
 
 

  پيروزی کامل انجمن ما
  IEEE توسط  تضييقاتکاملرفع 

 
 با دکتر  های مکررتماس  ضمن IEEEدر طول چند هفته اخير 

 اعمال هژبری، انجمن را از تصميم خود در مورد رفع تمام تضييقات
مطابق این تصميم .  در مورد اعضای ایرانی خود مطلع ساختشده

ضویت خود در این حقوق عمجددا از تمام  IEEEاعضای ایرانی 
  .اهند شدو بهره مند خنانجم

بدین ترتيب این مبارزه طوالنی و دشوار در دفاع از حقوق جامعه 
متخصصان ایرانی با یک موفقيت کامل برای انجمن ما و جامعه 

  حقوق اعاده شده در مضمون.علمی جهانی به پایان رسيد
  : به قرار زیر اندسوتااطالعيه های رسيده به انجمن 

  )٢٠٠۴آوریل ( حق مربوط به ویراستاری و انتشار مطالب علمی -
  )٢٠٠۴ اکتبر ٩ (IEEE استفاده از اینترنت -
  ) اکتبر١٢  (IEEEاستفاده از آدرس های پست الکترونيکی  -
  ) اکتبر١٢( ارتقای اعضا به مقام های ارشد -
  ) اکتبر٢٠(فعاليت های شاخه های دانشجویی  -
  ) اکتبر٢٠ (IEEEنس ها و استفاده از آرم  امکان برگزاری کنفرا-
در آخرین پيام خود به دکتر هژبری، پرفسور وینستون، ریئس   -

IEEE ، اظهار اميدواری کرده است کهIEEEحتی از  بتواند بزودی 
 کنفرانس هایی در ایران برگزار طریق دفتر مرکزی خود در آمریکا

  .کند
 از رفع ا دکتر هژبریطی تماس ب در دانشگاه تهران IEEE شاخه -

محدودیت ها ابراز خوشحالی کرد و اطالع داد که بزودی فعاليت 
  . های خود را از سر خواهد گرفت

 
 هایدلبرگبازتاب وسيع گردهمایی 

  
 ٢٣ تا ٢٠سومين گردهمایی سراسری انجمن سوتا که در روزهای 

 در شهر هایدلبرگ آلمان  نفر۵٠٠ با شرکت بيش از اوت امسال
يعی در بين جامعه علمی ایرانی در داخل و س شد بازتاب وبرگزار

این گردهمایی موفق و با شکوه مورد استقبال . خارج کشور داشت
و خوشامد گویی بسياری از دوستداران واقعی دانشگاه مان در 
داخل و خارج کشور شد که از رشد چشمگير و کم سابقه این 

ده اند و شادی خود را  ساله به وجد آم۴انجمن در این دوره کوتاه 
  .به اشکال مختلف بيان ميکنند

رابطه ميان بویژه موضوع بحث مرکزی این گردهمایی در مورد 
 انعکاس وسيعی در ميان محافل دانشگاهی و صنعت و دانشگاه

بهمين دليل . صنعتی هم در داخل کشور و هم در خارج پيدا کرد
این بحث ها ما در برای آشنایی بيشتر اعضا و دوستداران انجمن با 

دکتر خاکزار و مهندس این شماره خبرنامه گزیده ای از سخنان 
 درج ٢ دو تن از شرکت کنندگان در این بحث، را در صفحه ر،اپایو

در ادامه انعکاس اخبار گردهمایی هایدلبرگ همچنين . ميکنيم
چندین عکس خاطره  و نامه های رسيدهبخش دیگری از 

  . مياوریم۵ و ۴  را نيز در صفحاتبرانگيز
  

 فيلم گردهمایی هایدلبرگ
مطابق سنت های گذشته انجمن گزیده ای از فيلمهای تهيه شده 

 بصورت در گردهمایی هایدلبرگ در دست تنظيم است که بزودی
  . در اختيار عالقمندان قرار خواهد گرفت"دی وی دی"

  انجمن هرهيئت مدی  دورجدیداتانتخاب
  و نقش شاخه ها

  نوامبر تمدید شد۵ نامزد ها تا مهلت ثبت نام
همانطور که قبال به اطالع رسيده بود، مرحله نخست تدارک 
انتخابات جهت تعيين دور جدید هيئت مدیره انجمن با گشایش نام 

  . ها آغاز شدنامزدنویسی 
 ٧مطابق اساسنامه انجمن سوتا هيئت مدیره انجمن متشکل از 

عضای انجمن انتخاب مدیر هر دو سال یکبار با رای مستقيم ا
  . ميشود

 هستند،  در این انتخابات شدننامزدهمه افرادی که عالقمند به 
  :ها ثبت نام کنندنامزدميتوانند از طریق آدرس زیر در ليست 

5=register&event=treg&funceven=php?module.index/org.suta://http  
همچنين اعضای انجمن ميتوانند افراد موزد نظر خود را از طریق 

  . کنندنامزدهمين آدرس 
 ۵بود، تا  اکتبر تعيين شده ٢٩   تاریخ که در ابتدا شدننامزدمهلت 

  .نوامبر تمدید شد
 شده در سایت انجمن به نامزد نوامبر ليست کامل افراد ۶روز 

  .واهد رسيداطالع عموم خ
 نوامبر ٢٢ تا ٨انتخابات دور جدید هيئت مدیره در فاصله زمانی بين 

  .از طریق سایت اینترنت انجمن انجام خواهد شد
نتيجه انتخابات توسط کميته نظارت بر انتخابات روز اول دسامبر 

  . اعالم خوهد شد
جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات کميته نظارت بر انتخابات 

  : افراد زیر تشکيل شده استمتشکل از
  .دکتر مهدی ضرغامی، دکتر حسين نيوی و دکتر نادر معيری

  
باید توجه داشت که برای نخستين بار در تاریخ کوتاه انجمن جوان 

با . ما انتخابات هيئت مدیره انجمن با حضور شاخه ها انجام ميشود
ها آنکه اساسنامه فعلی انجمن هنوز مکانيزم الزم را برای شاخه 

 که این امکان وجود دارددر این مورد تعریف نکرده است، با این حال 
از همين دوره شاخه ها با نيرو و اعتماد به نفس کافی در این 

اگر این واقعيت را قبول داشته باشيم که . انتخابات شرکت کنند
 هشاخه ها نقش حياتی در زندگی انجمن ایفا ميکنند، از این نتيج

 از شاخه ها در گانیخواهيم بود که وجود نمایندگيری چندان دور ن
. هيئت مدیره انجمن کمک بزرگی به پيشبرد امر انجمن است

هيئت مدیره انجمن ترميم اساسنامه در جهت انعکاس قوی تر 
 در دستور کار خود دارد و گردهمایی هایدلبرگ  رانقش شاخه ها

ی از نظرهای یک.  در این مورد بودتبادل نظرنيز موقعيت خوبی برای 
را فقط منحصر حتی کاندید شدن برای انتخابات  مطرح در این مورد

طبق این نظر هيچ فردی نميتواند خارج از . به شاخه ها ميداند
 هنوز با انکه این نظر. مجرای شاخه ها برای انتخابات کاندید شود

 در این دوره از انتخابات بطور کامل قابل اجرا نيست، تصویب نشده و
بسيار مثبت خواهد بود اگر شاخه ها تالش کنند کاندید های ولی 

خود را نه بعنوان کاندید های فردی بلکه بعنوان کاندید شاخه 
البته این امر نياز به یک سری تدارک های مقدماتی و . معرفی کنند

ما به تاثيرگذاری مثبت شاخه ها در همين دوره . زمان بيشتری دارد
ين هستيم و چشم انتظاریم که شاخه ها از انتخابات بسيار خوش ب

با ابتکارات خود راه های مختلفی را در این مورد در عمل نشان 
 .دهند

 نامزدبرای انتخاب دور جدید هيئت مدیره انجمن 
نامزد در شوید و افراد مورد نظر خود را بعنوان 

  . معرفی کنيدانتخابات
 

  فراخوان تشکيل کميته رابطه ميان دانشگاه و صنعت
بحث در مورد رابطه بين دانشگاه و صنعت بعنوان یک نقطه شروع 

دکتر حسين همانطور که  .در گردهمایی هایدلبرگ مطرح شد
 گرداننده این بحث ها در گردهمایی، بار ها تاکيد کردند، این نيوی

با یک نظر واقع بينانه  نتيجه گيری فوری بلکه آرزویبحث ها نه با 
  .این حرکت در نظر گرفته شده است یک نقطه شروع در بعنوان 

بمنظور ادامه این بحث و نزدیک شدن به برخی نتيجه گيری ها،  
 در این مورد گرفته تشکيل یک سری کميته هاییتصميم به 

از همه عالقمندان به این موضوع حياتی برای صنعت و . شد
دانشگاه دعوت ميشود تا در این کميته ها شرکت کنند و این بحث 

  .ظرات خود غنی تر سازند و به سرانجام برسانندرا با ن

  ٢٢ شماره
  ١٣٨٣ مهر
  ٢٠٠۴ اکتبر

  ١صفحه 



 
 

  )دکتر خاکزار(رابطه دانشگاه و صنعت 

  
 ٢بيش از ما . من فکر ميکنم ما دانشجو باندازه کافی داریم... 

از نظر تعداد ما یعنی .  ميليون١،٩آلمان . ميليون دانشجو داریم
یک استاد با دو بچه در ایران امروز  ...ه ایم زددانشجو از آلمان جلو 

حقوق .  ميليون تومان است١،٢اگر خانه هم داشته باشد، خرجش 
با این پول دیگر .  هزار تومان است، حد اکثر۴٠٠استاد ها حدود 

در آن موقع به ما ميدادند خيلی با آن پولی که . نميشود زندگی کرد
حقوق من آن موقع در دانشگاه صنعتی . خوب ميشد زندگی کرد

 هزار دالر بود و حقوقم از ٣ هزار تومان بود که بيش از ٢٢آریامهر 
االن دانشگاه شریف مشکل اقتصادی . یک استاد آلمانی باالتر بود

های دانشگاه برای حل این مسئله یک راهش این است که . دارد
 ميليون جوان پشت کنکور با کمک یکدیگر و نه ١،۴ایران با 

افراد درسشان  . به تنهایی یک دانشگاه اینترنت درست کنند
 ميليون و جندی جوان پشت کنکوری یکرا بگذارند در اینترنت و آن 

که هر سال هم به تعدادشان اضافه ميشود بتوانند درس را از 
با دانشجویان تمام وقت بدهند و پول نترنت بگيرند ولی امتحان را ای

چون این افراد در بيرون کار ميکند و امکان . درس هابدهند برای این 
این باعث ميشود که استادان دانشگاه . پرداخت این پول را دارند

شریف دیگر مجبور نباشند در چندین و چند جا در خارج از دانشگاه 
و هر که . شگاه باشندو در همان دان. برای تامين معاش کار کنند

نشجو از درس های آن استاد  درسش بهتر بود تعداد بيشتری دا
  .برميدارند

 نفری هستم که مسائل مربوط به ١٩من خودم عضو یک کميته  
ما به این نتيجه رسيدیم . دانشگاه اینترنت در اروپا را بررسی ميکند

 است و روی اینترنت درصد از درس ها در اروپا ۴ ، ٢٠٠٠که در سال 
 درصد و این با سرعت زیاد ١۵ این رقم ميشود ٢٠٠۵در سال 

دانشگاه اینترنت باعث شده که دنيا یک دهکده . افزایش پيدا ميکند
با کيفيت باال  هاییدرس از شده است و دانشجویان ما ميتوانند 

باید . آن قدر دیگر مهم نخواهد بودیعنی درس دادن . استفاده کنند
  . يشود پول درآورده راهی مچدید از 

یکی از موضوعات مورد بحث این بود که آیا ما باید نوآوری 
دانشگاه صنعتی به عقيده من  .کنيم و یا طراحی کنيم

اریامهر و دانشگاه شریف فعلی با این هدف بوجود آمد که 
مان هم به همين شکل در ایران پخش مو اس .ما نوآوری کنيم

پول نوآوری را از . ال نوآوریشده است و بهتر است که برویم دنب
نوآوری پول  .از دولت دیگر نباید توقع داشته باشيم. کجا بياوریم
. و باید ببينيم این پول را از چه راهی ميتوانيم جذب کنيم. ميخواهد

تعداد زیادی فارغ التحصيل در .  ميليون ایرانی در خارج داریم۴ما 
ه فارغ التحصيل به خارج دانشگاه ما بزرگترین صادر کنند. خارج داریم

و حاال به لطف . با این افراد ميتوانيم رابطه خوبی برقرار کنيم .است
توسط این و .  این کار دارد ميشود،دوست عزیزمان، دکتر هژبری

  . افراد پروژه برای دانشگاهمان چذب کنيم
در آلمان کسی ميتواند استاد در یک دانشگاه فنی بشود که 

 بهمين دليل از مسائل . ع کار کرده باشد سال در صنای۵حداقل 
ایش در فقصنایع باخبر است و اگر مشگلی هم داشته باشد به ر

بهمين دليل . و توسط آنها مسائل را حل ميکند صنایع مراجعه ميکند
این . این رابطه بين دانشگاه و صنعت به شکل زنده ای برقرار است

 ٢٢٠ اشتوتگارت ما در دانشگاه. رابطه در ایران برقرار نشده است
 نفر از صنایع در این دانشگاه ٢٨٠عضو هيئت علمی داریم ولی 

برای افتخارش درس . و درس را هم مجانی ميدهند. تدریس ميکنند
و یا دکترای .  سال استاد افتخاری ميشوند١٠بعد از . ميدهند

  .افتخاری ميگيرند
ول آیا ميشود فارغ التحصيالن ما که در صنایع مشغباید دید  

 بيایند و در دانشگاه هستند و پول هم برایشان مهم نيست
درس بدهند و از این طریق هم مسائل صنعتی را وارد 
دانشگاه ميکنند و هم پروژه های ليسانس و فوق ليسانس 

  . از صنایع گرفته بشود

  )مهندس پایوار( رابطه دانشگاه و صنعت 

  
ند سال پيش از سوابق من به جز چند سال تدریس در دانشگاه و چ

آن در آمریکا و سی و چند سال هم االن در ایران در فعاليتهای حرفه 
 و بهمين دليل از من خواستند در  بوده استای در مشاوره فنی
  .رفه و دانشگاه در اینجا صحبت کنمحمورد رابطه بين این 

ر ایران یک حرفه بسيار جوان است و نسبتا حرفه مشاوره فنی د
ما هنوز خيلی راه داریم تا بتوانيم نياز مملکت را در یعنی . هم فقير

تا قبل از سالهای دهه چهل اصوال فارغ . این رشته برآورده کنيم
پيمانکاری انتخاب التحصيالن دانشکده های مهندسی شغلشان را 

چون نه صنایع به آن شکل وجود داشت در آن زمان و نه . ميکردند
بعد از تشکيل سازمان . حرفه مشاوره فنی اصال وجود داشت

که االن تغيير اسم داده به سازمان مدیریت و برنامه برنامه و بودجه 
تعدادی واحدهای   ساله۵و شروع طرحهای عمرانی  ریزی

طراحی پرداختند برای مهندسی مشاور تشکيل شدند و به کار 
البته در یک محدوده کمی که بيشتر برميگشت . طرحهای عمرانی

مورد  در ...و کارهای ساختمانی شهر سازی به کارهای عمرانی
اصوال قبل از انقالب خيلی محدود و معدود بود طراحی برای صنایع 

بعد ز انقالب چند .. ..شرکتهای ایرانی انجام ميدادندخدماتی که 
ساله وقفه ایجاد شد و پروژه های بزرگ حذف شدند و با شروع 

و کمتر از مملکت جنگ اصوال بودجه ها متوجه شدند در جهت دفاع 
با یک استثنا و آن هم صنایع . روژه هاپرای جيزی برای اچموجود بود 

نفت و وابسته به نفت بود که چون منبع اصلی درآمد دولت بود، 
اجبار داشتند پروژه ها را تا آنجایی که ميشود ادامه بدهند  و آن 

هم ایران را ترک هم درست در زمانی بود که شرکتهای خارجی 
. بهمين دليل دولت متوسل شد به شرکتهای ایرانی...  بودند کرده

تعدادی شرکت تشکيل شدند و تعدادی شرکت تغيير جهت دادند تا 
در رشته صنایع نفت و گاز . بتوانند این خدمات را انجام بدهند

در حال حاضر توان نسبتا . تعدادی مهندسی مشاور ایجاد شدند
   .ام خدمات مشاوره ای ایجاد شده در ایران برای انجیخوب

ارتباطی که دانشگاه مبتواند با این حرفه داشته باشد، در مورد 
 اصوال این حرفه یکی از بزرگترین مشتری های فارغ التحصيالن

 درصد از ٢۵ تا ٢٠به جز .. . است ها دانشگاهرشته های فنی
نيروی انسانی موجود در شرکتهای مشاور فنی که خدمات جنبی 

 تا ٧۵ انجام ميدهند،  بقيه نيروی انسانی یعنی حدود اداری و مالی
 درصد که شاید قبال نصف ٨٠و از این . کادر فنی هستند درصد ٨٠

به دليل استفاده زیاد از به نصف تکنيسين و مهندس بودند، امروز 
درصد از این ٧۵، شاید باز هم  و کامپيوتر الکترونيکیتکنولوژی

لتحصيل شده اند از دانشکده کادرفنی آنهایی هستند که فارغ ا
  . های فنی

کليه رشته هایی که در دانشگاه وجود دارند مورد استفاده شرکت 
در حال حاضر به جرات ميشود گفت که . های مشاور فنی هستند

کليه کارهای طراحی صنعتی در این رشته ها، از مهندسی پایه که 
 ميشود توسط شرکتهای ایرانی انجامبگذریم، در طراحی تفصيلی، 

داریم به آن سمت ميرویم که این توان ایجاد شود که ما در  و کم کم
من فکر ميکنم از نظر کمی اگر  ...مهندسی پایه هم شرکت بکنيم

با توجه  انجام شود،  هاقرار بود که بخش عمده کارها توسط ایرانی
به برنامه های بسيار وسيع سرمایه گذاری در صنایع بطور عام و در 

 سال آینده ١٠، که در پتروشيمی بطور خاصگاز و ت و صنایع نف
ما  ميليارد دالر اعالم شده فقط در رشته های مربوط به نفت، ١٠٠

. یعنی ما یک گسترش ارزی الزم داریم. با کمبود مواجه خواهيم بود
و شاید بهتر باشد به . دانشگاه های صنعتی باید زیاد شودتعداد 

استانهای بزرگ دانشکاههای صنعتی جای تمرکز در تهران در مراکز 
. از نظر کيفی خيلی مشگل است صحبت در این مورد. ایجاد شوند

آموزش در دانشگاه ها متفاوت است در کشورهای اصوال نحوه 
بطور کلی آن روشی که در دانشگاه شزیف است . مختلف دنيا

    . بسياری از خواسته های ما را از نظر کيفی تامين ميکند
  

  ٢٢ شماره
  ١٣٨٣ مهر
  ٢٠٠۴ اکتبر

  ٢صفحه 



 
 

   های رسيده ازپيامدنباله 
  شرکت کنندگان در گردهمایی هایدلبرگ

حمات بی شائبه دکتر هژبری و سالم و عرض ادب و تقدیر از زبا 
 بویژه SUTAمجموعه پدیدآورندگان آشکار و پنهان انجمن 

آلمان، ضمن خسته برگزارکنندگان گردهمایی عالی هایدلبرگ 
ش روزنه ای به نباشيد و خدا قوت، گردهمایی قاره اروپا گشای

از ایزد متعال . جهان متنوع کنونی برای نسل نوپای ميهن مان بود
صميمانه خواستار سالمتی و تندرستی برای جنابعالی، خانواده 

  .ارجمند و گردانندگان انجمن هستم
  مسعود مختاری

 

 
  شرکت کنندگان در گردهمایی هنگام گفتگو  در زمان تنفس

  
ر هژبری عزیز، در برپایی گردهمایی  شائبه شما، دکتیاز زحمات ب

لطفا مراتب تشکر ما را . هایدلبرگ آلمان صميمانه تشکر ميکنيم
همچنين به هيئت مدیره انجمن و شاخه اروپا در انجام این امر مهم 

  !با اميد به موفقيت های هر چه بيشتر انجمن در آینده. برسانيد
  خسين جعفری و نجيبه افشارفر

  
خانم  مهندس شيمی و ٣آموخته دوره آقای جعفری دانش (

 دانشگاه ما مهندسی شيمی رشته ۵دوره افشارفر دانش آموخته 
در دانشگاه ما پسر این خانواده، آقای آرش جعفری نيز . هستند

 رشته برق هستند و دارای ١٣٧٣ایشان ورودی . تحصيل کردند
دختر این خانواده، . کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانيک

 سولماز جعفری، هم اکنون در دانشگاه چالمرز سوئد مشغول خانم
  .)تحصيل ميباشند

  
ردهمایی دانشکاه صنعتی شریف گاین اولين بار بود که من در 

دهمایی در یک کشور گرقبل از هر چيز از اینکه  این .شرکت کردم
ار شد و امکان حضور تعداد بيشتری از فارغ التحصيالن زاروبایی برگ

 .اسگذارمپساکن ایران فراهم گردید بسيار س
ا بناهای بسيار زیبا که از بمباران زمان   هاید لبرگ شهری قدیمی ب

جنگ جان سالم بدربرده با طبيعتی زیبا در دامنه کوه و کنار رودخانه 
ارامش مطبوعی داشت و این زیبایی با دیدار استادان و دوستان 

صد چندان )  سال دیدم٢٨من بعضی از دوستان را بس از (قدیمی 
نچه  آ. عزیزان خالی بودو البته جای تعداد زیادی از دوستان و.  شد

د این بود که دوستان با اینکه بعد از ردر سفر نظر مرا خيلی جلب ک
 گویا هيج زمان و - شبيه زمان دانشجویی -ر را ميدیدندگسالها یکد ی

 با هم روبرو ميشدند و چه زیبا بود این دیدار - فاصله ای در بين نبوده
- فریبرز-  با الههمن خاطره  دیدار دوباره خود .های بس از سالها

دیدن دوستان خوبم  .راهرگز فراموش نمی کنم.....مرتضی و-شيوا
غفاری و همه دوره ششمی ها و سایر دوره ها برای -ایرج- فریده

 .من خاطره ای فراموش نشدنی است
شام در کاخ  بذیرایی ،برسش و باسخ ها-      برنامه های سخنرانی

 ،د همایی همه با نظمگر هاید لبرگ و برنامه  مفرح اخرین  شام
این همه ميسر نبود جز  . نشاط و محبت فراوان برگذار شد،رمیگ

  . امریکا و ایران، با زحمات چند ماهه دوستان عزیز ما در اروبا
.......... 

در خاتمه پيشنهاد ميکنم برنامه بعدی هم در یکی از کشور های 
  .اروپایی باشد

  : به اميد دیدار مجدد
   شيوا  زجاجی

  
  جناب آقای دکتر هژبری گرامی؛

سالم بنده را به همراه عرض پوزش به علت تاخِِير درارسال نامه از 
  .راه دور پذیرا باشيد

امروز از طریق خبرنامه مطلع گشتم که مدتی در بيمارستان شهر 
  . بوده ایدمونيخ آلمان بستری 

بيدرنگ بر خود الزم دیدم که از طریق ای ميل از سالمتيتان جویا 
به دستم رسيد و  نيز IEEE هرچند که ای ميل شما درمورد .شوم

  .تا حدودی از نگرانی من کاست
اميدوارم که در زمان خواندن این سطور در نهایت سالمت وغایت 

تق و فتق تندرستی در کنار جمع صميمی خانواده مشغول به ر
  .امورزندگی و کار باشيد

علت نوشتن این سطوربه زبان شيرین فارسی از این جهت بود که 
من نتوانستم در قالب الفاظ بيگانه کلماتی پيدا کنم تا بتوانم نهایت 
احساس قلبی و تشکر خودم را که از درون وجودم برمياید به مردی 

ای همگان ما  وارسته و نستوه که وجود ارزنده اش بر, فرزانه 
  .مغتنم است تقدیم کنم

سان ان" او نه انسان کامل بلکه به واقع کالم ابرمردی بزرگ و کامال
است که با سعی و تالش شبانه روزی خود به رغم به خطر 
انداختن آسایش و سالمت خود و همراهان مهربانش بویژه هدویگ 
عزیز موجبات تشکل این انجمن و برپائی اینچنين گردهمائی 

  .عظيمی را فراهم آورده است
 بر خود SUTA من بعنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ 

ین نخبگان گرانقدر پذیرفته ودر این ميبالم که در جمع ا
توفيق حضور یافتم و ) گردهمائی هایدلبرگ(محفل انس 

خدا را سپاس ميگویم که در این حضور بارها بر ایرانی بودن 
  .   خود افتخار ورزیده ام

از شما دکتر هژبری عزیزم که افتخارآفرین بوده و هستيد به خاطر   
نين احياء هویت ایران وایرانی و اعتالء این حس غرور و افتخار وهمچ

به ویژه دانشگاه صنعتی شریف در سراسر جهان صميمانه 
سپاسگزارم و خالصانه در برابر این عزم راسخ و اراده پوالدین سر 

  .تعظيم فرود می آورم 
بهروزی وشادکامی همه شما عزیزان را از , ملتمسانه سالمتی 

  .درگاه ایزد یکتا خواستارم
  

ان به همه رادمردان بزرگ ایران و دوستداران اعتالء نام با درود فراو
  ایران در پهنه گيتی

  ارادتمند همگی وهميشگی شما  
  

  هامون کالنتری                                                                    
 

سفری به آلمان ) همسرم (از روز پنجشنبه تا یکشنبه من و مرجان
  .همایی انجمن دانشگاه صنعتی شریف بود گردموضوع،  .داشتيم

خواهم در اینجا به آن اشاره کنم، همت  چيزی که می
 و اشتياق وابستگان به این دانشگاه در شرکت در گان برگذارکنند

 ٢٠٠باور کردنش مشکل است که . این گردهمایی است
کننده از ایران، با آن همه دردسر و هزینه در این مراسم  شرکت

استادان، دانشجویان و حتی کارمندان قدیمی . باشند دهشرکت کر
البته از . و جدید در آنجا جمع بودند و برای همه تجربه زیبایی بود

منظور از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان  (دوستان ما
اند کسی امسال   در اینجا که برای مدتی در شریف هم بوده)است

در را لهای آتی آنها شرکت نکرده بود و اميدوارم که سا
همينطور اميدوارم که برای . های بعدی مالقات کنم گردهمایی
ای شود که   اصفهان هم چنين گردهمایی ایجاد شود و بهانه صنعتی

  .هر چند سال یکبار، همدیگر را از نزدیک ببينيم
  

  آرش ساالریان
دانش آموخته کارشناسی از دانشگاه صنعتی اصفهان و  (

  )ز دانشگاه شریفکارشناسی ارشد ا
  

  

ا عضویت در انجمن سوتا به شبکه جهانی ب
  دوستداران دانشگاه صنعتی بپيوندید و

انجمن را در راه دفاع از حقوق جامعه علمی 
  .ایران حمایت کنيد

  ٢٢ شماره
  ١٣٨٣ مهر
  ٢٠٠۴ اکتبر

  ٣صفحه 



 
 

  گردهمایی از زبان عکس ها
  

  
  

همسر و فرزندان مرحوم دکتر امين در گردهمایی 
  هایدلبرگ

  
  

  
  نسل آینده هم در گردهمایی حضور داشت

  
  
  

  
  نم هدویک هژبریخا

   

  
  
  

 گردهمایی از زبان عکس ها
  

  
، فریبرز اردوبادی، بهنام کامرانی: راست به از چپ

  شيوا فرهمند راد دکتر هژبری، انوشه هادزاد،
 مجتبی نوید و 

  

  
   مصطفوی و خانوادهمهندسدکتر یغمایی و 

  
  

  
شرکت کنندگان هنگام صرف ناهار

  ٢٢ شماره
  ١٣٨٣ مهر
  ٢٠٠۴ اکتبر

  ۴صفحه 



 
 

  ؟این رتبه را مي خواهيم چه آار آنيم
مدير گروه علم سنجي مرآز تحقيقات سياست  دآتر شاپور اعتماد

 در پاسخ به این علمي آشور در جشنواره تابستانه پلي تكنيك
آيا واقعًا  رتبه علمي ايران در جهان سي ام است و اگر  :سوال که

اين : نيست رسيدن ما به اين رتبه چقدر طول مي آشد؟ پاسخ داد
 دنبال يك شعار رقابتي بوديم تا ما به. مسأله واقعيت ندارد

سياست هاي علمي آشور را بر پايه آن برنامه ريزي آنيم و به اين 
 ارتقاء پيدا آنيم و تازه ٣٠ به ۵٠شعار دست يافتيم آه از رتبه 

ولي تازه بايد ببينيم آه اين رتبه را مي خواهيم . شبيه ترآيه شويم
 ولي براي آن تا زماني آه توليد علم مي آنيمچه آار آنيم؛ 

 به عبارتي بايد مصرف .مصرف نداريم آن توليد به آار نمي آيد
 ٢٠٠٣ساختار معرفتي توليد علم ايران در سال . مولد داشته باشيم

 درصد از ٢٢نشان مي دهد آه رشته شيمي با در اختيار داشتن 
آل مقاالت درصدر توليد علمي آشور قرار دارد و پس از آن پزشكي 

 ١٠ درصد و فيزيك با حدود ١۵قام دوم، مهندسي با  درصد م١۶با 
همين ارقام . درصد مقام هاي سوم و چهارم را به دست مي آورند

نشان مي دهد آه تا چه حد ساختار توليد علمي ما فاقد تطابق با 
ساختار علمي جهان است آه در آن پزشكي باليني دست باال را 

  تعادل نسبي ميان علوم عمًال«: اعتماد افزود. در توليد علمي دارد
زيستي و علوم فيزيكي آه در جهان ديده مي شود در ساختار 
علمي آشور به هم ريخته است و به نظر مي رسد در آوتاه مدت 

متعادل سازي اين روند احتياج به اتخاذ . اين روند ادامه يابد
. سياست هاي آالن در زمينه تحقيقات علمي در سطح ملي دارد

ه از عربستان سعودي سبقت گرفته ايم و به بايد گفت گرچ
توليد علمي مصر رسيده ايم اما فاصله ما با آره جنوبي و 

 .ترآيه افزايش يافته است

  
   جهان سال٣۵برجسته ترین نوآوران فناوری زیر 

 ٣۵ تن از برجسته ترین افراد زیر ١٠٠دانشگاه ام آی تی هر ساله 
تيابی به نوآوری های سال را که در زمينه فناوری موفق به دس

 در اندر این ليست نوآور. معرفی ميکندبرجسته ای شده اند، 
 و پزشکی دیده  تکنولوژی، بيو تکنولوژیزمينه کامپيوتر، نانو

جالب توجه این است که این نوآوران برجسته از . دنميشو
.   هند ميباشند وکشورهایی چون آمریکا، سنگاپور، اسزائيل، چين

در حرفی برای گفتن کشور ما نيز نوآوران جوان که روزی آرزو داریم 
  . دنداشته باشاین ليست 

  

  ها  دانشگاهبرای درصد از بودجه تحقيقاتي ١٠ تنها
دآتر آريم فائز، استاد دانشكده برق دانشگاه اميرآبير بنا به گفته 

 درصد از محققان آشور در دانشگاه هستند ٩٠با توجه به اينكه 
ها هزينه  د از بودجه تحقيقاتي در دانشگاه درص١٠ولي تنها

هاي  مراآز تحقيقاتي و معدود دانشگاه: اظهار داشت، شود مي
هاي  ها چندين برابر بودجه سرانه دانشگاه وابسته به وزارتخانه
آنند و آسي پاسخگوي اين سوال نيست آه  دولتي را دريافت مي

: وي افزود .شود  درصد باقي بودجه تحقيقاتي در آجا هزينه مي٩٠
عالوه بر انجام تحقيقات دانشگاهي در آشور بايد مراآزي تاسيس 
شوند تا طرح را به مرحله توليد نيمه صنعتي و سپس به توليد 

  اين در حاليست آه بخش اول با بودجه آم به . صنعتي پيش ببرند
گيرد ولي  ها انجام مي آمك استعدادهاي خدادادي در دانشگاه

 درآمدزا بوده و بودجه را به محققان طرح بخش توليد آه بايد
دآتر فائز يكي ديگر از ابعاد تحقيقات  .برگرداند، در آشور وجود ندارد

متاسفانه در اين : هاي پژوهشي عنوان آرد و گفت را انتشار يافته
در حال حاضر در هر . هايي مواجه هستيم برنامگي زمينه نيز با بي

شوند آه با وجود زحمات  يدانشگاهي مجالت تحقيقاتي منتشر م
از . شود، آيفيت مناسبي ندارند زيادي آه براي آنها آشيده مي

ها، اين قبيل  طرف ديگر بدليل نبود ارتباطي منسجم بين دانشگاه
شوند و  نشريات دانشگاهي تنها در گستره دانشگاه خود توزيع مي

 هاي مختلف را منعكس آند هنوز ه اي آه اخبار علمي دانشگا مجله
  در آشور وجود ندارد

  

SUTA  هت مرتبط جدر درجه نخست سازمانی است
هدف نخست این سازمان کمک به دفاع از . فرادا کردن 

تمام فعاليتهای ما در آخرین  ...منافع اعضای خود است
  .تحليل در جهت منافع دانشگاه مان است

  از گزارش ریئس انجمن به گردهمایی هایدلبرگ

  نجمن ا های شاخهاز فعاليت
  

  شاخه کاليفورنيای شمالیگردهمایی سپتامبر

  
  

 سپتامبر ناهار را در ١٢شمال کاليفورنيا روز دوستداران انجمن در 
 تن از اعضای انجمن ٢٠بيش از . شهر برکلی با هم صرف کردند

بهمراه خانواده شان در این گردهمایی حضور داشتند و در محيطی 
  .فتگو کردندگرم و صميمانه با یکدیگر دیدار و گ

  
   گروه تخصصیگردهمایینخستين 

در شاخه " اتوماسيون طراحی الکترونيک"تخصصی گروه 
 ١٢يفورنيای شمالی انجمن نخستين گردهمایی خود را در روز الک

 بيش .اکتبر طی یک مراسم ناهار در شهر سانی ویل برگزار کردند
ر  تن از اعضا و دوستداران انجمن در این گردهمایی حضو٢٢از 

 این نخستين گردهمایی از یک سری گردهمایی است که .داشتند
رشته های مختلف حرفه ای ترتيب جهت نزدیک کردن متخصصين 

  .داده شده است
  

  
  

   انجمنجنوبی شاخه کاليفورنيای گردهمایی
 اکتبر در یک ١٠جنوب کاليفورنيا روز یکشنبه دوستداران انجمن در 

د آمدند و ضمن صرف ناهار با رستوران ایرانی در شهر ایروین گر
دکتر هژبری، رئيس انجمن، نيز که . همدیگر دیدار و گفتگو داشتند

در ، در این جلسه شرکت داشتند به تازگی از آلمان برگشته بودند
این دیدار ضمن صحبت در مورد گردهمایی سراسری انجمن در 
يز هایدلبرگ، در مورد انتخابات در شرف انجام هيئت مدیره انجمن ن

  .بحث و تبادل نظر شد

  
 از ابتدا مکانی برای همه افراد SUTAانجمن ما 

اجتماعی یا محل -دانشگاه مستقل از نظرات سياسی
  .اقامتشان بوده است

  
  از گزارش ریئس انجمن به گردهمایی هایدلبرگ

  ٢٢ شماره
  ١٣٨٣ مهر
  ٢٠٠۴ اکتبر

  ۵صفحه 



 
 

  چند خبر
 از ٩۶  نخستکنکور امسال انتخاب در 
 دانشگاه  گروه ریاضی فيزیک نفر اول١٠٠

 .استبوده  شریف
نام اينترنتي در  براي اولين بار ثبت 

هاي دانشگاه صنعتي  تمامي دانشكده
 . شدانجامشريف 

ششمين دوره مسابقات برنامه  
منطقه آسيا ) acm(نویسی دانشجویی 

 آذر ماه امسال با شرکت بيش ١٣ تا ١١از 
 تيم داخلی و خارجی در دانشگاه ١٠٠ زا

 .ما برگزار ميشود
اه صنعتی شریف دبيرستان دانشگ 

 .تاسيس شد
نفرات اول تا سوم در رشته علوم پایه  

در مسابقات المپياد علمی کشور از 
 .دانشگاه ما هستند

کسب و کار "کنفرانس ملی  
 در دانشگاه eCommerce "الکترونيک

 .علم و صنعت برگزار شد
 دومين جشنواره کارآفرینی شریف 

این خبر را ویژه . ار شدزدر دانشگاه ما برگ
 .نامه روزنامه شریف انتشار داده است

ای  حرفه تخصصی کميته 
 در چارچوب انجمن فارغ مشاوران

. التحصيالن دانشگاه تشکيل شد
مهمترین هدف این کميته ایجاد ارتباط 
ميان آن گروه از دانش آموختگان دانشگاه 

. اشتغال دارند هاست که به حرفه مشاور
 با عالقمندان ميتوانند از طریق آدرس زیر
:   این کميته تماس بگيرند

ir.sharif.zohreim@Alum 
 دانشکده ٧٩ ورودی آرش هاشمی 

ریاضی و نایب دبير سابق انجمن اسالمی 
 .دانشگاه ما به دادگاه احضار شد

کنفرانس توسعه دانشگاه ما ميزبان  
 ٢٨ تا ٢۶است که از دانش و فناوری 
  . آبان برگزار ميشود

 پذیرفته شده از  دانشجوی جدید٨٢٧ 
 برای سال طریق کنکور سراسری

 در دانشگاه ما ثبت نام ٨٣تحصيلی 
 بيشترین تعداد دانشجوی ورودی .ندردک

دانشکده مهندسی شيمی متعلق به 
 نفر و کمترین متعلق به ١۴۴با 

 ورودی  نفر۴٢دانشکده فيزیک با 
 .است

 دانشگاه فني ر رييسدآتر آرت آوتزل 
و هرالد مدير روابط بين الملل اين برلين 

دانشگاه بعدازظهر ديروز از دانشگاه علم و 
اي با  ر جلسه و دصنعت ايران بازديد آردند

هاي  حضور سرپرست و روساي دانشكده
عمران، مواد و متالورژي، مكانيك و رئيس 

هاي علمي و بين المللي و  دفتر همكاري
 مدير آل دفتر رياست مشاور رييس و

دانشگاه علم و صنعت ايران، در باره 
همكاريهاي فيمابين به بحث و تبادل نظر 

 تفاهمنامه همكاري در زمينه .پرداختند
 تبادل آتب و مقاالت علمي،  پژوهشي،

تبادل محقق و استاد، همكاري در برگزاري 
هاي آموزشي به امضا  سمينارها و آارگاه

  .تزلر رسيددآتر صالحي و دآتر آو
 آنفرانس ملي لجستيك و اولين 

توسط انجمن لجستيك زنجيره تامين 
هاي امام  ايران و با همكاري دانشگاه

حسين، صنعتي شريف، صنعتي اميرآبير، 
علم و صنعت، تهران، صنعتي خواجه 
نصيرالدين طوسي، شاهد، تربيت مدرس 

هاي مهندسي صنايع ايران،  و نيز انجمن

در  انفورماتيك  وايرانمديريت، بازرگاني 
 .شود  برپا ميتهران

اولين آنفرانس ملي فناوري  
 با حضور اطالعات و صنعت ايران

 .برگزار شداهللا رضا  پرفسور فضل
 هزار ٢۵٠ ميليون و ٢با حضور  

. حصيلی جدید آغاز شدتسال دانشچو 
 هزار دانشجوي آارداني، يك ٧٢٠امسال 

ر نفر در دوره  هزا٣٩٠ميليون و 
 هزار نفر در مقطع ٨٠آارشناسي، 

 هزار نفر در دوره ۴٠آارشناسي ارشد، 
 هزار نفر در مقطع ٢٠اي و  دآتراي حرفه

هاي  دانشگاه) phd(دآتراي تخصصي 
 .آنند آشور تحصيل مي

ها  پنجاهمين نشست روساي دانشگاه 
و مراآز پژوهشي فناوري آشور با حضور 

اوري و روساي وزير علوم، تحقيقات و فن
ها و مراآز تحقيقاتي آشور در  دانشگاه

مجتمع تحقيقاتي عصر انقالب آغاز به آار 
 .آرد
ترک خدمت ویا غيبت غير مجاز  

بيشترین خالف اعضای هيئت علمی 
دانشگاههای ایران در سال گذشته بوده 

 . است
 :  پله اي در فنآوري اطالعات۵تنزل  
ست، اآونوميمجله آمار ساليانه يست لدر 

 را ۵٧ پله تنزل مقام  ۵متاسفانه ایران با 
.  آشور از آن خود آرده است۶۴از ميان 

بر اساس اين آمار آشورهاي اآوادور، 
سريالنكا، عربستان، پرو، ونزوئال، ترآيه، 

 در ليتواني، برزيل و آفريقاي جنوبي
 . از ايران قرار دارندمقامهای باالتری

 دفتردآتر مسعود تجريشي ـ مسوول  
 و عضو مطالعات آب و محيط زيست

هيات علمي دانشكده مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي شريف ـ در مراسم 

انديشي حفاظت از  افتتاح سمينار هم
منابع آب آشور از ديدگاه اجتماعي و 

ــائلاقتصادي   مربوط به کم آبی و راه مسـ
 .حل های آن را مورد بحث قرار داد

 دآتر عباس شهيدي، استاد دانشگاه 
علوم پزشكي تهران، با اشاره به نيازها و 
اولويتهايي آه بايد در خصوص دانشگاهها 

نياز : مورد توجه قرار گيرد، تصريح آرد
ها، محيط امن براي پرداختن به  دانشگاه

دانش و پژوهش، حمايت از پژوهشگران 
جوان، بهبود وضع نامطلوب حقوق 
دانشگاهيان، عدم نگرش اداري به 

مراآز پژوهشي و ايجاد و ها و  دانشگاه
گسترش مراآز پژوهشي براي 

وي در   .پاسخگويي به نياز جامعه است
ها به  نبايد به دانشگاه: ادامه تاآيد آرد

صورت يك مرآز اداري نگاه شود، 
بكله بايد در تامين رديفهاي اعتباري 

بايد به   .براي آنها تالش شود
ها و دانشگاهيان اجازه داده شود  دانشگاه

 در خصوص اداره دانشگاه دخالت واظهار تا
نظر آنند و همچنين در روند اداره دانشگاه 

 .هاي امنا تسريع شود توسط هيات
دومين مرحله صعود انتخابی تيم ملی  

دانشجویان ایران در دو بخش دختران و 
  و با شرکت کوهنوردان دانشگاه ماپسران

 . برگزار شدفتح قله دماوندبا 
احمد اعر بزرگ مراسم بزرگداشت ش 

 .در دانشگاه برگزار شدشاملو 
 دانشگاه دختران اتاق کوهگروه  

برنامه پياده روی در جنگل های گيالن اجرا 
 .ميکند

  

  از خاطرات دکتر مجتهدی
)١٨(  

 
فکر کردم که . آمدیم سر نظام وظيفه

مثل من گرفتار بشوند، ممکن ] اگر[ها  این
شان را جمع کنند و  دان است جامه

حاال من پوست کلفت بودم، . دبرگردن
اثاثم . دانم را جمع نکردم و برنگشتم جامه

یک روز . را جمع نکردم و برنگشتم و ماندم
شرفياب شدم و جریان ماوقع رفتن به 

آهن و  اهواز و زندانی شدن در ایستگاه راه
و حتی ] را گفتم[کاری شدن  مأمور درخت
دزدیدند و در  ها را سربازها می گفتم درخت

زار که یک هفته هم دوام  مين شورهز
  .کاشتند کرد می نمی

حضرت  ها را به عرض اعلی همه این
توانستند از لحاظ  می"گفتم . رساندم

، مکانيک تيراندازی، ]ریاضيات[ماتماتيک 
خانه و جدول تير  باليستيک که در توپ

بسيار مهم است از وجود من استفاده 
اری مرا مأمور یک ک. نکردند] ولی[کنند، 

کرده بودند که امروز هم چيزی از آن بلد 
خواهند  حضرت می آیا اعلی. نيستم
 این هفتاد –هایی را که من آوردم  این

" طوری بشوند؟  همين–نفری که آوردم 
." ابدًا"ایشان با صدای خيلی قوی گفتند 

گفت " فرمایيد، قربان؟ چه امر می"گفتم 
ها تابستان سالی یک ماه نظام  این"

همان ." بدهند] انجام[شان را  وظيفه
دقيقه دستور داد که استادهای دانشگاه 

شان را  ها نظام وظيفه آریامهر تابستان
این . شان نشوید مزاحم. دهند انجام می

قانون عموميت پيدا کرد حتی در 
افتضاح به جایی رسيد که . شهرداری

شهردار هم سپور را با همين خاصيت 
  .استخدام کرد که بعد لغو شد

  
  )دنباله در شماره آینده(

  
  کتاب خاطرات دکتر مجتهدی: منبع

  .به کوشش دکتر حبيب الجوردی
  ١٣٨٠ تهران، –نشر کتاب نادر 

  

  تماس با ما
مطالب خود را توسط پست 

   الکترونيکی به نشانی 
de.hadzaad@GMX.anousheh  

   فکس به شماره يا توسط
ارسال  + ۴٩ - ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١

  .کنيد
 :نشانی سایت انجمن

www.SUTA.org  
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