
 
 

  تصميماتو  ادر باره فعاليت ه
   هيات مدیره انجمن

 
پس از انتخاب ترکيب جدید و تقسيم 

هيات مدیره در مسوليت ها و وظایف، 
نخستين جلسه خود تصميم گرفت که 
جلسات خود را نه آنطور که تا به حال 
معمول بود از طریق تلفن بلکه از طریق 

 از نظر هزینه  کهاینترنت انجام دهد
  .زان تر استبسيار ار

جلسات هيات مدیره تقریبا با حضور 
 به هر یکرگزار می شود و ب اعضا همه

شکل فعال در بحث ها و تصميم گيری 
  . دها شرکت می کن

در یکی از نخستين جلسات، هيات 
مدیره تصميم گرفت که به بررسی در 

مورد مسائل بلند مدت انجمن بپردازد و  
 بحث در مورد مسائل آغازپس از 

تراتژیک انجمن، هيات مدیره به این اس
حجم زیاد مطالب نتيجه رسيد که 

 بحث های بيشتری را طلب مطروحه،
می کند و به همين دليل همه موافقت 

  فوق العادهجلساتکردند که در 
  .  هفتگی به این مسائل بپردازند

یکی از موارد داغ مورد بحث در 
جلسات اخير تصميم گيری در مورد 

ب محل برگزاری گردهمایی انتخا
 شيوه از جملهسراسری بعدی انجمن 

هيات . بودی ی محل گردهماانتخاب و
 باره در طی مباحث خودمدیره ابتدا 

هم تخاب محل گردهمایی نشيوه ا
دست فکری کرد و به یک نتيجه واحد 

بر طبق این شيوه، محل . یافت
ی گردهمایی از طریق بررسی یک سر

، داشتن نيروی کافی در مانندعوامل 
محل، جذاب بودن محل برای شرکت 

  .کنندگان و غيره انتخاب می شود
بر همه روشن است که بعد مسافت 
یکی از عوامل بازدارنده بسياری از 
دوستداران انجمن در شرکت در 

آمار . گردهمایی های سراسری است
شرکت کنندگان در گردهمایی های 

به عنوان هد که پيشين نشان می د
 در گردهمایی تورنتو در کانادا، مثال

تعداد شرکت کنندگان از اروپا بسيار 
در مقابل بسياری از دوستان . پایين بود

انجمن مقيم ایاالت متحد آمریکا و 
کانادا در گردهمایی هایدلبرگ آلمان 

  .شرکت نکردند
به همين دليل و برای رعایت نوعی 
عدالت در حق همه دوستداران 

يات مدیره تصميم گرفت تا انجمن، ه
گردهمایی بعدی در ایاالت متحد آمریکا 
برگزار شود تا بسياری از دوستان 

  مقيم آن کشور که از نظر ویزاجوان 

  تبریک به دکتر الهه انسانی
  کميسر سن فرانسيسکو

  
   ٣صفحه 

 

   ٢٠٠۶گردهمایی
  انجمن سوتا

  ويسکانسردر سن ف
  

  دخواني  میصفحات بعدر د
 تبریک به دکتر الهه انسانی  
 گردهمایی انجمن در آلمان 
 گردهمایی انجمن در سوئد 
 جلسه کميته هماهنگی شاخه ها  
سخنرانی دکتر خاکزار در دانشگاه  

 صنعتی شریف
سخنرانی دکتر خوشنویس در   

 کاليفورنيای شمالی
رضا  جایزه پژوهشی برای دکتر 

 رجایی
 ه چين سفرنام 
 رده بندی کشورها از نظر آمادگی  

 الکترونيکی
  دفاع از حقوق جامعه علمی ایران 
 از ميان خبر ها 
 از خاطرات دکتر مجتهدی  
 

خروج از آن کشور را ندارند، امکان 
.  شرکت کنندآتیبتوانند در گردهمایی 

در مقابل انجمن تمام تالش خود را 
خواهد کرد تا در حد توان خود حداکثر 
تسهيالت را جهت شرکت دوستان 

 فراهم آیندهیران در گردهمایی مقيم ا
  .آورد

درضمن با تشکيل یک گروه هماهنگی 
جهت برگزاری گردهمایی سن 
فرانسيسکو برنامه ریزی برای این 

این کميته .  شده استآغازگردهمایی 
دکتر فریبا اریا، دکتر هژبری شامل 

در .  استو آقای شهریار مکاره چی
شما را در جریان شماره های آینده 

 .ات برنامه ها قرار خواهيم دادجزیي

 رضا صدربا دکترگفتگو 
 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
  رضا صدر: نام

بوستن،   :یکنونمحل سکونت 
  آمريکا متحد االتیا
  مدير گروه نرم افزاري: شغل

، خورشيدی١٣۴٢ :سال ومحل تولد
  تهران

 
لطفا براي ما بگوييد که در چه ) ١

 مازماني و چگونه به دانشگاه 
  وارد شديد؟
 ١٩٨۵(خورشيدی  ١٣۶۴من در سال 

آن . به دانشگاه وارد شدم) ميالدي
که من به آن وارد شدم، دانشگاهي 

ديگر دانشگاه صنعتي آريامهر نبود، 
. بلکه دانشگاه صنعتي شريف بود

منظور من تنها اشاره به تغيير نام 
در پشت اين نام جديد، . نيست

تغييرات بنيادي و تاريخي است که 
نسل من، که در زمان انقالب نوجوان 

به . يا جوان بودند،  با آنها مواجه شد
 ديپلم ١٣۶٠ن در سال طور مثال، م

خود را از دبيرستان دانشگاه ملي 
در آن سالها . دريافت کردم

دانشگاههاي سراسري به دليل 
تعطيل " انقالب فرهنگي"حرکت 

حدود . بودند و کنکوري هم در کار نبود
يک سال و نيم بعد، در شرايطي که 
دانشگاهها هنوز بسته بودند، ما به 

 و .خدمت سربازي فراخوانده شديم
 جنگ ايران و عراق هاين در بحبوح

دوسال بعد که سربازي ما تمام . بود
شد، دانشگاهها هم، با تغييرات 
ناشي از انقالب فرهنگي، باز شده 

اينگونه بود که توانستم در . بودند
 شرکت کنم، و در  ۶۴کنکور سال 

 رشتة الکترونيک دانشگاه صنعتي
البته حدود دو . پذيرفته شومشریف 
د، به دليل عالقه، به فيزيک سال بع

  . تغيير رشته دادم
 

٢يه در صفحه بق

 

  ٢٩ شماره
  ١٣٨۴ اردیبهشت

  ٢٠٠۵  مه
  ١صفحه 



 
 

   صدردکتر  آقایبقيه گفتگو با
 
 شما از آن دوران دانشگاه هبهترين خاطر) ٢

  چيست؟ 
مثل همه خاطرات فراواني دارم که بسياري شان خوب و 

ولي شايد بتوانم . بد، تلخ و شيرين را با هم مخلوط دارند
 با يقين بگويم که شيرين ترين خاطره ام از آن دوران،

 ه دانشکد۶۴کياني، دانشجوي ورودي  با سلماَآشنايي 
  .بود) که او هم بعدا به شيمي تغيير رشته داد(مکانيک 

آشنايي ما به سرعت به ازدواج کشيد و اين همراهي  
 خوبي ادامه دارد، و از ثمراتش دختر اين سالها بهپس از 

وه بر آن در آن زمان دوستان و  عال.  ساله مان آيداست١٧
استادان خوب بسياري را شناختم که وجودشان به زندگي 

بيشتر . بعضي از آن دوستيها هنوز هم ادامه دارد. رنگ داد
ما به دليل سن باالتر . اين دوستان از همان نسل من بودند

و تجربه هاي پس از ديپلم و قبل از دانشگاه، ميان همدوره 
و مثل هر جواني . به حساب مي آمديماي ها ريش سفيد 

سعي مي کرديم با نمک طنز حقايق گاه نامطلوب را 
يادم است ساختمان چند طبقة انتهاي . چاشني بزنيم
نامگذاري کرده بودند، ولي روي " فارابي"دانشگاه را 

عالمت بزرگ روي ساختمان بعضي حروف و نقطه هاي 
ن را ما هم به شوخي ساختما. اسم آن افتاده بود

صدا مي کرديم و "   فارلي"همانطور که نوشته شده بود، 
فارلي «مثال با تقليد لهجة انگليسي مي گفتيم برويم 

يا در حياط دانشگاه، محلهاي ). Farly Building(» بيلدينگ
نشستن دانشجويان دختر و پسر را جدا کرده و با تابلو 

 نشستن را هما هم صداهاي کلم. مشخص کرده بودند
محل نُشستن « مي کرديم و تابلو را مي خوانديم عوض
شوخيهاي ساده !  »محل نُشستن خواهران«يا » برادران

اي که گذران عمر، و فشار درس و زندگي را آسان تر مي 
يک دوره هم، در اوج بمباران هاي تهران، دانشگاه . کرد

تعطيل شد، و حتي سهمي از بمباران برد، و بمبي در 
 گودال بزرگي ايجاد ،مي فرود آمدهه شيکدمقابل دانش

  . ما در آن زمان خود را جنگ زده مي دانستيم. کرد
فعاليتهاي حرفه  اي لطفا براي ما از ممکن است ) ٣

  ؟تعریف کنيدخود در ايران و يا در آمريکا 
 همن بالفاصله پس از پايان دانشگاه در ايران، براي ادام

نهايتا تحصيل به دانشگاه نورث ايسترن بوستون آمدم، و 
فوق ليسانس خود را از آن دانشگاه و دکتراي خود را در 

) Boston University(زمينة فيزيک از دانشگاه بوستون 
تجربة حرفه اي من يکي تدريس در دانشگاه . دريافت کردم

آن چيزي که در اين . در اواخر دورة تحصيل دانشگاهيم بود
حصيل و زمينه بسيار برايم جالب بود، تفاوتهاي ماهوي ت

از طرفي ، سطح اطالعات . تدريس در ايران و آمريکا بود
دانشجويان در دانشگاه بوستون آنقدر ) تئوريک(نظري 

ولي امتياز . باالتر از دانشجويان دانشگاه شريف نبود
نظري يا (دانشجويان اينجا درگيري مداومشان با تحقيق 

است که  از همان دوران ليسانس ) عملي و آزمايشگاهي
همچنين در تدريس کالسهاي ليسانس . وع مي شودشر

 استاد و دانشجو  ه بين در رابطمتوجه تفاوتهاي بسياري
.  در اينجا اين رابطه بسيار غير رسمي تر  است: شدم

 تغييرات حالت ماده، هموضوع تحقيق دکتراي من در زمين
بخصوص تغيير حالت بين مايع و جامد بود و از جمله از 

 هاستفاد)  Simulation(ي و  شبيه سازي مدلهاي کامپيوتر
اين تجربيات کامپيوتري زمينه اي را براي کار . فراوان بردم

من پس از فارغ التحصيلي در اواخر . فعليم فراهم کردند

 که يکي از بزرگترين EMC2شرکت   ،  در١٩٩٨سال 
 توليد سيستم هاي هشرکتهاي آمريکاست و در زمين

و همچنين نرم )  Storage Systems( کامپيوتري هذخير
در .  مشغول به کار شدم،افزارهاي مربوطه پيشرو است

يکي دو سال گذشته هم به وارد شدن به زمينه هاي 
مديريت عالقه مند شده ام و اخيرا مديريت يک گروه نرم 

و اين خود . افزاري را در همين شرکت به عهده گرفتم
  . تجربة جالب و  جديدي براي من است

 دانشگاه و صنعت چه تجربياتي ه رابطهميندر ز) ۴
  داريد؟

همه مي دانيم که در غرب، اين رابطه دوجانبه و بسيار 
از طرفي قسمت مهمي از مخارج دانشگاه . نزديک است

ها از مجراي کمکهاي مالي صنايع که به آن ها گرنت 
)Grant (از طرف ديگر، .  تامين مي شود،مي گويند

    تقيما به تحقيقاتي اعطابسياري از اين گرنت ها مس
و چه . مي شود که مورد تائيد شرکت اعطا کننده هستند

به .  دارندفوریبسا، ولي نه هميشه،  براي آنها کاربرد 
  مالي و سرمايه گذاري بدون کمک هاینظر مي آيد که 

 در ، زمينه هاي خيريه در بازگشت در علم، صنعت، و
ه دولت هم با در نظر البت. فرهنگ آمريکا جا افتاده است

  . گرفتن معافيتهاي مالياتي اين رفتار را تشويق مي کند
همچنين در اين ديار، رشته هايي که کاربرد عملي دارند، 
مانند مديريت،  ارزشي بسيار باالتر از آن دارند که در ايران 

در گذشته، ما مهارتها و رشته .  به آنها بها داده مي شد
 گرفتيم و آنها را نسبت به هاي مديريت را جدي نمي
. تلقي مي کرديم» درجة دوم«رشته هاي علمي يا فني، 

حاال مي فهمم که اين مهارتها، هم چقدر غني و علمي 
هستند، و هم چقدر براي پيشرفت اقتصادي جامعه 

البته به نظر مي آيد که در ايران هم طرز . اهميت دارند
ه هوشيار تفکر عوض شده است و نسل جديد در اين زمين

  .   تر شده از نسل قبل که ما باشيم
در مورد رابطة دانشگاه و صنعت، مسئلة ديگر اهميت 

به طور مثال، در رشتة فيزيک، .  زمينه هاي عملي است
تمايل ما و استادانمان در ايران بيشتر معطوف به عرصه 
هاي تئوري بود، ولي در اينجا عرصه هاي تجربي بسيار پر 

  . طرفدارند
عالوه بر فعاليت در شاخه انجمن سوتا در شما ) ۵

 بسيار فعال  نيز جمعيتهاي ايراني در نيوانگلنددیگر
اگر ممکن است دريافته هاي خود را در اين . بوده ايد

  . زمينه با ما درميان بگذاريد
 در این کهشاخه نيوانگلند و در  انجمن سوتاعضو  منبله 

 و خوشحالم از اینکه شده است، فقعاليت دارممنطقه برپا 
 موچب تقویت این شاخه در کنار دیگر شاخه های انجمن

  . فعاليتها شده است
از بدو  یکی باید بگویم که گروه ها  مورد فعاليتم در دیگردر  

ورودم به بوستون، از وجود گروه بسيار موفق ايرانيان به 
با خبر ) www.iaboston.org(نام کانون ايرانيان بوستون 

 کانون، گروهي غير انتفاعي است که با هدف ترويج .شدم
زبان و فرهنگ ايراني و افزايش ارتباط ميان ايرانيان، يا بين 
ايرانيان و گروههاي فرهنگي و قومي ديگر، در اواخر دهة 

يکي از بنيانگذاران کانون، دکتر . هشتاد پايه گذاري شد
ق دانشگاه صنعتي آريامهر مهدي ضرغامي، رئيس ساب

دليل درگير شدن من با کانون، يکي عالقه به فرهنگ . بود
و به خصوص ادبيات ايران بود، ديگري غرور ملي براي 

  تقويت يک مرکز ايراني تا عالوه بر همه 
  در صفحه بعد بقيه

  ٢٩ شماره
  ١٣٨۴ اردیبهشت

  ٢٠٠۵  مه
  ٢صفحه 



 
 

   صدردکتر  آقایبقيه گفتگو با
چيزهاي ديگر، مبناي هويتي براي دخترم و ديگر نسل 
 هدومي ها بشود، و سه ديگر عالقه به اين تجرب

ميان ما ايراني ها که در قانونمندي،  سي و آموزشدمکرا
پديده اي نادر بوده و کانون در اين زمينه موفقيت داشته 

 تا سال ٢٠٠٠ متوالي، از سال همن براي دو دور. است
، که از اين  انتخاب شدمي کانون به عضويت شورا٢٠٠۴

دوستان شورايي وظيفة ميان، طي سه سال متوالي 
به عالوه در طي . گذاشتندعهدة من رياست شورا را به 

 کانون هم انجام وظيفه هاين مدت در نقش سردبير خبرنام
در حال حاضر هم، کماکان در زمينه هاي مختلف، از . کردم

. جمله برگزاري برنامه هاي فرهنگي با کانون همکاري دارم
در ضمن در اين منطقه چندين انجمن دانشجويي ايراني ، 

. آي. هاي نورث ايسترن، بوستون، اماز جمله در دانشگاه
همچنين گروه . ، تافتز و هاروارد فعاليت مي کنند.تي

که منشا )  http://web.mit.edu/isg(مطالعات ايراني 
است از خود ثمرات قابل توجهي نشان . تي. آي. آن در  ام
من با همة اين گروهها از طريق دوستانم آشنا . ستداده ا
به نظر مي آيد که در اين منطقه، مانند بسياري . هستم

جاهاي ديگر آمريکا، عناصر پراکنده اي از فعاليت فرهنگي 
ايرانيان در حال رشد بوده و در صدد تعريف و ترويج هويت 

حال بايد ببينيم که آيندة اين . آمريکاييان هستند-ايراني
  .   حرکتها چه مي شود

آقای دکتر صدر با تشکر مجدد از جنابعالی موفقيت های 
  .هرچه بيشتری برایتان آرزومندیم

 
 رضا رجاییدکتر به  پژوهشیی جایزهاعطا

 
دکتر رضا رجایی، استاد رشته کامپيوتر در دانشگاه 

 از بنياد CAREER  موفق به اخذ جایزهکاليفورنيای جنوبی
صورت حمایت ه این جایزه ب.  شد٢٠٠۵علوم آمریکا در سال 

 سال آتی برای مطالعه ۵مالی از پژوهشهای ایشان در 
م های صوتی و تصویری  روش های پيشرفته  سيستدرباره

 تواند کمک ینتيجه این پژوهش ها م. اعطا می شود
شایانی به کاربران اینترنت برای استفاده از منابع صوتی و 

 از برنامه های CAREERبرنامه موسوم به . تصویری بکند
بسيار موفقی است که در حمایت از رشد حرفه ای اساتيد 

 .جوان تدوین شده است
ال س را در  کارشناسی مهندسی برقدکتر رجایی  درجه

ایشان . نموددریافت  دانشگاه صنعتی شریف از ١٩٩١
 درجه کارشناسی ارشد و دکترا در  موفق به اخذسپس

 از دانشگاه کاليفورنيای جنوبی ١٩٩٩ و ١٩٩۶سال های 
 در دانشکده یار به عنوان استاد٢٠٠٢ از سال ه وشد

  .دای جنوبی فعاليت دارکامپيوتردانشگاه کاليفورني

  تبریک به دکتر الهه انسانی

  
 سن شهر دار و انجمندکتر الهه انسانی از سوی شهر

فرانسيسکو به عنوان کميسر در امور حقوق مهاجرین 
این .  ساکن در شهر و منطقه سن فرانسيسکو انتخاب شد

نخستين بار است که یک فرد ایرانی تبار به چنين مسوليتی 
  .طقه سن فرانسيسکو انتخاب می شوددر شهر و من

وظيفه کميسر در امور حقوق مهاجرین تالش در جهت بهبود 
وضعيت بهداشت و آموزش برای مهاجرین و همچنين پيوند 

  .هر چه بيشتر آنها با زندگی منطقه مهاجر پذیر است
 در ایاالت متحد آمریکا مهممساله مهاجران یکی از مسایل 

 ٢۵ ایالت کاليفورنيا که بيش از بویژه دراین موضوع . است
اهميت درصد از ساکنان را مهاجران تشکيل می دهند، 

در سن فرانسيسکو نسبت مهاجرین حتی به . بيشتری دارد
در شهر دالی واقع در بخش جنوبی  . درصد می رسد۶٠

این ارقام .  درصد می رسد٨٠سن فرانسيسکو این رقم به 
 . نشان می دهندبه روشنی اهميت سياسی این موضوع را

اگر مشکل مهاجرینی را که به شکل غير قانونی در آنجا 
اقامت نيز به این موضوع اضافه کنيم، آنگاه بعد واقعی این 

  .مسوليت مهم روشن تر می شود
م، ي تماس کوتاهی که با دکتر انسانی در این مورد داشتدر

  :ایشان اظهار داشتند
ی انجام مسوليتی  چگونگزمينهمن نظرات زیادی در "

نخستين کارم برگزاری . که بز عهده گرفته ام، دارم
یک جلسه با شرکت رهبران گروه های مختلف مهاجر 

در این جلسه بویژه به مناطق . در این منطقه است
توجه خواهم ) هند(ای جنوبی يخاورميانه و آس

  ."داشت
يدی در رشته شر خو١٣۵٠دکتر الهه انسانی ورودی سال 

است که در حال حاضر در می دانشگاه ما مهندسی شي
 .منطقه سن فرانسيسکو در ایالت کاليفورنيا سکونت دارند

دکتر انسانی استاد در دانشگاه مهندسی و علوم کامپيوتر 
سن فرانسيسکو و سرپرست دانشکده عمران در این 

  .دانشگاه هستند
ما این انتخاب را صميمانه به دکتر انسانی تبریک می گویيم 

  .وفقيت هر چه بيشتری را برای ایشان آرزومندیمو م
  

  سخنرانی دکتر خاکزار در
   دانشگاه صنعتی شریف

  
دکتر خاکزار، سرپرست پيشين دانشکده مهندسی برق 
دانشگاه ما که در حال حاضر در آلمان به عنوان استاد در 

 ١١کنند، در روز  آکادمی فنی اسلينگن تدریس می
 تاریخچه ارتباطات در بارهدر   جاریسال  ماهاردیبهشت

 .  کردندسخنرانیجهان در دانشگاه ما 

  ٢٩ شماره
  ١٣٨۴ اردیبهشت

  ٢٠٠۵  مه
  ٣صفحه 



 
 

  گردهمایی منطقه ای اسکاندیناوی

  
 که در شماره پيش به اطالع رساندیم، گردهمایی چنانهم

امسال انجمن ما در منطقه اسکاندیناوی در شمال اروپا در 
  . برگزار می شود در کشور سوئد ژوئن١١ – ١٢آخر هفته 
گردهمایی اعضا و دوستداران انجمن از شهرهای  در این

. استاکهلم، گوتنبرگ و دیگر نقاط سوئد شرکت خواهند کرد
با بسيار افتخار داریم به اطالع برسانيم که دکتر هژبری 

 و همچنين دکتر شيخ االسالمی از طریق اینترنت  خودحضور
دکتر شاهنواز . در این گردهمایی شرکت خواهند کرد

لسه را با آخرین تالشهای خود در شرکت کنندگان در ج
جهت کمک به پيشبرد آموزش در دانشگاه صنعتی شریف 

 تحوالت در جریان دکتر اسد ابری ما را .آشنا خواهد کرد
 منوچهر وثوق و آقایان همچنين .دهدمی  قرارصنعتی ایران 

داود نوایيان شرکت کنندگان را با فعاليت های علمی و 
  .دنمود فرهنگی خود آشنا خواه

 عالقمندان به شرکت در این گردهمایی می توانند جهت 
  .اطالع بيشتر با افراد زیر تماس بگيرند

   com.hotmail@sol_shahlaخانم شهال سلطانيه             
  com.telia@farahmandآقای شيوا فرهمند راد               

  شاخه شمال کاليفورنيا

  
جلسه سخنرانی دکتر بهرخ خوشنویس در مورد خالقيت و 

 ماه ١٠نوآوری به ابتکار شاخه کاليفورنيای شمالی در روز 
 تن از اعضا و ۴٠ با حضور بيش از مه در شهر پالو آلتو
ت  معرفی شرکپس از.  برگزار شددوستداران انجمن

 جریان شرکت کنندگان درکنندگان و صرف نوشابه 
سخنرانی با نوآوری های دکتر خوشنویس و همچنين 

ه بویژه شيوه ب. نظراتشان در مورد خالقيت آشنا شدند
کارگيری ادبيات ایرانی در توضيح برخی از پدبده ها مورد 

 این استقبال بسياری از علته ب. استقبال قرار گرفت
شرکت کنندگان حتی پس از پایان سخنرانی در آنجا ماندند 

 به .تا پرسش هایشان را با دکتر خوشنویس مطرح کنند
علت حمایت مالی شرکت خدمات حقوقی کولی گادوارد، 
  .شرکت در این جلسه بدون پرداخت حق ورودی انجام گرفت

   آلمان درگردهمایی منطقه ای

 
 ژوئن ۴همایی منطقه ای اروپای مرکزی امسال در روز گرد

در جنوب آلمان برگزار ) اشتوتگارت(در شهر اسلينگن 
مان و ل از همه شهر های آراحتیاین شهر به . شود می

همچنين از کشورهای مجاور یعنی اتریش، سوئيس، هلند و 
 در این گردهمایی عالوه بر .فرانسه قابل دسترسی است

ران انجمن ساکن در کشورهای آلمان، هلند، اعضا و دوستدا
  هيبت اله، دکترفرانسه، سوئيس و اتریش، دکتر هژبری

ریيس  و  خودحضوربا   و پسرشان دکتر کریم خاکزارخاکزار
دکتر شيخ االسالمی از طریق اینترنت شرکت انجمن 

همچنين خوشحاليم به اطالع برسانيم که .خواهند کرد
کت در این گردهمایی وت ما را برای شرعشخصيتهای زیرد

  :پذیرفته اند
   دکتر فولرز-
مسئول کانون مهندسين ایرانی در ( پرفسور کنعانی -

  )آلمان
  ام-بی-آقای پيشنی از شرکت آی -

  :طرح برنامه این گردهمایی به قرار زیر است
   بعد از ظهر ٧ ژوئن ساعت ٣جمعه 

  مراسم شام دست جمعی
  

   صبح ٩ ژوئن از ساعت ۴شنبه 
   مسئولين انجمن و ميهمانان گردهماییسخنرانی

  انتخاب مسولين شاخه اروپا
  حرفه ای-تشکيل گروه های تخصصی

  اجرای برنامه موسيقی ایرانی
  

  آدرس محل گردهمایی
  DE.TAE.WWW آکادمی فنی اسلينگن 

An der Akademie 5 
73760 Ostfildern 

  : در دسترس است زیره نشانیبنقشه راه 
http://www.tae.de/download/ostfildern.pdf  
 و خروجی ٨با خودروی شخصی از طریق اتوبان شماره 

  اسلينگن
  ٧از ایستگاه قطار مرکزی شهر اشتوتگارت با متروی شماره 

  
  هتل جهت اقامت

 +۴٩-٧١١٣۴٠١٩۵٠ www.filderhotel.de  هتل فيلدر
  

  ر تهران دجشن تجدید دیدار دانش آموختگان
جمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شریف دانش ان

 ٢٠ را به یک جشن تجدید دیدار در روز  دانشگاهآموختگان
  .کرده استخرداد در تهران دعوت 

  ٢٩ شماره
  ١٣٨۴ اردیبهشت

  ٢٠٠۵  مه
  ۴صفحه 



 
 

  از جاده ابریشم تا راه آهن مغناطيسی
  )سفرنامه چين(

   فالحندکتر فرزا
 

 ١٣٧١ سال دانش آموخته   خورشيدی و١٣۶۶ورودی  دکتر فرزان فالح،
 در کاليفورنيای و، از پژوهشگران شرکت فوجيتسدر  رشته مهندسی برق

 خاور دورایشان در سالهای اخير سفرهای متعددی به . شمالی هستند
سيا و آ اتوماسيون  طراحی شرکت در کنفرانسآن آخرین ه  کداشته اند

دکتر فالح تحت .  بود چينجنوب پاسيفيک در ژانویه امسال در شانگهای
تاثير پيشرفت های چشمگير کشور چين سفرنامه زیر را از دید یک ایرانی 

  .تهيه کرده اند که با هم می خوانيم
  

به راه افتادن شانگهای شاهد  ٢٠٠٢ دسامبر سال ٣١در 
این قطار که . تجاری در جهان بودقطار مغناطيسی نخستين 
ی مغناطيسی از زمين بلند می شود و روی توسط نيرو

 کيلومتر بين ٣٠بالشی از هوا حرکت می کند، فاصله 
 ۴٣٠فرودگاه و مرکز شهر شانگهای را با حداکثر سرعت 

ر گرچه د.  دقيقه می پيماید٨کيلومتر در ساعت در عرض 
ساخت این قطار نه از تکنولوژی چينی، بلکه از تکنولوژی 

 آن در کشور راه افتادنه شده است، ولی دآلمانی استفا
  .چين نشان دهنده رشد عظيم این کشور است

 سال آینده، چين به ۴٠ تا ٢٠ی شود که ظرف تخمين زده م
بزرگترین قدرت دنيا در عرصه اقتصاد و تکنولوژی تبدیل 

 صورتی که این پيش بينی تحقق یابد، این در. خواهد شد
این کشور یک ابر قدرت نخستين باری نخواهد بود که 

چين در طول تاریخ چند هزار ساله خود . اقتصادی می شود
" هان"امپراطور . شاهد فراز و نشيب های زیادی بوده است

یک دوقرن پيش از ميالد مسيح این کشور را متحد کرد و 
بسيار پيشرفته کرد که در زمان خود متی ایجاد ونظام حک

در سایه این . ستم مشهود بودياثرات آن تا قرن ببود و 
 چينی ها در زمينه های مختلف پيشرفت ،سيستم منظم

چين در ابتدا توانست به تکنولوژی توليد آهن و فوالد . کردند
پيشرفت . دست یابد و این باعث رشد صنعتی کشور شد

يز به پيشرفت نروف چينی ين در توليد ابریشم و ظچ
از طرف دیگر اختراع باروت، قطب . اقتصادی کشور کمک کرد

 جامعه ای را ستوان تنما و کاغذ که هر یک به تنهایی می
بوجود آمدن . ه قدرت بزرگی تبدیل کردبچين را شکوفا کند، 

 کيلومتر که تا آسيای ۶٠٠٠جاده ابریشم با طول بيش از 
وجب افزایش مبادالت تجاری با مميانه و اروپا می رسيد، 

 می شد، نه مبادلهمهمترین چيزی که . دیگر نقاط دنيا شد
ولی این نقل . افکار جدید بودکاالهای تجاری بلکه ابداعات و 

چينی ها مغرور از . و انتقاالت عمدتا یک سویه بود
خود را از یادگيری از ملل دیگر بی نياز تصور پيشرفتشان 
آن این بود که تجار چينی اجازه خروج از بد تر از . می کردند

در زمانی که اروپا به سرعت در حال . کشور را نداشتند
 صرف  عمدتا امپراتوران چين وقت خود را،پيشرفت بود

و این کار تا به آنجا رسيده و هنر می کردند فراگيری ادبيات 
بود که فراگيری این مباحث برای امپراتوران چين اجباری 

هنوز .  در این مورد امتحان می شدآنهاتی از  و حشده بود
ر بقایای کاخ های امپراتوران چين، آثار خطی شان هم د

 همه این ها باعث .مشاهده می شود) کالی گرافی(
غفلت حمکرانان چين از پيشرفت های دانش و تکنولوژی 

تا سرانجام چينی ها قرن ها از دنيای خارج غافل بودند . شد
جالب . ر قرن نوزده به همه چيز پایان دادهجوم اروپایی ها د

آن که اروپایی ها از تکنولوژی خود چينی ها یعنی قطب نما 
  . و باروت برای حمله به آنها استفاده کردند

وی در تالش .  مائو تسه تونگ رهبر چين شد١٩۴٩در سال 
تصميم به افزایش برای تبدیل چين به یک کشور صنعتی 

ون ها نفر چينی از مزارع يميل. جمعيت شهر نشينان گرفت
به علت .  تا در کارخانه ها کار کنندبه شهر ها کوچ کرند
نه تنها کشور از نظر صنعتی رشد نبودن بنيه صنعتی، 

چين دچار چندانی نکرد، بلکه با کاهش توليدات کشاورزی 
 در اثر آن جان خود را از دست نفرون ي ميل٢٠قحطی شد که 

  .دادند
ين با شکست مواجه شده بودند، ولی  پيشتالشهایگرچه 

و این مهار رشد جمعيت موجب بهبود کيفيت تحصيالت شد 
پس از مرگ . امر پس از مدتی به رشد اقتصادی کمک کرد

دنگ شيائو پينگ شروع به باز کردن  ١٩٧۶مائو در سال 
این بار برخالف گذشته، چينی ها جویای . درهای کشور کرد

تغيير در قوانين . ل بودندکسب علم و دانش از سایر مل
  چين سرمایه های خارجی به کشورجذبکشور موجب 

  .شد
  

اقتصاد چين هنگامی شروع به رشد کرد که آنها 
پذیرای یادگيری از سایر ملل و کنار گذاشتن سيستم 

  . که دیگر کارایی نداشتقدیمی شدند
  

 و گرچه در ابتدا صنعت چين به نساجی، دوچرخه سازی
به تدریج  از این قبيل محدود می شد، ساخت کاالهایی

چين به طوری که اکنون صنایع جدید در آن کشور رشد کرد 
لویزیون، ، تیکی از بزرگترین توليد کنندگان قطعات الکترونيک

موج سومی که اخيرا شروع . تلفن همراه و کامپيوتر است
  .طراحی و اختراع، و نه تنها توليد کاال استشده، 

  

  
  باالی دیوار چيندکتر فالح در 

تنها سازه  که دیوار چين  از افتخارات چينی ها یکی این است گفته می شود
 سال گذشته برای نخستين بار .روی زمين است که از فضا دیده  می شود
پس از بازگشت، وی در پاسخ به . یک فضانورد چينی دور زمين را گشت

ز بحث این پاسخ آغا. نه: این که آیا دیوار چين از فضا دیده می شود، گفت
های گسترده ای در چين بود و تنها زمانی پایان گرفت که چند فضانورد 

مشاهده   ازفضاآمریکایی اظهار داشتند که تا کنون چندین بار دیوار چين را
   . ولی دیده شدن دیوار به زاویه دید و وضع جوی بستگی دارد اندکرده

  در صفحه بعد بقيه

  ٢٩ شماره
  ١٣٨۴ اردیبهشت

  ٢٠٠۵  مه
  ۵صفحه 



 
 

  دنباله سفرنامه چين
  

اندر کار طراحی پردازش گر کامپيوتر، چينی ها اکنون دست 
  ،DVD دستگاه دی وی دیتلفن های همراه ودرفناوری جدید

تا مجبور به پرداخت مبالغ هنگفت به شرکتهای خارجی 
بازار داخلی یک . برای استفاده از اختراعاتشان نباشند

 در جا انداختن این تکنولوژی ها  بی تردیدميليارد نفری چين
  . در جهان کمک می کند

 مرکز پژوهشی در چين ١٠٠گشایش هر ساله بيش از 
  در توسط شرکت های خارجی و تعداد زیاد دانش آموختگان  

به این تغيير در رشته کامپيوتر که بيش از آمریکا است، 
  . دمی کنساختار اقتصاد چين از توليد به نوآوری کمک 

 در صد ١٠در دو دهه اخير اقتصاد چين هر سال حد اقل 
چين جای آمریکا  در اثر این رشد سریع .ه استرشد داشت

  .را به عنوان بزرگترین شریک تجاری ژاپن و کره گرفته است
  

زمانی که چينی ها در اوج قدرت اقتصادی و علمی بودند، 
  .غرورشان مقدمات نزولشان را فراهم کرد

  
 ميليارد دالر در چين سرمایه ۵٠هم اکنون هر سال بيش از 

روزه چينی ها از یک سطح زندگی  ام.گذاری می شود
. برخوردارند که تا چندی پيش برایشان قابل تصور نبود

 ميليون تلفن همراه، ٣٢٠تخمين زده می شود که بيش از 
 ميليون کاربر اینترنت در چين وجود ٩۴ ميليون کامپيوتر و ۵٣
تعداد پروژه های عمرانی در چين به حدی رسيده که . دارد
 در صد فوالد جهان در چين به مصرف ٣۶ درصد سيمان و ۵۵

  .می رسد
 را به چين خواهد این امکان ، در پکن٢٠٠٨برگزاری المپيک 

بار دیگر پيشرفت های اقتصادی و صنعتی خود را به داد تا 
  .تماشای جهانيان بگذارد

  
  جلسه کميته هماهنگی شاخه ها

  
دومين جلسه کميته هماهنگی شاخه ها با حضور 

  ، کاليفورنيایکاليفورنيای جنوبیای نمایندگان شاخه ه
 روز ، نيو انگلند و اروپا)ونکوور(شمالی، غرب کانادا 

در این جلسه مسائل .  آوریل از طریق اینترنت برگزار شد١۶
  . روز شاخه ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت

  
  از حقوق جامعه علمی ایراندفاع 

  
مقاالت علمی که از پذیرش  AIAA مطلع شدیم کهاخيرا 

 در AIAA برای کنفرانس  ایراناعضای انجمن ما درتوسط 
فرستاده شده اند، به بهانه تحریم اقتصادی دولت تورنتو 
 ضمن ما طی یک نامهنجمن  ا.، خودداری کرده استآمریکا

آنرا مغایر با اصول پذیرفته  ،AIAA این اقدام  بهداعتراض شدی
شده در جوامع علمی و حتی مغایر با قوانين آمریکا خوانده 

     .این اشتباه را تصحيح کند خواسته تا هر چه زودترAIAAو از 

  دگی الکترونيکیاآم از نظر رده بندی کشورها

  
اکونوميست هر ساله وضع و موقعيت رشته   معتبرمجله

 جهان بررسی و های مهم اقتصادی و فنی را در کشورهای
آمادگی  "بارهیکی از این بررسی ها در . مقایسه می کند

این موضوع یعنی تا چه . است" کشورها در عرصه الکترونيک
حد این کشورها زمينه های الزم را جهت استفاده از وسائل 
الکترونيکی و کامپيوتر و اینترنت در عرصه های مختلف 

این بررسی در دو سال . ندزندگی اقتصادی فراهم کرده ا
 ميالدی انجام شده و نتایج آن هم از نظر رده ٢٠٠۴ و ٢٠٠٣

 و هم از نظر تغيير این رده ٢٠٠۴بندی کشورها در سال 
در این بررسی از . بندی در فاصله این دو سال جالب است

 استفاده شده متفاوت زمينه ۶ عامل کمی و کيفی در ١٠٠
  : وند بهاین زمينه ها مربوط می ش. است

   ساختار فناوری کشورها-
   فضای عمومی کسب و کار-
 درجه استفاده از اینترنت توسط شرکت ها و مصرف -

  کنندگان
 زمينه های اجتماعی و فرهنگی در رابطه با استفاده از -

  اینترنت
    توان خدمات در استفاده از اینترنت-

   کشور۶۴
 کشور را ۶۴ بلکه تنها این بررسی نه همه کشورهای جهان

در برمی گيرد که از نظر اقتصادی قابل توجه تشخيص داده 
 جزو یکی از این ایرانباعث خوشحالی است که . شده اند

کشورهای بررسی .  کشور در نظر گرفته شده است۶۴
طور کلی به چهار گروه تعلق می ه شده از نظر رده بندی ب

  .گيرند
  گروه نخست

ه بندی به گروه نخست تعلق  کشور باالی جدول رد٢۵
 تغيير ٢٠٠٣این گروه نسبت به رده بندی سال . دارند

کشورهای شمال و غرب اروپا، آمریکا، . چندانی نکرده است
کانادا، ژاپن، استراليا، اسرایيل، سنگاپور و کره جنوبی در 

  .این گروه هستند
  گروه دوم

کشورهایی   و جای دارند۴٠ تا ٢۶در این گروه رده های از 
هستند که هنوز از یک شبکه تودرتوی ارتباطاتی و اینترنتی 

 در عين حال با سرعت در حال رشد اما. برخوردار نيستند
در این گروه کشورهای اروپای . خدمات اینترنتی هستند

شرقی و آمریکای جنوبی و کشوزهایی همچون عربستان 
  .سعودی و سری النکا  قرار دارند

  گروه سوم
 تا ۴١)کلمبيا(گروه کشورهای در حال توسعه از رده  در این 

تی هندوستان و چين نيز که ح. قرار دارند) روسيه (۵۵رده 
در سالهای اخير با قدرت و سرعت زیاد به یک قدرت واقعی 
در زمينه کسب و کار با کامپيوتر تبدیل شده اند، در این گروه 

  .جای گرفته اند
  گروه چهارم

، نيجریه، ایرانی آخر جدول مانند  در این گروه کشورها
متاسفانه کشور ما . ویتنام، اندونزی، الجزیره جای گرفته اند

باید توجه .  در آخرین گروه جای گرفته است۵٧با کسب رده 
 ۵٢ ایران را در رده ٢٠٠٣داشت که همين رده بندی در سال 

مکان ایران نسبت به دیگر یعنی در واقع . قرار داده بود
  . استیافته سال اخبر کاهش  یک طولکشورها در
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 چند خبر
دانشگاه ما یک دوره دکترا در    

سياست گزاری در علوم و "زمينه 
را بصورت مشترک با " فناوری

 Sussex دانشگاه ساسکس
 . می کندربرگزاانگلستان 

دانشگاه شعبه بين المللی   
 صنعتی شریف در جزیره کيش
جهت تکميل کادر علمی خود عضو 

  .می استخدام می کندهيات عل
 اعضای مجلس آلمانچند تن از  

که  برای دیدار به ایران رفته اند ضمن 
بازدید از دانشگاه صنعتی شریف با 
دکتر سهراب پور ریيس دانشگاه نيز 

 .مالقات کردند
 شریف قهرمان فوتبالتيم  

 .دانشگاههای کشور شد
 سيد جواد طباطبایی، متفکر ایرانی  

رانی تحت مقيم پاریس، یک سخن
 در دانشگاه ما اسکوالریسمعنوان 

 .برگزار کرد
اي ه هاي دانشجويي دانشگاه تيم 

به صنعتي اميرآبير و صنعتي شريف 
مقام هفدهم بيست و نهمين دوره 

   نويسي مسابقات جهاني برنامه
 ACM در اين دوره از   .دست يافتند

شانگهاي مسابقات آه در شهر 
ره از  تيم سه نف٧٨ برگزار شد، چين
 آشور جهان شرآت داشتند آه از ۴۵

بين حدود سه هزار تيم دانشجويي 
آننده در مسابقات مقدماتي  شرآت

اين رقابتها آه سال گذشته در مناطق 
مختلف جهان برگزار شد، انتخاب 

 .اند شده
 با مخترعان جوان آشورمان 

 مدال طال، نقره و برنز و ۴٧دريافت 
خترع از چهار جايزه در بين حدود هزار م

 آشور جهان به عنوان ۴٠بيش از 
آننده در  بهترين تيم شرآت

المللي  سومين نمايشگاه بين و سي
اختراعات و تكنولوژي ژنو معرفي 

 .شدند
مهندس طاهره رستگار عضو هيات  

علمي دانشكده مهندسي شيمي 
دانشگاه علم و صنعت نشان ويژه 

Mary Mccurdy 2005»  انجمن ملي
 .دريافت آرد را »كاعلوم آمري معلمان

 ٣دانشجویان خوابگاه طرشت  
 نفره شدن اتاق ها ۵نسبت به 
 .اعتراض کردند

رييس مجتمع آموزش عالي   
ابوريحان دانشگاه تهران به همراه 

اي با چاقو و  خانواده خود از سوي عده
سنگ از ناحيه شانه مورد سوء قصد 

 قرار گرفت

دانشگاه اميرآبير با همكاري   
منگهام دانشجوي مشترك دانشگاه بير

 .پذيرد ی م
  هاي مجازي دانشگاه نام دوره ثبت  

علم و صنعت ايران از ابتداي خرداد 
 .شود آغاز مي

شب شعر دانشجویی تحت نام   
در سالن کهربای " شب شعر الف"

 . برگزار شد صنعتی شریفدانشگاه
دانشجویان به نشانه اعتراض به  

 در جلوی ٢سواالت درس فيزیک 
 دانشگاه صعنتی ن فيزیکساختما
 . تجمع کردندشریف

 در هفته های گذشته سه ميز گرد  
فضا -برای بررسی مسایل صنعت هوا

 .در دانشگاه ما برگزار شد
نخستين جلسه از سلسله   

سخنرانی ها در باره اقتصاد و عدالت 
اجتماعی با سخنرانی دکتر موسی 
غنی نژاد در داشکده مدیریت دانشگاه 

 .ما برگزار شد
 مهندسی  ملیدومين کنگره  

 ازدیبهشت در ٢٢ تا ٢٠  ازعمران
 .شود دانشگاه علم وصنعت برگزارمی

رتبه تيم دانشگاه صنعتي شريف   
 و نهمين مسابقه نخست را در بيست

 که با رياضي دانشجويي آشور
 دانشگاه در ٣٧ تيم از ٢٨شرکت 

کسب  شد، دانشگاه مازندران برگزار
 .کرد
اه مخالفت  شورای صنفی دانشگ 

پذیرش دانشجویان نوبت دوم خود را با 
با شرایط فعلی به دانشگاه و 

 .مسئولين آموزش اعالم کرد
چهار   از دانشجويانیجمع  

دانشگاه صنعتي اصفهان، شريف، 
 در اعتراض به  و صنعت تهران و علم

 ی از سوی پولیپذيرش دانشجو
 در مقابل ی دولتیها  دانشگاهیبرخ

 تحصن ی اسالمیمجلس شورا
 .آردند

انجمن رياضى ايران به منظور   
گراميداشت روز رياضيات و بزرگداشت 

  .برگزار کردحكيم عمر خيام مراسمى 
 
 
 
  
  
 
 
  
  

  از خاطرات دکتر مجتهدی
 )٢۵(  

 
عرض بکنم که من اخالقم این نبود 
که دلم خوش باشد که من رئيس 

دلم خوش بود از . دانشگاه هستم
. انجام بدهملحاظ این که کار صحيح 

های ما بدون اشکال تحصيالت  جوان
این آرزوی من بود، نه . حسابی بکنند

حقوق . عنوان ریاست دانشگاهی
حضرت خودش  خودم را که اعلی

شخصًا تعيين کرده بود و ابالغ از دربار 
صادر کرده بود، من دستور دادم به 

به محصلين ] که[حسابدرای 
من حقوق . بضاعت بدهيد بی

و حقوق ] دانشکده فنی [دانشگاهم
. دبيرستان البرزم برایم کافی بود

که آن [کنيد؟ دستور دادم  التفات می
بضاعت دانشگاه  به محصلين بی] را

آقای دکتر عيسی شهابی را . بدهند
هم مأمور کردم برای این کار که 

بضاعت را تشخيص بدهد  محصلين بی
و ماهی مبلغی از این پول را بين 

  .دها تقسيم کن این
دانشگاه آریامهر را با این زحمت [...] 

و به این مشقت من تشکيل دادم و با 
که شاه نسبت [آن تعریف و تمجيدی 

که شما در رادیو شنيدید ] به من کرد
آخر مغز عادی . یا در روزنامه خواندید

کند که بيست روز بعد از  این کار را می
این سخنرانی جلوی دو هزار نفر، به 

آقا، تو برو " من بگوید وسيله علم به
؟ من یک درختی کاشته ."پی کارت

بودم هنوز کود کافی و آب کافی به این 
هایش در  درخت نداده بودم که ميوه

آقای محترم، من عقب جناب . بياید
عالی آمده بودم که به من کار بدهيد؟ 

یا "یا این که شما مرا احضار کردید که 
 بيا یک دانشگاه درست کن، یا برو به

عنوان سفير کبير سرپرست جوانان 
آخر تو دیدی من " اروپا و امریکا بشو؟

ام ایران نيستند من زندگی  زن و بچه
به من پيشنهاد کردی به . سگ دارم

عنوان سفير کبير پاشو برو بيرون و من 
ام  رفتم بيرون به زن و بچه می] اگر[

رسيدم، و من آن روز  حداقل می
ملکت فدا های م زندگيم را برای جوان

پس بنابراین . کردم برای ایجاد دانشگاه
  چرا؟

  
  )دنباله در شماره آینده( 

  خاطرات دکتر مجتهدی کتاب:منبع
  .به کوشش دکتر حبيب الجوردی

 ١٣٨ تهران، –نشر کتاب نادر 

  تماس با ما
مطالب خود را توسط پست 

   الکترونيکی به نشانی 
de.gmx@hadzaad.anousheh  

   يا توسط فکس به شماره
۴٩٣ ٢٣ ١- ۶١٧۴ - ۴٩ + 

  .ارسال کنيد
 :نشانی سایت انجمن

WWW.SUTA.ORG

  ٢٩ شماره
  ١٣٨۴ اردیبهشت

  ٢٠٠۵  مه
  ٧صفحه 


