ﺵﻤﺎرﻩ ١٣
دی ١٣٨٢
ژاﻥﻮﻳﻪ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ١

در
ﭼ
ﻬ
ﺎ
ر
ﺻﻔﺤﻪ

ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ،٢٠٠۴
هﺎﻳﺪﻟﺒﺮگ – ﺁﻟﻤﺎن  ٢٠-٢٣ ،اوت

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺏﺎ دﮐﺘﺮ هﮋﺏﺮی و دﮐﺘﺮ ﻳﺎﺳﺎﻳﯽ
ﺏﻪﻡﻨﺎﺳﺒﺖ اﻡﻀﺎی ﺕﻮاﻓﻘﻨﺎﻡﻪ اﻥﺠﻤﻦ ﺏﺎ ﺏﻨﻴﺎد ﮐﻮدک

ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻡﻴﻦﻟﺮزﻩ در ﺏﻢ
ﺏﻪ ﻳﺎری هﻤﻮﻃﻨﺎن زﻟﺰﻟﻪ زدﻩ ﺏﺸﺘﺎﺏﻴﻢ
هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﯽ اﻋﻼﻣﻴﻪای هﻤﻪ اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران
اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎری هﻢﻣﻴﻬﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﻴﻦﻟﺮزﻩ اﺧﻴﺮ در ﺑﻢ دﭼﺎر
ﺁﺳﻴﺐهﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎ
و دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻤﮏهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﺧﺘﻴﺎر
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دهﻨﺪ و ﯾﺎ در
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺠﻤﻦ وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﻮد.
ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران
اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻤﮏهﺎی ﺧﻮد را از راﻩهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن
ﺑﻢ ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺪﻩ زﯾﺎدی ﮐﻤﮏهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺟﻤﻊ ﺁوری ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻤﮏ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﻴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎز ﺷﺪ ،وارﯾﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺒﻠﻎ  ٢٠۵٠دﻻر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦ
ارﺳﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی زﯾﺮﺑﻂ دادﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان
ﻣﺎ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻠﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ و از
هﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.

ﺳﺘﺎد داﻥﺸﺠﻮﻳﯽ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻥﯽ ﺏﻪ ﺏﻢ در داﻥﺸﮕﺎﻩ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ دﯾﺪﮔﺎن زﻣﻴﻦﻟﺮزﻩ ﺑﻢ
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺘﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﻤﮏ در
داﻧﺸﮕﺎﻩ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ روز  ٣٠دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻴﺶ از  ١۴٠داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺑﻢ
اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روز ﭘﺲ از
ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮو در ﺁن روز ،ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ١١٠٠
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اهﺪای ژﺗﻮن ﻏﺬای ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد
در اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ) .روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﯾﻒ(

ﻳﮏ ﺳﺎل ﺏﺎ ﺧﺒﺮﻥﺎﻡﻪ
ﭘﻴﺎم هﻴﺌﺖ ﻡﺪﻳﺮﻩ اﻥﺠﻤﻦ
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ١٢ﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ،ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﻈﻢ را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ از
ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ و ﺑﻮﯾﮋﻩ از ﺁﻗﺎﯾﺎن اﻧﻮﺷﻪ هﺎدزاد و ﺷﻴﻮا ﻓﺮهﻤﻨﺪ راد ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺑﺘﮑﺎرﺷﺎن در اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭘﯽ ﮔﻴﺮﯾﺸﺎن در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﻈﻢ
ﺁن ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﻨﻮن در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ از هﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪهﺎ دﻋﻮت ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در هﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﻩ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﺧﺒﺎرﺷﺎن را ﺑﺮای ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ هﺎی وﯾﮋﻩ ﺧﻮد را در
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زاهﺪ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،دﺑﻴﺮ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ.

ﭘﻴﺎم ﺵﺎﺧﻪ ﻏﺮب ﮐﺎﻥﺎدا/ﺵﻤﺎل ﻏﺮب اﻡﺮﻳﮑﺎ

ﺑﻪ هﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ ﺳﻼم،
ﻟﻄﻔﺎً ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﯾﯽ ﭘﻬﻨﺎور و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪهﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ،ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﻴﺪی در اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت و
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻼء
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﮐﺎر ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﯾﺎن ﺷﻴﻮا ﻓﺮهﻤﻨﺪ راد
و اﻧﻮﺷﻪ هﺎدزاد ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺑﺘﮑﺎرﺷﺎن در اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺎر
ﻣﺪاوﻣﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
هﻤﮑﺎری هﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪهﺎ و اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ دارد .اﯾﻦ هﻤﮑﺎری ﺑﻪﻧﻮﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻨﯽ ﺷﺪن هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺠﺪد از ﺗﻼشهﺎﯾﺘﺎن و ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖهﺎی هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ،
ﻓﺮﯾﺒﺮز اردوﺑﺎدی
از ﻃﺮف ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺮب ﮐﺎﻧﺎدا  /ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻣﺮﯾﮑﺎ  --وﻧﮑﻮور ،ﮐﺎﻧﺎدا
ﭘﻴﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪهﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ ﭘﻮزش از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺻﻔﺤﺎت
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درج هﻤﻪ ﭘﻴﺎمهﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ،از هﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.

دﮐﺘﺮ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮدک ،و دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،رﺋﻴﺲ
اﻧﺠﻤﻦ هﻨﮕﺎم اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ

ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ از اﯾﻦﮐﻪ
دﻋﻮت ﻣﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻴﺪ.
ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،اﮔﺮ اﺟﺎزﻩ ﺑﺪهﻴﺪ اﺑﺘﺪا از ﺷﻤﺎ ﺁﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺑﺎرﻩ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻴﺪ؟

ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎناﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮان ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺁﻧﺎن را
ﮐﺎهﺶ ﻣﯽدهﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺁﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ از هﺪفهﺎی
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﻴﻪ
اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ اﻓﺰود و ﻋﻤﻼً ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو
اﻧﺠﻤﻦ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد هﻤﮑﺎری ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮدک اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺑﻨﻴﺎد
ﮐﻮدک ﯾﮏ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻤﻊ
ﺁوری اﻋﺎﻧﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان در اﯾﺮان را دارد ،و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن
اﺟﺎزﻩ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺑﻪ اﯾﺮان را هﻢ دارد و اﺧﻴﺮاً ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻤﮏهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ دهﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ و ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮدک اﻣﻀﺎ ﺷﺪ،
ﮐﻤﮏهﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﻤﻴﺘﻪ
 ۴ﻧﻔﺮﻩ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎی ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮدک و اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ در
ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو
ﮐﻠﻴﻪ ﮐﻤﮏ هﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن و ﺑﻨﻴﺎد
ﮐﻮدک را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟

ﻣﻦ دارای درﺟﻪ دﮐﺘﺮا در رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ دارای
ﮔﻮاهﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ در ﻣﺸﺎورﻩ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ هﺴﺘﻢ.
ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﺎﯾﯽ و اﻋﺘﻴﺎد اﺳﺖ .از ﺳﺎل  ١٩٩۶در
ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮدک ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارم و ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﯾﻦ ﺑﻨﻴﺎد هﺴﺘﻢ .دﻟﻴﻞ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ.
دﻧﺒﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﺻﻔﺤﻪ ٢

اﻥﺠﻤﻦ در ﺳﺎل ٢٠٠٣
ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺳﺎل "ﺵﺎﺧﻪهﺎ" ﺏﻮد!

ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺳﺎل ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻮﺗﺎﻩ وﻟﯽ ﭘﺮ ﺑﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﺎل اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در دل ﺧﺎک رﯾﺸﻪ دواﻧﺪﻩ اﺳﺖ،
دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در هﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﮔﺴﺘﺮد و ﺷﺎﺧﻪ داد .ﺳﺎل  ٢٠٠٣را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮأت ﺳﺎل ﺷﺎﺧﻪهﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪ .ﺗﺸﮑﻴﻞ و ﺗﺤﮑﻴﻢ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ
ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺁﯾﻨﺪﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻴﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪهﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺎ
اﻣﻴﺪ دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮو در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪهﺎ ﻧﻘﺶ
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﺎﺧﻪ هﺎی زﯾﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ:
ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺮب ﮐﺎﻧﺎدا و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺷﺎﺧﻪ
ﻧﻴﻮاﻧﮕﻠﻨﺪ ،ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ،ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ،و ﺷﺎﺧﻪ
ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﮐﺎﻧﺎدا.
ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺁنﮐﻪ هﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪهﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻴﻞ
ﺑﻪ اهﺪاف اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺪت دهﻨﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻴﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ دوﺳﺘﺪاران
اﻧﺠﻤﻦ در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﯾﯽ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ هﺎی ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﻨﺪ.

ﺵﻤﺎرﻩ ١٣
دی ١٣٨٢
ژاﻥﻮﻳﻪ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ٢

از ﺳﻦ دﻳﻪ ﮔﻮ ﺕﺎ هﺎﻳﺪﻟﺒﺮگ

ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ و ﻏﻴﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .از ﻣﺠﻤﻮع ﺁرای
ﺣﻀﻮری و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ:

ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺕﻮرﻥﺘﻮ

دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﻤﻦ در روزهﺎی  ٢٣ﺗﺎ  ٢۶اوت
ﺳﺎل  ٢٠٠٢در ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ اﯾﻦ دوﻣﻴﻦ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎی روﺷﻨﯽ از رﺷﺪ اﻧﺠﻤﻦ و
ﻣﻄﺮح ﺑﻮدن ﺁن در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ ﺁن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،دﯾﺪﻩ
ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ:
 ﺑﻴﺶ از  ۴٠٠ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺎﻧﺎدا١۵٠ : ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﺮان١۴٠ : ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻣﺮﯾﮑﺎ١٠٠ : ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اروﭘﺎ١٠ : ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﮑﻼت وﯾﺰا ﮐﻤﺘﺮ ازاﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد.
 از رؤﺳﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﻣﻴﻦ ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر رﺿﺎ ودﮐﺘﺮ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
 رﺋﻴﺲ وﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ،دﮐﺘﺮ ﺳﻬﺮابﭘﻮر ،ﮐﻪ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﻦدﯾﻪﮔﻮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ را ﮐﻤﻴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺎﻧﻮهﺮ ﻣﻴﺜﺎﻗﯽ،ﻓﻴﺮوزﻩ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮزادﻩ ،داود ﺧﺪاﺑﻨﺪﻩ ،ﻋﻠﯽ
ذواﺷﮑﻴﺎﻧﯽ و  ١٢ﺗﻦ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
 ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ در هﺘﻞ  Westin-Princeﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻼف اوﻟﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ هﺪف اوﻟﻴﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺁندﯾﺪار دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺎ هﺪف ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ هﻢ در ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و
هﻢ در ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ دﯾﺪﻩ
ﻣﯽﺷﺪ.
 ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺷﺎم در رﺳﺘﻮران زﯾﺒﺎی  Old Millﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ.
 دﮐﺘﺮ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﮔﺸﺎﯾﺶ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد.
 دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎیاﻧﺠﻤﻦ در دو ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت در ارﺳﺎل
ﮐﻤﮏهﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻟﺰوم هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮ در
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد.
 دﮐﺘﺮ ﻣﻴﺜﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻟﺰومﺗﺪوﯾﻦ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻴﻢ ﮐﺮدن هﻤﻪ اﻋﻀﺎ
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد.
 ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻓﺴﻮر رﺿﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ هﺎیﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد و ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن را
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖهﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
 دﮐﺘﺮ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ در اﻣﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن ﮐﺸﻮراﺷﺎرﻩ ﮐﺮد.
 دﮐﺘﺮ وﻓﺎﯾﯽ ،رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ هﻤﮑﺎریهﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ،ﭘﻴﺎم دﮐﺘﺮ ﺳﻬﺮابﭘﻮر ،رﺋﻴﺲ وﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﺧﻮاﻧﺪ.
 "ﺁﻣﻮزش از راﻩ دور" ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ  ١٢ﻣﻘﺎﻟﻪﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺁن درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
 دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻓﺮار ﻣﻐﺰهﺎ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد و ﺑﺮﻟﺰوم هﻤﮑﺎری ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺸﻮر ﺗﺄﮐﻴﺪ ورزﯾﺪ.
 در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻨﺮی ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﮔﺮوهﯽ از هﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺤﻠﯽ و اﻋﻀﺎیاﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
 هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ در ﺧﻼل ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏﺻﻨﺪوق ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
 ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﻤﻦ  ١٧ﻧﻔﺮ ﺧﻮد را ﻧﺎﻣﺰدﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از رأی ﮔﻴﺮی ﺣﻀﻮری در

ﻋﮑﺴﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﻣﻴﻦ ،دﮐﺘﺮ
ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ و دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار را در ردﯾﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ

 .١دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون هﮋﺑﺮی )ﻏﺮب اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻋﻀﻮ ﭘﻴﺸﻴﻦ هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ(؛
 .٢دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻴﻨﻘﯽ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ )ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ دورﻩ اول و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﯾﻒ(؛
 .٣دﮐﺘﺮ زاهﺪ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ )ﺷﺮق اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ دورﻩ
ﺷﺸﻢ و ﻣﺆﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ(؛
 .۴دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻮ ﻣﻴﺜﺎﻗﯽ )ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ دورﻩ اول(؛
 .۵ﻣﻬﻨــﺪس ژورا ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﯾﺎن )ﻏﺮب اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ دورﻩ
اول(؛
 .۶دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺁرﯾﺎ )ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ(؛
 .٧دﮐﺘﺮ ﻓﻴﺮوزﻩ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن )ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ(.

دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی و دﮐﺘﺮ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮدک از ﺳﺎل  ١٩٩۴ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﻴﺮ
اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ .ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮدک در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺼﻮص اﯾﺮان ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﮐﻤﮏهﺎی ﻓﺮدی
ﺗﺎ ﮐﻤﮏهﺎی ﮔﺮوهﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﺧﻴﺮاً داﺷﺘﻴﻢ ﻧﺎم ﺑﺒﺮم .دوﺳﺘﺪاران ﺑﻨﻴﺎد
ﮐﻮدک در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﻴﺴﮑﻮ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ زدﻧﺪ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴٣هﺰار دﻻر ﮐﻤﮏ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای
ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﻴﻢ در اﺳﺘﺎنهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﺷﺪ.
هﺪف ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻘﺮ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮدک ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻃﯽ
دورﻩ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻴﻢ.
 .٢هﺪف از ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺎن ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮدک و اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﭼﻴﺴﺖ؟

هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،هﺪف ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺁﻣﻮزش ﺷﺎن اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ  ٨٠در ﺻﺪ از اﯾﻦ
ﺁﻣﻮزش دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .و در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ SUTA
وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ
ﺁﻣﻮزش هﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻩ
اﻧﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن ورودی داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن دورﻩ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺁرزوهﺎی ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﺁرزوی ﻣﺎ در
ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮدک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺁن را ﻓﺮاهﻢ ﺁورﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ هﺮ ﭼﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺁرزوهﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
 .٣اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد و
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﮑﺎری ﺑﻴﻦ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮐﺴﺐ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲاز اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺁﻣﻴﺰ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ،اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺧﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی اﯾﺮان ﺗﺮﺗﻴﺐ دهﻴﻢ.
ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻣﺠﺪد از ﺷﻤﺎ،
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺎن را ﺁرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

ﺵﻤﺎرﻩ ١٣
دی ١٣٨٢
ژاﻥﻮﻳﻪ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ٣
ﺕﺒﺮﻳﮏ ﺳﺎل ﻥﻮ ﻡﻴﻼدی

ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﻴﻼدی را ﺑﻪ هﻤﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و اﻋﻀﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻴﻢ و ﺳﺎﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎدی و ﭘﻴﺮوزی
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺁرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺁﻻرﻳﮑﻮ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ  ١١ﺧﺒﺮ دادﻩ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ و
ﺑﺤﺚ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﺑﺎرﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ
ﺁﻻرﯾﮑﻮ در ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ در اﯾﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮت واﺣﺪی،
اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻓﻴﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ و از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .دﮐﺘﺮ واﺣﺪی ﮔﺰارﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ:
در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰ  ) ICTIﻣﺮﮐﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﻦ ﺁوری
و ﻧﻮﺁوری ﯾﺎ  (ALARICOﻋﻼوﻩ ﺑﺮ زﺑﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ،رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ و رﺋﻴﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوهﺸﯽ
ﺗﺮیﯾﺴﺘﻪ  ICTPﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع  ۶٠ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺶ روز ﺑﻮد ﮐﻪ دو روز اوّل ﺁن در رم در هﺘﻞ
 Parco dei Principiو  ۴روز دﯾﮕﺮ در داﻧﺸﮕﺎﻩ " ﮐﺎﻻﺑﺮﯾﺎ " در ﺷﻬﺮ ١۵٠
هﺰار ﻧﻔﺮی  COSENZAدر ﺟﻨﻮب اﯾﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در
رم ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم اﯾﺘﺎﻟﻴﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺷﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﻣﺠﻠﻠﯽ
در ﻗﺼﺮ ﻣﻴﻠﻴﺎردر و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻌﺮوف اﯾﺘﺎﻟﻴﺎ "ﺑﻮﻧﻴﻔﺎﺗﯽ"  ،Bonifatiﮐﻪ
ﺧﻮد رﺋﻴﺲ  ICTIو ﻣﻴﺰﺑﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮد ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ  ICTIﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮّم
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺁن ﻧﻴﺰ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ
از ﻇﻬﺮ وﯾﮋﻩ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﺤﺚ در ﺑﺎرﻩ ﭘﮋوهﺶهﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و
ﻓﻨﺎوریهﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺁنهﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ
ﺑﻮد ،ﮐﻪ هﻤﻪ ﯾﮏﺻﺪا ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁن را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺁزاد ﺑﺮای
اﻧﺪﯾﺸﻴﺪن ،ﺑﻴﺎن و ﻧﺸﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﻏﻴﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎرت و ﺻﺎدارات ﺗﻨﺰل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرهﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دو ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮا ﺳﺨﺖ ﺗﮑﺎن داد .ﻧﺨﺴﺖ ﺁﻣﺎری
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺁﻣﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺎن و ﺳﻬﻢ هﺮ ﮐﺸﻮری را در ﺁن ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ٧٠ .درﺻﺪ اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و  ٢٠در ﺻﺪ ﺑﻪ اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ ﺗﻌﻠّﻖ دارد .دﻩ درﺻﺪ
ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻴﻦ و هﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮّم اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺁن ﺳﻬﻢ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ در ﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دوّم داﻧﺸﮕﺎﻩ " ﮐﺎﻻﺑﺮﯾﺎ" ﺑﻮد .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ  ٣٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ "ﺑﻮﻧﻴﻔﺎﺗﯽ" ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﻴﺎر
ﺟﻮان ﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ )ﺷﺮﯾﻒ( اﺳﺖ .ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺎﻣﭙﻮس اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﺘﺎﻟﻴﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺪّت ١٠٠
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﻬﺮک اﺳﺖ .در
ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎی دو ﻃﺒﻘﻪ ﺁن ﭼﻮن ﺷﻴﮑﺎﮔﻮ ،ﺳﻪ ﺧﻂ اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ دﯾﺪﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮد .هﻢاﮐﻨﻮن  ١٢٠٠٠داﻧﺸﺠﻮ و ﯾﮏ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ  ۴٠٠٠ﻧﻔﺮی دارد.
داﻧﺸﮕﺎﻩ دارای ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩهﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ در رﺷﺘﻪ
هﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﻓﻦ ﺁوری ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺁن
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺪهﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهﺸﯽ ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁﯾﺪ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺁن
دارای ﻗﺪرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اش ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺠﻬﺰ و ﻣﺪرن اﺳﺖ .از
ﮐﺘﺐ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺁﺛﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪهﺎﯾﯽ در ﺁن
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .هﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ در هﺮ ﮐﺠﺎی دﻧﻴﺎ ﭼﺎپ ﺷﻮد ،در ﻋﺮض ٢۴
ﺳﺎﻋﺖ در ﺁنﺟﺎ در دﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ.

اهﺪاف اﻥﺠﻤﻦ

در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ،در ﺑﻨﺪ  ٣زﯾﺮ ﻋﻨﻮان "اهﺪاف" ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ:
"ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ اهﺪاف اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﻤﺎس )هﻤﮑﺎری( -
ﺁﮐﺎدﻣﻴﮏ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﺁن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در
زﻣﻴﻨﻪهﺎی ﮐﻤﮏهﺎی ﺑﻼﻋﻮض ،ﺁﻣﻮزﺷﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺖ.
اﻧﺠﻤﻦ هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺴﻬﻴﻞ هﻤﮑﺎریهﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای -
ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮاهﺪ ﮐﻮﺷﻴﺪ".

ارزﺵﻴﺎﺏﯽ ﻡﺪرک ﮐﺎرﺵﻨﺎﺳﯽ ارﺵﺪ داﻥﺸﮕﺎﻩ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ از ﺁﻟﻤﺎن ،ﻣﺮاﮐﺰ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﺁﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ را ﻣﻌﺎدل
ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی ﺁﻟﻤﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺮط و ﺷﺮوﻃﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ هﻢ ﺑﺮای ﺣﻴﺜﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ و هﻢ ﺑﺮای
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ،
از هﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛّﻘﯽ در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ دارﻧﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

از ﻥﺎﻡﻪ هﺎی ﺧﻮاﻥﻨﺪﮔﺎن
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﻮان اﻧﺠﻤﻦ و از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﺧﻴﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﺁﻣﺪﻩ ،در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
"ﻣﻦ در ژوﺋﻦ  ٢٠٠٣ﮐﺎرم را از دﺳﺖ دادم و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ اﺟﺎزﻩ اﻗﺎﻣﺖ ،ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠٣دوﺑﺎرﻩ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮم .در
ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ ﻣﻦ اﻣﮑﺎن ﺁﻧﺮا ﭘﻴﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪﻩ ای
از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮم .ﭘﺲ از ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ از
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ارﺗﺒﺎط هﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در اﺧﺘﻴﺎرم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺮا  ٣ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮد ...اﮐﻨﻮن ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﺠﻴﺒﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ
ام .اﯾﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩ ام دوﺑﺎرﻩ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻨﯽ هﺴﺘﻢ ﮐﻪ
اﻋﻀﺎی ﺁن ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺪ ﺑﺪون هﻴﭻ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﯽ داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را
در اﺧﺘﻴﺎر دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﯾﺎری دهﻨﺪ".

ﻋﻀﻮ ﺵﻮﻳﺪ
و ﺏﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺡﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻥﺠﻤﻦ را ﺕﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ!

ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ را در
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ هﺪفهﺎی ﺧﻮد ﯾﺎری ﮐﻨﻴﺪ .ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ هﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ و
ﮐﻤﮏ هﺎی ارﺳﺎﻟﯽ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ و
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﺁن اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﻤﻦ در  www.SUTA.orgو رﺟﻮع
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ  Regular Membershipو
 Student Membershipﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری وﯾﺰا و ﯾﺎ
ﻣﺴﺘﺮ – ﯾﻮرو ﮐﺎرت ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ را ﺑﻪ راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ.

اﺏﺘﮑﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺏﺮای اﻳﺠﺎد داﻥﺸﮕﺎﻩ اﻳﻨﺘﺮﻥﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ
ﺁﮐﺎدﻣﯽ ﻓﻨﯽ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ ﮔﺎم ﺗﺎزﻩ ای در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺁﮐﺎدﻣﯽ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ هﺰار داﻧﺸﮕﺎﻩ در اروﭘﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ از ﺁنهﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎزهﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
هﺪف ﺁﮐﺎدﻣﯽ ﻓﻨﯽ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺎﻋﻪ و ﭘﺮورش ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار ،اﺳﺘﺎد در
ﺁﮐﺎدﻣﯽ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ ،ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ،رهﺒﺮی اﯾﻦ
اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
داﻧﺸﮕﺎﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداﻣﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ "ﺁﻣﻮزش از راﻩ دور" اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر در ﮔﺮو ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻌﺪاد هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی از داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی
اروﭘﺎﺳﺖ .دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ در داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی اروﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی ﺧﻮد از اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ:
haybatolah.khakzar@fht-esslingen.de

ﺳﺎﻳﺖ اﻥﺠﻤﻦ ﺏﺎ اﻡﮑﺎﻥﺎت ﺕﺎزﻩ

www.SUTA.org
ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺎزﻩ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﺳﺘﺮس اﻋﻀﺎ و
دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ هﺎی ﻃﺮح ﺗﺎزﻩ:
ﺳﺎﯾﺖ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺴﻴﺎر دﯾﻨﺎﻣﻴﮏ اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺗﺎزﻩ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز هﺎی ﺷﺎﺧﻪ هﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺮح ﺷﺪﻩ و
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ اراﺋﻪ دهﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ هﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺳﺎﯾﺖ در
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
هﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺨﺶ وﯾﮋﻩ ﺧﻮد اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت
زﯾﺮ وﺟﻮد دارد:
 اﺗﺎق ﺑﺤﺚ ﮔﺮوهﯽ؛ ﺗﻘﻮﯾﻢ روﯾﺪادهﺎ ،اﺧﺒﺎر؛ ﻟﻴﺴﺖ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﭘﺨﺶ ﭘﻴﺎم؛ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ هﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎی ﺷﺎﺧﻪ هﺎ ادارﻩ ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏهﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد؛ ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ. ﻋﮑﺲهﺎی ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎ؛ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎزﻩ ﺑﺨﺸﯽ وﯾﮋﻩ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪﻩ اﺳﺖ .هﻤﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد
را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﭘﻨﺠﺎهﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد  ١۶ﺁذر در داﻧﺸﮕﺎﻩ:
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﯾﻒ در روزهﺎی ١۵
و  ١۶ﺁذر هﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم "ﺟﻨﺒﺶ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ۵٠ -ﺳﺎل دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﺖ" ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و ﺷﺨﺼﻴﺖهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ
هﻤﺎﯾﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺜﻤﯽ ،دﮐﺘﺮ
ﺣﺴﻴﻦ رﻓﻴﻌﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎدری و دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺁﻏﺎز ﺗﺤﺼﻦ ﮔﺮوهﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ وﺳﻴﻊ
ﻧﺎﻣﺰدهﺎی دور ﺑﻌﺪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ،
ﺣﺠﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ و
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮآﺰی دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻜﻴﻢ وﺣﺪت ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼم هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺘﺤﺼﻦ ،روز  ١١ژاﻧﻮﯾﻪ وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﺤﺼﻨﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ) .ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ(
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﻴﺒﺎل ﺟﺎم رﻣﻀﺎن وﻳﮋﻩ
دﺧﺘﺮان در ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻴﻢ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻴﻤﯽ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ .ﺗﻴﻢهﺎی
ﻋﻤﺮان ،آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻣﺘﺎﻟﻮرژی در ﻣﻜﺎنهﺎی
ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﻴﻢ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ اﻣﺴﺎل هﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ از
ﺳﺪ دور ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ٢٨ﻣﻴﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ  ACMﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و
در ردﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ از  ٢٨ﻣﺎرس ﺗﺎ
اول ﺁورﯾﻞ ﺳﺎل ﺁﯾﻨﺪﻩ در ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ
)ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ( ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺑﻪ ﺗﻴﻢ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻴﻢ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر آﺎوﻩ ﻣﻘﺪم ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاﯾﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ آﻮﺗﺎﻩ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری رﺳﻤﯽ
ﺷﻮرای ﺻﻨﻔﯽ )داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن( در
داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ،ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﻮرای ﺻﻨﻔﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺸﻜﻞهﺎ ﺑﻮد) .اﯾﺴﻨﺎ(
ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ ﻃﺮﺷﺖ  ٢ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ راﻩ اﻧﺪازی ﺷﺪ .ﭘﺮواﻧﻪ
ﻗﺎﺿﯽﻧﮋاد ،ﻳﻜﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎﻳﺖ ﻃﺮﺷﺖ
 ،٢در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖ" :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮهﺎ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻮدﺟﻪای
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻴﺎزهﺎﻳﻤﺎن را ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ
ﺑﺮﻃﺮف ﺑﻜﻨﻴﻢ) ".روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﯾﻒ(
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﯾﻒ و در ﭘﯽ
ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎری ﺷﺪن هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت
داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺑﻬﺪاری داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﻴﺰ در ﺁﯾﻨﺪﻩ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺒﻴﺒﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖ" :اﻧﺠﺎم اﻳﻦ
آﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎً هﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎﻩ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاهﺪ داد".
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن ﺑﻬﺪاری
هﺰﯾﻨﻪ هﺎی ﺟﺪﯾﺪی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻮرای ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ دورﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻄﺮﻧﺞ در
ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﮐﺮد) .روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﯾﻒ(
ﺣﺠﻢ ﻗﺮاردادهﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺖ در ﻧﻪ ﻣﺎهﻪ اول ﺳﺎل  ،٨٢ﺑﺎﻻﺗﺮ از ١٠
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .دآﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ
ﺳﻬﺮابﭘﻮر رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ
در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :داﻧﺸﮕﺎﻩ

ﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در
زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوهﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .اﻳﺴﻨﺎ(
روز  ١۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ در
داﻧﺸﮕﺎﻩ از ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم و دﮐﺘﺮ
ﺳﻬﺮابﭘﻮر ،رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ و دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎم
اﻟﺪﯾﻦ ارﻓﻌﯽ از داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻴﺰﯾﮏ و ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻓﺮهﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ) ،(TWAS
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻮی ﻣﺪﯾﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪادی از
ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در
داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد و از ﺟﻤﻠﻪ از ﭘﺮوژﻩ هﺎی
زﯾﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد :ﭘﺮوژﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
اﺻﻔﻬﺎن ،ﭘﺮوژﻩ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﭘﺮوژﻩ
ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻧﻮﯾﻦ ،ﭘﺮوژﻩ در ﺧﺼﻮص ﺟﻬﺎد ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﯽ
ﻧﻴﺮوی درﯾﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژﻩ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ.
)روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﯾﻒ(
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ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﻦ ﻓﺎﺳﺘﺮ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﭘﻨﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ
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از ﮔﻔﺘﺎرهﺎی ﺧﻮد اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ
 IEEEدﺳﺖ از اﯾﻦ ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت ﺑﺮﻧﺪارد،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎ ﺳﺎلهﺎ در ﮐﻼس هﺎی اﺧﻼق
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺎﺳﺘﺮ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ و در ﮐﻼس درس اﺧﻼق
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻨﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر
ﻓﺎﺳﺘﺮ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،رﺋﻴﺲ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ،ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﻬﺎر
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ در ﭘﻴﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ
اﯾﻦ ﮐﻼس اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺁﻣﻴﺰ  IEEEرا در
ﻣﻮرد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﺼﻴﺮی و
ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﺻﺎﻟﺤﯽ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻴﺎﻣﯽ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻼس ﺧﻮاهﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

ﺕﻀﻴﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ
ﺏﺮﺽﺪ ﭘﮋوهﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻥﯽ
 ACSﺏﻪدﻥﺒﺎل IEEE
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت  IEEEﻋﻠﻴﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺮان و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ و هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ اﮐﻨﻮن داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ اﻧﺠﻤﻦهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺷﻴﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ از
ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺧﺒﺮ ﻣﻴﺪهﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی
"اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻴﻤﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ"  ACSﻋﻠﻴﻪ
ﭘﮋوهﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﯾﻦ اﺧﺒﺎر "اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻴﻤﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ" از اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوهﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦ  ACSﺑﺎ
اﻃﻼع از ﺁﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﻇﻬﺎر
ﺗﺄﺳﻒ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪواری ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت را از
ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارد.
از دﮐﺘﺮ ﯾﻮﻧﺲ اﯾﭙﮑﭽﯽ ،اﺳﺘﺎد ﺷﻴﻤﯽ
در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﻴﺴﻦ ﺁﻟﻤﺎن ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.

دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ در ﻧﺎﻣﻪای ،ﮐﻪ
ﻣﺘﻦ ﺁن در ﺷﻤﺎرﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ درج
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻴﻤﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

از ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻡﺠﺘﻬﺪی
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ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دﺳﺘﻮر
دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ دﻩ درﺻﺪ ﺣﻖ
اﻟﺘﺪرﯾﺲﺷﺎن – ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ]و[
اﺣﺘﻴﺎج دارد – دﻩ درﺻﺪ ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲﺷﺎن ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ دادﻩ ﺑﺸﻮد .اﻓﺮاد ﺧﻴﺮ هﺮ
ﮐﺪامﺷﺎن ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﻋﺮض
ﮐﺮدم ﮔﺮ و ﮔﺮ ﭘﻮل ﻣﯽرﺳﻴﺪ .ﺧﻮد
ﺑﺮادرهﺎﯾﺶ
ﺧﻮاهﺮهﺎﯾﺶ،
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت،
ﭼﮏهﺎﯾﯽ دادﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺮا ﻣﻮرد
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،دﮐﺘﺮ ادﯾﺐ،
ﺧﺰاﻧﻪدار و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﻮلهﺎ دﺳﺖ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ادﯾﺐ ،ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﯾﻤﺎن
داﺷﺘﻢ .ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﯽ هﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ دادم از
ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻟﮑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ادارﻩ ﺑﺮق ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد – در ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر
ﺑﻮد -ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس روﺣﺎﻧﯽ ،وزﯾﺮ
ﺁب و ﺑﺮق ﺁن ﻣﻮﻗﻊ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس روﺣﺎﻧﯽ
ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدم ﮔﻔﺘﻢ" :ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻟﮑﺴﺘﺎﻧﯽ
را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ" – ﭼﻮن
روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺑﻮد در داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ.
ﮔﻔﺖ" :ﺑﻪ درد ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ".ﮔﻔﺘﻢ " :ﺑﻪ
ﻋﮑﺲ ﭼﻮن ﺧﻴﻠﯽ ﺁدم درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ درد
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮرد ".هﻤﻴﻦﻃﻮر ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ.
ﻟﮑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ.
ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﮐﻤﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ  ٢٢هﺰار ﻣﺘﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎ هﺪاﯾﺎی ﻣﺮدم
ﺑﻪﻃﻮر اﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داد  ٢٢ -هﺰار ﻣﺘﺮ در
هﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -در هﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ هﻢ
ﺧﻮدش ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار ﺗﻮﻣﺎن داد -اﯾﻦ را هﻢ
دﻋﻮﺗﺶ ﮐﺮدم .ﺧﻮدش ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ راﻣﮑﻴﻦ.
دﻋﻮﺗﺶ ﮐﺮدم در اﯾﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن .ﻣﻬﻨﺪس
اﺑﻮذر هﻢ ﮐﻪ از ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺎ او ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮدم او را
هﻢ دﻋﻮت ﮐﺮدم در اﯾﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن.
)اداﻣﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ(
ﻣﻨﺒﻊ" :ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺠﺘﻬﺪی"،
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ دﮐﺘﺮ ﺣﺒﻴﺐ ﻻﺟﻮردی .ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب
ﻧﺎدر ،ﺗﻬﺮان .١٣٨٠
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