراي              اطمينان مي 
  .هاي انجمن، به كار بنديم پيشرفت و گسترش هدف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
 انجمـن و بـا      ی ان با انتخاب پنجمين هيأت مـدیره      هم زم 

 مسـئول تهيـه     هنـدس انوشـه هـادزاد     مآقای   پيشنهاد
، شاخه ونکوور از سـوی هيـأت         شماره پيش   تا خبرنامه
  . خبرنامه شدی دار تهيه  جدید عهدهی مدیره

کنندگان خبرنامـه در شـش        دانيم که همچون فراهم     می
خصوص شخص مهندس هـادزاد، کـار       سال گذشته و به   

ء و  از ایـن رو بـا همـه اعضـا         . سنگينی را بر دوش داریـم     
 ســر  دنيــا کــه بــهی دوســتداران انجمــن در هــر گوشــه 

بندیم که با همه توان فکـری خـود، در            برند عهد می    می
  .کار انتشار مرتب خبرنامه بکوشيم

تالش خود را خواهيم کرد که هر شماره خبرنامه حاوی          
ها و تصـویرهایی باشـد کـه از هـر حيـث               خبرها، نوشته 

هـای اميـدانگيزی باشـد کـه          مستند و مبتنی بـر هـدف      
ایـن  . انـد   ن بـوده  اعضاء و دوسـتداران انجمـن، خواهـان آ        

گــذاران انجمـــن و  نهاســـت کــه بنيا  هــا، همــان   هــدف 
ــت   ــه فعالي ــاز و در ادام ــدگان آن از آغ ــه   گردانن ــای هم ه

  .جانبه خود مد نظر داشتند و دارند

هــا، ایجــاد پيونــدهای صــميمانه و  تــرین ایــن هــدف مهــم
ــه در دانشــگاه       ــائی اســت ک ــه اعض ــين هم ــاز ب کارس

جوئی و یـا    نشـ هـای اسـتادی، دا      صنعتی شریف، سـال   
  .اند ندهاراشتغال به کار را گذ

ــدها و همبســتگی  ــين پيون ــادل   چن ــه تب ــًا ب هــایی، لزوم
هــا و  اطالعــات فنــی، علمــی، هنــری و افــزایش تجربــه 

ایـن تبـادل    . شـود   هـای آنـان منجـر شـده و مـی            آموزش
ای استوار و ماندنی اسـت بـرای خـدمت            اطالعات، پایه 

ــه  ــربخش در جامع ــی  ثم ــدگی م ــه در آن زن ــيم ای ک . کن
تردیـد یکایـک مـا بـا بسـط دانـش و آگـاهی خـود در                    بی

ارتباط با دیگر اعضاء انجمن، بـه رشـد و توسـعه جوامـع        
  .رسانيم گوناگونی که در آن فعال هستيم یاری می

چنين اسـت کـه گـروه دسـت در آـار تهيـه و نشـر ایـن               
آموختگـان،    که یکایک استادان، دانش   خبرنامه اميد دارند    
ــتدار  ــاء و دوس ــان کــه     اعض ان انجمــن در هــر جــای جه

سکونت دارند ما را در انجام این خدمت و وظيفه یـاری و              
دهــيم کــه در راه انتشــار  اطمينــان مــی. راهنمــائی کننــد

تــرین  خبرهــا مطالــب و رهنمودهــای ایــن عزیــزان، بــيش 
  .تالشمان را خواهيم کرد

  

2003نخستين شماره خبرنامه از ماه ژانويه سال

  هيه و نشر خبرنامهسخنی از گروه ت  سالگی گذارد پا به هفت» خبرنامه«
  شاخه ونکوور
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   شريف–استنفورد 
  ها سال همكاري دو جانبه ده

، انجمن دانشـگاه صـنعتي شـريف        2008شتم نوامبر   ه  در روز شنبه    
)SUTA( ي كاليفرنيا، ميزبان گردهمايي پرشـوري بـود كـه            ، شاخه

 ويـژه    بـه (براي آشنايي و تقدير از دستاوردهاي دانشجويان ايرانـي          
هـاي دو     و نيز تجليـل از همكـاري      ) آموختگان دانشگاه شريف    دانش

  .شد جانبه دو دانشگاه برگزار مي
 Alvand Technologiesد كه بخشاً با حمايت مالي شركت اين رويدا

برگـزار كننـدگان    .  تن روبرو شـد    300برگزار شد با استقبال نزديك به       
مراسم با نظرات و حمايت بسيار مثبت مهمانان در طول برنامه و پـس              

  .از آن همراهي شدند
. در اين گردهمايي، چندين استاد دانشـگاه اسـتنفورد سـخن گفتنـد            

هاي ارشد شهرداري سانفرانسيسكو      س ميركريمي يكي از مقام    آقاي را 
هاي گردهمايي، با سـخنان       برنامه. نيز به عنوان مهمان حضور داشتند     

آغـاز  ) رئيس انجمن در زمان برگزاري رويداد     (خانم دكتر فريبا آريا     
، رئـيس دانشـگاه     پـور   دكتر سـعيد سـهراب    پس از آن پيـام      . شد

بـه دنبـال آن، چهـار       . نـده شـد   صنعتي شـريف، بـراي حاضـرين خوا       
. هـا ايـراد شـد       داشت از سوي ديگر شخصـيت       سخنراني و پنج گرامي   

  :سخنرانان عبارت بودند از
 پرفسور توماس ليو ) Bruce Wooley (پرفسور بروس وولي 

)Thomas Lee (از دپارتمان مهندسي برق استنفورد  
، سرپرسـت  )Friedrich Prinz (پرفسور فردريس پرينتـز  

 ن مهندسي مكانيك استنفورددپارتما
 Engineering in Risk معاون شـركت  دكتر محسن رهنما 

Management Solution (RMS)   و استاد پيشين دانشـگاه
 در دپارتمان ساختمان دانشگاه صنعتي شريف

التحصـيل سـال      ، فـارغ  نيـا   دكتر علي شريف  ها، از     در خالل برنامه  
، كـه سـپس در      )ره اول التحصيالن دو   فارغ( از دانشگاه شريف     1349

خـانم  دانشگاه استنفورد به ادامه تحصيل پرداختند، و همچنين از          
التحصيل دانشگاه شـريف كـه در         ، اولين زن فارغ   شهرزاد تسوجي 

دانشگاه استنفورد، تحصيل در مراحل باالتر را ادامه دادند، تجليل و           
  .عمل آمد داشت به گرامي

سرپرسـت  ) Fabian Pease (پرفسـور فابيـان پيـز   در ادامـه از  
ي پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دپارتمان         پيشين اداره 

برق دانشگاه استنفورد، كه در پـذيرش دانشـجويان ايرانـي پـس از              
انـد، قـدرداني بـه عمـل آمـد و             سزايي را ايفا كـرده      انقالب، نقش به  

 .اي به ايشان اهدا شد تقديرنامه

در دانشگاه استنفورد،   ) PSA(همچنين از انجمن دانشجويان ايراني      
ي ايرانـي دانشـگاه       اي كه در حمايت از جامعه       العاده  براي نقش فوق  

 .اند، تقدير و سپاسگزاري شد استنفورد ايفا كرده
گزاران دو دانشـگاه اسـتنفورد و صـنعتي شـريف،             سرانجام، از بنيان  

  .عمل آمد آقايان استنفورد و دكتر مجتهدي، تجليل به
م كوتاه، يكي در مـورد زنـدگي در دانشـگاه اسـتنفورد و              در ادامه دو فيل   
سراي نامور ايراني و يكي        داستان خانم سيمين دانشور  ي    ديگري درباره 

  .از نخستين ايرانياني كه در استنفورد تحصيل كرده است، پخش شد
چنــين اجــراي موســيقي زنــده، بخشــي از مراســم را بــه خــود  هــم

وسـط دانشـجويان ايرانـي      بخش اعظم ايـن برنامـه ت      . اختصاص داد 
  .آموختگان شريف بودند، اجرا شد استنفورد كه اكثراً از دانش

اميدوار اسـت كـه بتوانـد       ) SUTA(انجمن دانشگاه صنعتي شريف     
هـاي برجسـته      هايي را در ديگر دانشـگاه       چنين مراسم و گردهمايي   

هاي   باشد كه با اين كار بتوان دستاوردها و موفقيت        . دنيا برگزار كند  
آموختگان دانشـگاه شـريف را در معـرض توجـه قـرار داد تـا                  نشدا

  .موجبات شناسايي و رشد دانشگاه در سطوح مختلف فراهم شود
انجمن دانشگاه از حامي مالي اين رويداد، دكتر منصور كرامت كه از    

 Alvandآموختگان شريف و نيـز از مـديران ارشـد شـركت      دانش
Technologies ــ ــك اعضــاي تش ــي  كل هســتند و يكاي ــاي ايران ه

. كنـد   استنفورد، كه خالصانه ما را حمايت كردند، سپاسـگزاري مـي          
انجمن بخصوص از آقايان محمد حكمت، اميرعلي كيا و خانم شراره           
نوربلوچي و بيش از همه از دكتر جليل كمالي كه پيشنهاد برگزاري            

ي آن از آغـاز تـا پايـان بـا ايشـان بـود، تشـكر و               اين رويداد و اداره   
  .كند داني ميقدر

 در آدرس زيـر     youtubeقطعات كوتاهي از اين رويداد را از طريـق          
  :توانيد مشاهده كنيد مي

http://www.youtube.com/watch?v=-LZrG-TsH8s  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

دكتـر منصـور كرامـت، : ستآموختگان شريف، ايستاده از را       چند تن از دانش   
، خـانم شـهرزاد     )گـزار سـوتا     بنيان(نيا، دكتر فريدون هژبري       دكتر علي شريفي  

  تسوجي، دكتر جليل كمالي، دكتر فريبا آريا، دكتر رضا مرتضايي
 آقاي محمود صادقي، آقاي حميد نبوي، آقاي علي پارسا: نشسته از راست

  در دانشگاه استنفورد
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)رئيس انجمن دانشجويان ايراني دانشگاه استنفورد(آقاي محمد حكمت 

پرفسور پرينتز، سرپرست دپارتمان مهندسـي مكانيـك دانشـگاه      
  استنفورد در حال سخنراني

  پرفسور وولي، استاد دپارتمان مهندسي برق دانشگاه استنفورد

نام در دانشگاه     در زمان ثبت  نيا كه     آقاي دكتر علي شريفي   عكس   پرفسور لي، استاد دپارتمان مهندسي برق دانشگاه استنفورد
صنعتي شريف ارائه كرده بودند به صورت غير منتظره به ايشان           

  .نشان داده شد

ي پـذيرش      پرفسور پيز، استاد دانشگاه و سرپرست پيشين اداره       
  دپارتمان مهندسي برق دانشگاه استنفورد

، در حـال معرفـي انجمـن و قرائـت پيـام دكتـردكتر فريبا آريـا   
 )رئيس دانشگاه صنعتي شريف(پورسهراب

 موسيقي اصيل ايرانيگروه موسيقي طرز، در حال اجراي قطعاتي از 
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آموختگان دانشـگاه صـنعتي       ، اولين گردهمائي دانش   87در آذر ماه    
بـا دعـوت    . شريف، مقيم شهر قزوين، در ايـن شـهر برگـزار شـد            

 و پـس از اعـالم در يـك روزنامـه           مهر  مهندس محمدرضا كيان  
آموختگان دانشگاه شريف در شهر قزوين براي اين    محلي، از دانش  

  .عمل آمد گردهمائي دعوت به
در نشستي كه با حضور عالقمندان تشكيل شد، گسترش آتي اين           

هاي ورزشي و تفريحي كه بـه تحكـيم هـر             جلسات، تشكيل گروه  
آموختگان بيانجامد مورد گفت و گو        شتر پيوندهاي بين دانش   چه بي 

جلسه گردهمايي در محيطي دوستانه پـس از صـرف          . قرار گرفت 
بـار در     نهار به پايان رسيد و مقرر شد كه اين جلسات حداقل يك             

  .هر فصل برگزار گردد
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انشـگاه  ، رئـيس د   پـور   آقاي دآتر سـهراب   آگاه شديم آه متأسفانه     

در ايـن  . انـد   شـان شـده     صنعتي شـريف سـوگوار فقـدان مـادر گرامـي          

ارتباط متن تسليت زير از سوي رئيس انجمـن دانشـگاه بـراي ايشـان        

  :ارسال شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  یميل زير از سو یفوريه، ا 6 در تاريخ

  : انجمن ارسال شدی اعضای برایدآتر هژبر
  وستان عزيز،د

هـاي تخصصـي آمريكـايي در         زماناخيراً دو كنفرانس، كه توسط سـا      
به جاي نـام    » خليج عربي «امارات متحده عربي برگزار شدند، از نام        

كه پذيرفتـه شـده در جامعـه جهـاني اسـت            » خليج فارس «تاريخي  
تحت تأثير اعتراضات و فشارهاي جوامع علمي ايرانيان،        . استفاده شد 

را » ج عربي خلي«گروه برگزار كننده، وادار به پذيرش آن شدند تا نام           
  .هاي كنفرانس حذف كنند از بروشور

در » خلـيج عربـي   «ايم كه دانشگاهي بـا نـام جعلـي            اخيراً آگاه شده  
با كمال تأسف،   . بحرين در تدارك برگزاري يك كنفرانس جهاني است       

مدير كنفرانس يك ايراني است كه مـدت زمـاني عضـوي از اعضـاي      
  .علمي دانشگاه شيراز بوده است

ايم كه به نظر ما صرف شاغل بودن در  ي به او متذكر شدها ما در نامه
يك تشكيالت، نبايد برگزاري چنين كنفرانسي را در آن دانشگاه از 

كه در اين كنفرانس از  سوي ايشان موجه جلوه دهد، بخصوص آن
اگر . ايرانيان نيز دعوت به عمل آيد تا مقاالت خود را عرضه كنند

د به او نامه اعتراضي بنويسيد، آدرس شما نيز مايليد كه در اين مور
  :ميل وي چنين است اي

jamalgo@agu.edu.bh  
  با احترام

  آموخته دانشگاه شيراز، دانشگاه روتگرز دكتر فريد تهراني، دانش
  دكتر فريدون هژبري، استاد دانشگاه و معاون پيشين دانشگاه صنعتي شريف

 آقاي كيانمهر، آقاي مجـابي، آقـاي سـيد تقيـا، آقـاي زنـدي،             :از راست 
آقاي مافي، آقاي خانزاده، آقاي محمدي،       آقاي آشوري، آقاي ناظرزاده،   

 آقاي حكيما، آقاي بغدادي

 

   در شهر قزوينیگردهمائ

  تسليت
  پور عزيز، جناب آقاي سهراب

  از سوي هيأت مديره و اعضاي انجمن دانشگاه صـنعتي شـريف،           
كـنم و  تان را به شما تسـليت عـرض مـي           درگذشت مادر گرامي  

بائي در اين لحظاتي محترمتان، آرزوي شكي     براي شما و خانواده   
آرامش و شادي روح آن بانوي بزرگوار را از خـداي. دشوار دارم 

  .بزرگ مسئلت دارم
با تقديم احترام
جليل كمالي، رئيس انجمن دانشگاه صنعتي شريف

  


