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هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺧﻮد در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ١٠ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﻣﻌﻤﻮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮔﺮوهﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺷﺎﺧﻪ
وﻧﮑﻮور را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ٢٠٠٨اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺁرای اﻋﻀﺎی هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺗﺼﻤﻴﻤﯽ ﺁﺳﺎن ﻧﺒﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ هﺮ
دو ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ،ﺷﺎﺣﻪ وﻧﮑﻮور و ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ای
ﻗﻮی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ هﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ هﻤﺎﯾﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ در ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ وﻧﮑﻮور ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﯾﮏ ﮐﻤﻴﺘﻪ وﯾﮋﻩ
ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺪارک و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ هﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻧﮕﻴﺰﻩ ﻗﻮی و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮﺋﺪ در ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻧﺎﻣﺰدی
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺐ زﯾﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد:
 ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ در ﺳﻦ دﯾﻪ ﮔﻮ )ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ( ﺳﺎل  ٢٠٠٢دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ )ﮐﺎﻧﺎدا( ﺳﺎل  ٢٠٠۴ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ در هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ )ﺁﻟﻤﺎن( ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﺟﻬﺎرﻣﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ در ﺳﻨﺘﺎ ﮐﻼرا )ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ( ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ در وﻧﮑﻮور )ﮐﺎﻧﺎدا(ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب زﻧﮓ ﺁﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﺪارک ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺑﻪ ﺻﺪا
درﺁﻣﺪ.

ﺷﻬﺮ زﻳﺒﺎی وﻥﮑﻮور در اﻳﺎﻝﺖ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ در ﻏﺮﺑﯽ ﺕﺮﻳﻦ ﻥﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻥﺎدا ،در
ﺳﺎﺡﻞ اﻗﻴﺎﻥﻮس ﺁرام ﻗﺮار دارد .اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻥﺰدﻳﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﮐﻮﻩ )ﺕﺎ ارﺕﻔﺎع
 ١۵٠٠ﻡﺘﺮی( و درﻳﺎ و ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از ﺁب و هﻮای ﻡﻄﺒﻮع ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از
ﻡﺤﺒﻮب ﺕﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ هﺎی ﺕﻔﺮﻳﺤﯽ و اﺳﺘﺮاﺡﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ وﻥﮑﻮور از ﺳﻮی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺟﻬﺎﻥﯽ اﻝﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻡﻴﺰﺑﺎن ﻡﺴﺎﺑﻘﺎت اﻝﻤﭙﻴﮏ
زﻡﺴﺘﺎﻥﯽ ﺳﺎل  ٢٠١٠اﻥﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ وﻥﮑﻮورﺑﺎ  ۶٠٠هﺰار ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺳﻮﻡﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻥﺎدا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻡﯽ رود .در ﻡﻨﻄﻘﻪ وﻥﮑﻮور ﺑﺰرگ ﺑﻴﺶ از ٢
ﻡﻴﻠﻴﻮن ﻥﻔﺮ زﻥﺪﮔﯽ ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ در ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی
ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد.

۵۴
ﺑﺤﺚ هﺎی ﺳﻨﺘﺎﮐﻼرا
ﮐﺎر ﺁﻓﺮﻳﻨﯽ در زﻡﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎوری ژﻥﺘﻴﮏ
دﮐﺘﺮ ﻡﺼﻄﻔﯽ روﻥﻘﯽ

١
ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ روﻥﻘﯽ از ﮐﺎرﺁﻓﺮﻳﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ هﺴﺘﻨﺪ وﺷﺮﮐﺖ  NextBioﺳﻮﻡﻴﻦ ﻡﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺸﺎن ﺕﺎﺳﻴﺲ ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ .اﻳﺸﺎن
در ﺳﺎل  ١٩٩٧ﺷﺮﮐﺖ  Pyrosequencingرا ﺕﺎﺳﻴﺲ ﮐﺮدﻥﺪ .اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻡﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎ و ﻡﺤﺼﻮﻻت ﻡﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﻥﺘﻴﮏ
ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻡﯽ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ٢٠٠٠وارد ﺑﻮرس اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ )ﺳﻮﺋﺪ( ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ روﻥﻘﯽ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ParAllele
 BioScienceرا در ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺕﺎﺳﻴﺲ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻡﺒﺘﮑﺮ ﻳﮏ ﻓﻨﺎوری ﻥﻮ در زﻡﻴﻨﻪ ﺕﺴﺖ ژﻥﺘﻴﮏ اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ روﻥﻘﯽ در ﺡﺎل
ﺡﺎﺿﺮ در داﻥﺸﮕﺎﻩ اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﮐﺎﻝﻴﻔﻮرﻥﻴﺎ در زﻡﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺡﯽ اﺑﺰارهﺎی ﻥﻮ ﺑﺮای ﺕﺸﺨﻴﺺ ﻡﻮﻝﮑﻮﻝﯽ ﭘﮋوهﺶ ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﮐﺘﺮ روﻥﻘﯽ
دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را از داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻓﻨﯽ ﺳﻮﺋﺪ در ﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد .اﻳﺸﺎن ﺕﺎﮐﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  ٢٠ﻥﻮﺁوری را ﺑﻪ ﻥﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ و ﺑﻴﺶ
از  ۵٠ﻡﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺘﺎب ﻡﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ.
ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ای وﻗﺘﺘﺎن را ﺑﮕﻴﺮم و در ﻣﻮرد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﻤﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻮدن ﭼﻪ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژی دارد؟ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم و ﯾﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﺑﺎن و ﻟﺤﺠﻪ .وﻟﯽ ژﻧﺘﻴﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﻴﻢ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻪ اهﻤﻴﺘﯽ دارد؟ ﺑﺮای روﺷﻦ
ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺟﺎزﻩ ﺑﺪهﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮی در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﻢ،
ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ هﺎی زﯾﺎدی دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﺑﻪ رودﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ از ﺳﻠﻮل هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در داﺧﻞ هﺮ ﺳﻠﻮل ﯾﮏ
هﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ اﯾﻦ هﺴﺘﻪ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻴﻢ ﭘﻠﻴﻤﺮ هﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن "هﻴﻮﻣﻦ ﺟﻴﻨﻮم" ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ هﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺮوﻣﻮزﻣﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺮوﻣﻮزوم هﺎ را هﻢ ﺑﺸﮑﺎﻓﻴﻢ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ واﺣﺪ هﺎﯾﯽ روی ﺁن هﺎ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﺎن ژن هﺎ هﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ژن هﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺨﺼﻮص و ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ای دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ژن هﺎ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ هﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ هﻤﺎن دی-ان-ای هﺴﺖ ﮐﻪ دور ﭘﺮوﺗﻴﻦ
ﭼﺮﺧﻴﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ دو رﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﺁن را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺸﮑﺎﻓﻴﻢ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﭼﻬﺎر ﮐﺪ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ دان ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ هﻤﺎن ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
ﭼﻬﺎر ﺣﺮف دارﯾﻢ.A, C, G, T :
اﻧﺴﺎن در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  ٣٠٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﻠﻮل دارد و در هﺮ ﺳﻠﻮل دو دی-ان-ای ﯾﮏ ﻣﺘﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ "ﺟﻴﻨﻮم" ﻧﺎم دارﻧﺪ .اﮔﺮ
اﯾﻦ دی-ان-ای هﺎ دور هﻢ ﻗﻼب ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺮﻩ ﻣﺎﻩ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دی-ان-ای هﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ هﻢ ﺷﺒﻴﻪ هﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل هﺎ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻴﻢ ،دی-ان-ای هﺎی ﯾﮏ ﻣﺘﺮی را
درﺑﻴﺎورﯾﻢ و ﺣﺮوف داﺧﻞ ﺁن هﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮوف ﺗﻌﺪادی ﺣﺪود  ٣،٢ﻣﻴﻠﻴﺎرد هﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ دارد اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ هﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ هﺎ ﮐﻪ در رﯾﺎﺿﻴﺎت و
ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻗﻮی هﺴﺘﻴﻢ ،ﭼﻪ ﻧﻴﺎزی دارد ﮐﻪ ﺳﺮاغ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﺮوﯾﻢ؟ دارد ﮐﻼﻩ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﻤﺎن .داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن دارو هﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ ژﻧﻮﻣﻴﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ دارو هﺎ را ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در دادﻩ هﺎی ﺑﺎﻧﮏ هﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﻧﻴﺎ ،ژن
هﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ .دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ هﺎ هﻢ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﯾﻢ .ﺧﻮب ﺗﺎﺛﻴﺮ اﯾﻦ ﭼﻪ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؟ ﺗﺎﺛﻴﺮش اﯾﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دارو هﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻣﺎ اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ
ﺁﻧﮑﻪ ﮐﻢ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺁﻧﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮﻓﺶ را زﯾﺎد ﺗﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺁﻧﻬﻢ ﺁﺛﺎر ﺟﻨﺒﯽ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
داروی ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم هﺮﺳﭙﺘﻴﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ و اﯾﻦ دارو ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
روی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﻔﻘﺎز ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ هﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﻔﻘﺎز ﺷﺮﻗﯽ هﺴﺘﻴﻢ.
ﭘﻴﺎم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ هﺎ در هﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻓﺮق ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان هﺴﺘﻴﻢ و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﺎ هﺮ اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ دارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻢ ﺑﺪهﻴﻢ و ﮐﺪ هﺎی ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻴﻢ و در اﺧﺘﻴﺎر
ﺑﺎﻧﮏ هﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﻧﻴﺎ ﻗﺮار دهﻴﻢ .ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داروﺳﺎزی ﺟﻬﺎن ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺪهﺎی ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﻣﺎ هﻢ ﻧﮕﺎهﯽ
ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ داروهﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ اﺛﺮ ﺑﮑﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﻴﺮ ﻣﺎ و ﻧﺴﻞ هﺎی ﭘﺲ از ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﺁﻓﺮﯾﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ دارﯾﻢ و ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ از هﻤﻪ دﻋﻮت ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﮑﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،ﭘﮋوهﺶ هﺎی ﻻزم را در ﻣﻮرد ژن هﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم دهﻴﻢ.

اداﻡﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ
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۵۴
ﻳﮏ ﭘﮋوهﺶ ﻋﻠﻤﯽ در ﻡﻮرد
ﻡﻬﺎﺟﺮت اﻳﺮاﻥﻴﺎن ﺑﻪ ژاﭘﻦ
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻋﺴﮕﺮی

ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻋﺴﮕﺮی داﻥﺶ ﺁﻡﻮﺧﺘﻪ ورودی ﺳﺎل  ١٣۶۴ﺧﻮرﺷﻴﺪی در رﺷﺘﻪ ﻡﻬﻨﺪﺳﯽ ﺹﻨﺎﻳﻊ از داﻥﺸﮕﺎﻩ ﻡﺎ هﺴﺘﻨﺪ .دﮐﺘﺮ
ﻋﺴﮕﺮی ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺕﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮد درداﻥﺸﮕﺎﻩ ﺹﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ و ﮐﺎر در چﻨﺪﻳﻦ ﻡﻮﺳﺴﻪ ﺹﻨﻌﺘﯽ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻡﺪت  ۶ﺳﺎل ،ﺑﻪ
ژاﭘﻦ رﻓﺘﻨﺪ و درﺟﻪ ﻓﻮق ﻝﻴﺴﺎﻥﺲ و دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﻡﻬﻨﺪﺳﯽ ﺹﻨﺎﻳﻊ و ﻡﺪﻳﺮﻳﺖ از اﻥﺴﺘﻴﺘﻮی ﺹﻨﻌﺘﯽ ﺕﻮﮐﻴﻮ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻥﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺴﮕﺮی ﭘﺲ از ﮔﺬراﻥﺪن دو ﺳﺎل ﮐﺎر ﭘﮋوهﺸﯽ در اﻥﺴﺘﻴﺘﻮی ﻡﻠﯽ ﺹﻨﺎﻳﻊ و ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ژاﭘﻦ از ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻀﻮ هﻴﺎت ﻋﻠﻤﯽ در داﻥﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻡﺎﻝﺰی ﻡﺸﻐﻮل ﮐﺎر هﺴﺘﻨﺪ .ﻡﻄﻠﺐ زﻳﺮ ﺧﻼﺹﻪ اﻳﺴﺖ از ﻡﻘﺎﻝﻪ ﻡﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ اﻳﺸﺎن در
ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺕﺤﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻡﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﻥﺪGlobal Economy and Labor Force Migration :
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی  Globalizationﻣﺤﺎل
اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻮﺟﻮد
ﻋﺒﺎرت "ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی اﻧﺴﺎن هﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
اﻃﻼﻋﺎت" را در ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن هﺎ ،ﺟﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ،ﮐﺎﻻ هﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ،اﯾﺪﻩ هﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و دادﻩ
هﺎ ﻣﺎهﻴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻠﻴﺘﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.

ﺗﻌﺪاد اﯾﺮاﻧﻴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از ﺳﺎل  ١٩٨۵ﺗﺎ
ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺑﻪ ژاﭘﻦ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ.

ژاﭘﻦ :هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ژاﭘﻦ در اواﺧﺮ دهﻪ  ١٩٨٠ﺁﻏﺎز
ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر ﻏﻴﺮ
ﻣﺎهﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﻴﺮ ﻣﺎهﺮ ﺟﻬﺎن از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ژاﭘﻦ ﺳﺮازﯾﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ .در ﺁن هﻨﮕﺎم
ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ راهﯽ ژاﭘﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ژاﭘﻦ :ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ژاﭘﻦ از ﺳﺎل  ١٩٨٠ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٩٢از
ﯾﮏ رﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﯾﻮدﻩ و ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﻴﺮوی
ﮐﺎر از ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺁﺳﻴﺎ ،ﺷﺒﻪ ﻗﺎرﻩ هﻨﺪ و
اﯾﺮان ﺷﺪ.
ورود اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ژاﭘﻦ :ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و
هﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺁن ﺑﺎ ﺁﻏﺎز اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺒﺎﺑﯽ در ژاﭘﻦ ،ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان از
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ژاﭘﻦ رﻓﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ

هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل
هﺎی ) ١٩٨٨ﺁﻏﺎز اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺒﺎﺑﯽ( ﺗﺎ ) ١٩٩٢ﭘﺎﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎد
ﺣﺒﺎﺑﯽ( ﺑﻪ ژاﭘﻦ رﻓﺘﻨﺪ .ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل هﺎ اﯾﺮاﻧﻴﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺎهﺪﻩ ﺑﻴﻦ اﯾﺮان و ژاﭘﻦ ﺑﺮای
ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎﻩ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ وارد ژاﭘﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ١٩٩٢در ﭘﯽ زﯾﺎد ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد اﯾﺮاﻧﻴﺎن در ژاﭘﻦ و
ﺗﺮﮐﻴﺪن ﺣﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎد ژاﭘﻦ ،ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﺎهﺪﻩ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮد و از ورود اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺪون وﯾﺰا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در هﺮ ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ٢ﺗﺎ  ٣هﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﺎ وﯾﺰا وارد ژاﭘﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺮوزﻩ ﻋﺪﻩ زﯾﺎدی از اﯾﺮاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ژاﭘﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪود  ۵هﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ هﻤﺎن
وﯾﺰای ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺎل هﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﺁن ﺑﻪ ژاﭘﻦ ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ژاﭘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ هﺎی ﯾﺰرگ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ هﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﺜﺮ
ﺁﻧﻬﺎ از هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﺮاﻧﻴﺎن در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر
ﻣﺠﺮوح و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
ژاﭘﻦ از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ از وﺿﻊ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻴﻂ
ﮐﺎر ﺁن هﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺜﻴﻒ و ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ.

–ﺻﻔﺤﻪ -3

۵۴
ﺟﺸﻨﻮازﻩ ﺳﺎﻋﺖ هﺎی ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ

ﺧﺎﻥﻢ ﻡﻌﺼﻮﻡﻪ ﻗﻨﺒﺮزادﻩ
اﻥﺠﻤﻦ ﻥﺠﻮم ﺛﺎﻗﺐ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
در ﺁﻓﺘﺎب ﮔﻮﻳﻢ
درﻳﺎب ﻟﺤﻈﻪ هﺎ را" ...
...و ﺁﻓﺘﺎب ﮔﺮدان هﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﻃﻠﻮع ﺗﺎ ﻏﺮوﺑﺶ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻗﺼﻪ ﺗﮑﺮار ﺛﺎﻧﻴـﻪ هـﺎ اﺳـﺖ و ﺳـﺎﻳﻪ هـﺎ اﻧﻌﮑـﺎس
ﭘﺮﺗﻮ ﻓﮑﺮت ﺁﻓﺘﺎب اﻧﺪ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻧﺠﻮم ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل  ،ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ٣١ﺧﺮداد ١٣٨٦روز ﻣﻠﻲ ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ در اﻳﺮان هﻤﺰﻣﺎن ﺑـﺎ
ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﻮم ﺛﺎﻗﺐ ﮔﻴﻼن در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺖ رﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر دوﺳـﺘﺪاران ﻧﺠـﻮم در
رﺷﺖ و ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﺴﺆوﻻن اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮي ﺳﺨﻨﺮان اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﺎﻋﺖ هﺎي
ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﻲ در ﺟﺸﻦ ورود ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺪل هﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎﻋﺖ ﺁﻓﺘـﺎﺑﻲ در
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺖ رﺷﺖ در ﮐﻨﺎر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﺁﻧﺎﻟﻤﺎﺗﻴﮏ اﻳﺮان از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ ﭘﻨﺞ ﺷـﻨﺒﻪ ﭘـﺬﻳﺮاي ﻋﻤـﻮم ﻣـﺮدم ﺑـﻮد .
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﮑﺲ هﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن  ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮐﺘﺎب هﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ  ،ﻣﺪل هﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺪل ﺑﻨﺎي اﺳﺘﻮن هﻨﺞ  ،ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻓﺘـﺎﺑﻲ ﺑـﺎ
اراﺋﻪ ﮐﻴﺖ هﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ  ،و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮔﻞ هﺎ و ﮔﻴﺎهﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﺣﺮﮐـﺖ و ﻃﻠـﻮع و ﻏـﺮوب ﺧﻮرﺷـﻴﺪ هـﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻞ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان  ،ﮔﻞ ﺳﺎﻋﺖ و ...از دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ هﺎي ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﺑﻮد.
ﺿﻤﻨﺎ ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﻮم ﺛﺎﻗﺐ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ و ﺿﻤﻦ اراﺋـﻪ ﺷـﻴﻮﻩ هـﺎی
ﻋﻤﻠﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ  ٢ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻴﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺳﻴﻨﻤﺎي ﻧﺠﻮﻣﻲ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺖ ،ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،از دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺟﺸﻦ روز  ٣١ﺧﺮداد ﺑﻮدﮐﻪ ﻃﻠـﻮع ﺧﻮرﺷـﻴﺪش در
ﭘﺲ اﺑﺮ هﺎ از دﻳﺪﻩ هﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ دﻳﺮي ﻧﭙﺎﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﮔـﻮيِ ﮔـﺮدانِ ﮔﺮﻣـﺎ ﺑﺨـﺶِ ﮔـﺮدون اﻧﺘﻈـﺎر ﺳـﺎﻋﺖ هـﺎي ﺁﻓﺘـﺎﺑﻲ ﻣـﺎن را در
ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺖ رﺷﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﻮر ﺛﺎﻧﻴﻪ هﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪد ،ﭘﺮدﻩ اﺑﺮی ﺁﺳـﻤﺎن
را ﮐﻨﺎر زد و ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺟﺸﻦ از راﻩ رﺳﻴﺪن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﺑﺎران زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮدﻳﻢ :
درﻳﺎب ﻟﺤﻈﻪ هﺎ را
"در ﺁﻓﺘﺎب ﮔﻮﻳﻢ
در روز اﺑﺮ و ﺑﺎران
ﻣﮕﺬار ﺳﺎﻏﺮ از دﺳﺖ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ هﻤﭽﻨﺎن هﺴﺖ"...
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺳﺮاﻳﻢ

ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻡﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی در ﺡﺎل ﺳﺨﻨﺮاﻥﯽ در ﻡﻮرد ﺳﺎﻋﺖ هﺎی ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ
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۵۴
ﺷﺎﺧﻪ وﻥﮑﻮور
ﺳﺨﻨﺮاﻥﯽ در ﻡﻮرد رﻳﺴﮏ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻡﺎﻳﻪ

ﻡﺮاﺳﻢ ﻳﺎدﺑﻮد
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﻳﯽ

دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻡﺮﺕﻀﺎﻳﯽ

ﻃﺮاﺡﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ از ﺧﺎﻥﻢ ﻥﺪا ﺹﺎﻝﺤﯽ راد
اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ  SUTAدر ﺷﺎﺧﻪ وﻧﮑﻮور ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ در هﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ  Simon Fraserﯾﮏ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد رﯾﺴﮏ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﻮدی )داﻧﺶ
ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺳﺎل  ٢٠٠٣از داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ( و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی هﻴﺎت ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ وﻧﮑﻮور را ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ
وﻧﮑﻮور ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻴﻢ.

روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٣ژوﺋﻦ ،ﺧﺎﻧﻮادﻩ ودوﺳﺘﺎن دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﯾﯽ
در ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﮔﺮدﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ و ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ و
ﭘﺮﺑﺎرش را ﮔﺮاﻣﯽ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﺶ از  ١٢٠ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن و
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاهﺮ و ﺑﺮادر ﺑﻬﺮوز در ﺷﻬﺮ  Los Altosﺑﺮ ﭘﺎ
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺁﻗﺎﯾﺎن ﺑﻬﻨﺎم ﻋﻄﺎﯾﯽ ،ﮐﺎﻣﺒﻴﺰ و ﻓﺮاﻣﺮز
ﻓﺮﻧﺎم و ﺳﻴﺎﻣﮏ ﺳﺮﺣﺪی و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ دﯾﮕﺮ
ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ از ﺑﻬﺮوز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻮاردی از ﮐﻤﮏ هﺎی ﺑﻬﺮوز ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺁﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺶ در
زﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺁرﯾﺎ ﻧﻴﺰ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ  SUTAدر ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ
دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ و هﻢ داﻧﺸﮕﺎهﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدﺁوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮوز از اﻋﻀﺎی
ﻓﻌﺎل ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی اﻧﺠﻤﻦ  SUTAﺑﻮد .در
اداﻣﻪ ﺁﻗﺎی ﺧﺎﻟﺼﯽ زادﻩ ﺻﺪری ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮوز اﯾﺮاد ﮐﺮد و اﺷﻌﺎری را از ﻣﻮﻻﻧﺎ و
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﻬﺮوز ﺧﻮاﻧﺪ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺻﺮف ﭼﺎی و ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ
ﺿﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮوز داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﺎدش را
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺑﻪ هﻤﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ و
دوﺳﺘﺎن ﺑﻬﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﺎ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی در داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺹﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ

اﻡﮑﺎن اراﺋﻪ دروس ﮐﻮﺕﺎﻩ ﻡﺪت در اروﭘﺎ

از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻴﻢ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮوﻧﻞ در
ﻟﻨﺪن )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی دروس ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت
را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ دروس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  Information Technologyﺑﺎﺷﻨﺪ.
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪ دروس ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت را در اروﭘﺎ
دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ١٢ژوﺋﻦ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ SUTA
در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮش
ﺁﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ و ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ ﻓﺮاﻧﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﻮر ،ﻋﻀﻮ هﻴﺎت
ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ  ،SUTAﺁﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﻃﯽ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺎرزار ﻣﺒﺎرزﻩ
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻴﻤﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻀﻮ هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺷﺎﺧﻪ
ﺳﻮﺋﺪ اﻧﺠﻤﻦ  SUTAﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﺮد.
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ژوﺋﻦ  ٢٠٠٧ﺧﺮداد ١٣٨۶
از ﺧﺒﺮهﺎ

داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ در  ٣١ﻣﻴﻦ دور ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ  ACMﮐﻪ
در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل در ﺗﻮﮐﻴﻮی ژاﭘﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ
رﺗﺒﻪ  ١۴دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در دور ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ٨٨
ﺗﻴﻢ داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻴﻢ داﻧﺸﮕﺎﻩ ورﺷﻮ در
اﯾﻦ دور رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
دوﻣﻴﻦ هﻤﺎﯾﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﺗﻮﺳﻂ "ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ" در ﻣﺎﻩ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎهﻢ ﻧﺎﻣﻪ ی هﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ و داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان
ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﻴﺪ.
ﺟﺸﻦ هﻔﺘﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ هﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﺁﻣﻔﯽ ﺗﻴﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮارﻩ رﺷﺪ و آﺎرﺁﻓﺮﻳﻨﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دوﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎري آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
از ﻣﻴﺎن  ٣١ﻧﻔﺮ از ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن اﻟﻤﭙﻴﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻔﺮ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ را ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﺮدﻧﺪ آﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ راﻩ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ از آﺎهﺶ  ١٠درﺻﺪي
ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﮋوهﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺧﺒﺮ داد .
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ دورﻩ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ و ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎي ﺁﻧﻬﺎ
در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  .در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﺗﻼش ﻋﻠﻤﻲ
 ١٧۶داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ اﻋﻄﺎي ﻟﻮح ﺳﭙﺎس و هﺪاﻳﺎ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ  .در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از  ٩٠داﻧﺸﺠﻮي
دارﻧﺪﻩ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺁزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺎل ،٨۵-٨۶
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﺧﻮارزﻣﻲ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﻳﺎﺿﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬﺎن ،اﻟﻤﭙﻴﺎدهﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ و
آﺸﻮري و هﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ٨۵ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺷﺪ .
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﺸﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ دﯾﺪار داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﺗﻬﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺷﻤﺎرﻩ  ٨ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ
ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺎی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
anousheh.hadzaad@gmx.de
ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ زﯾﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﻴﺪ.
+ ۴٩ - ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦWWW.SUTA.ORG :

 ١۵ﻡﻴﻦ هﻤﺎﻳﺶ ﻡﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﻳﺮان
١۵ﻣﻴﻦ هﻤﺎﯾﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ در ﺗﻬﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ،رﯾﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ
و ﺻﻨﻌﺖ و اﺳﺘﺎد در داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﺁﻟﻤﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن هﻤﻴﺸﮕﯽ در اﯾﻦ هﻤﺎﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻠﻪ وﯾﮋﻩ اﯾﻦ هﻤﺎﯾﺶ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ
ﺧﺎﮐﺰار ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﻞ هﺎی ﺟﻮان ﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن را در ﺑﺎرﻩ اﯾﻦ
هﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻼﺻﻪ ای از اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻴﻢ.
"در هﺮ ﭼﻬﺎردﻩ دورﻩ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ام .در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای دارم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﺑﺮات
اﯾﺮان از  ٢۵٠٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎ اﻣﺮوز و ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات
دﻧﻴﺎ ﺗﺎ  ۵٠ﺳﺎل ﺁﯾﻨﺪﻩ" .
دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﻦ
هﻤﺎﯾﺶ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ":از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎهﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
هﻤﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ۵٠ ،درﺻﺪ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺳﻮی ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﻴﻢ ﺗﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ هﺎی ﺑﻌﺪی ﺣﻀﻮر ﺻﻨﻌﺖ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق را ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﻴﻨﻪ
هﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻨﻴﻢ و ﻧﻪ ﺗﺌﻮری".

ﻡﺮاﺳﻢ ﻳﺎدﺑﻮد دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﻳﯽ

دﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﺑﺎﻻ ﺕﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻓﺮاﻥﮏ ﻗﻬﺮﻡﺎﻥﭙﻮراز ﺳﻮی اﻥﺠﻤﻦ ﻡﺎ در
ﻡﺮاﺳﻢ ﻳﺎدﺑﻮد دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﻳﯽ در ﺕﻬﺮان اهﺪا ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻥﺠﻤﻦ SUTAدرﺁﻳﻴﺪ
و در ﮐﻨﺎر دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﺑﻪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻥﻬﺎد ﻥﻮ ﭘﺎ ﻳﺎری رﺳﺎﻥﻴﺪ!

