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  SUTAپنجمين گردهمايی جهانی 
  :موضوع بحث مرکزی

  شونده تجديد  های نو وانرژی
 های فوریه و ههيات مدیره انجمن در دو جلسه خود در ما

انتخاب  رابطه باپيشنهاد شاخه ونکوور در در مورد مارس 
 به عنوان "انرژی های نو یا انرژی های تجدید شونده"

ث و تبادل نظر به بحموضوع بحث مرکزی گردهمایی 
  .پرداخت و با این پيشنهاد موافقت کرد

به انرژی  "یرذانرژی تجدید پ"مطابق تعریف های رایج 
ی گفته می شود که از منابعی استفاده کنند که یها

شامل این انرژی ها . بطور طبيعی باز سازی می شود
  :هستندموارد زیر 

  انرژی خورشيدی -
 انرژی باد -
 Biomassزيست توده سوخت های  -
 آبی-انرژی برقی -
  انرژی گرمای زيرزمينی -
  انرژی سوختهای زيستی -
  
 ی است آه تمام شدننی ای نوع از انرژنی ای اصلازيامت
 یطي محستی آثار زنی و استفاده از آنها با آمترستندين

ما از همه استادان و دوستانی که مایل اند  .همراه است
اهش در بحث پيرامون این موضوع نقشی ایفا کنند، خو

 .می کنيم با ما تماس بگيرند
  

   مين سال تولد دکتر مجتهدی١٠٠به مناسبت 
 ۵صفحه 

  

  با محمود دولت آبادی در دانشگاه صنعتی شريف
 ۴صفحه 

 
 

  بهار با آغاز نام نويسی در گردهمايی ونکوور آمد
  

  : نام نویسی در گردهمایی ونکوورچگونگیخالصه 
 دوستان . می توانند ثبت نام کنندی انجمناضاع -

ا نام ضغير عضو می توانند به عنوان همراه توسط اع
افراد غير طبق اساسنامه انجمن . نویسی شوند

منتسب به دانشگاه صنعتی شریف نيز می توانند به 
 و بدین عنوان عضو وابسته به عضویت انجمن درآیند
شرط . ترتيب مستقيما به عنوان عضو ثبت نام کنند

و پذیرش  معرف ٣ پذیرش اعضای وابسته داشتن
  .عضویت از سوی هيات مدیره انجمن می باشد

   ژویيه١هزینه نام نویسی تا روز  -
 هزار ٢٣٠ دالر آمریکا، ٢۵٠: اعضای عادی انجمن

 هزار تومان، ٢١۵ دالر آمریکا، ٢٣٠: همسر، تومان
 ، هزار تومان٢١۵ دالر، ٢٣٠ سال ١٢فرزندان باالی 

  هزار تومان،١١٠  دالر،١٢٠ سال ١٢ تا ٢فرزندان بين 
  .ال مجانی س٢فرزندان زیر 

 ١٣٠: اعضای انجمن که دانشجوی تمام وقت باشند
همسران دانشجویان تمام  هزار تومان، ١٢٠دالر، 
ميهمانان غير عضو  هزار تومان، ١۴٠،  دالر١۵٠: وقت
  هزار تومان٢٨٠ دالر، ٣٠٠

 ژویيه هزینه نام نویسی افزایش خواهد ١بعد از روز  -
به . این افزایش شامل همه گروه ها خواهد بود. یافت

 دالر ٣۵٠مثال هزینه نام نویسی اعضای عادی عنوان 
دليل این افزایش این است که تدارک . خواهد بود

چنين رویداد عظيمی باید مدت ها از پيش و به صورت 
بلند مدت انجام گيرد و افزایش تعداد شرکت کنندگان 
در روزهای آخر مشکالت زیادی برای برگزار کنندگان 

 . ایجاد می کند
  

 ۴ بقيه در صفحه -
 

   دانشگاه به کانادا رفتACMتيم 
 ۵صفحه 
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 انجمن مديران ايرانی -

 

 
  

سازمانی (I-AIM) المللی مدیران ایرانی انجمن بين
ای از  ست آه در آانادا با هدف ایجاد شبكه غيرانتفاعی

 مدیریت ایرانی تبار در داخل و خارج پژوهشگرانمدیران و 
تاسيس از آشور برای توسعه آموزش مدیریت در ایران 

   ( I-AIM) المللی مدیران ایرانی انجمن بين .شده است
ست که با هدف بهبود دانش و  سازمانی غيرانتفاعی

های مدیریتی در ایران و خاورميانه تأسيس  مهارت
  :اهداف انجمن عبارتند از. است شده

ورزی در ایران و  بهبود کيفيت آموزش مدیریت و فرصت •
 ن جوان در بخش خصوصیخاورميانه با تأکيد بر راهبرا

کاری برای مدیران خارج از ایران برای  ایجاد راه  •
 دار بر کيفيت مدیریت در ایران تأثيرگذاری معنی

ای بين  ایجاد فرصت برای تعامالت حرفه  •
  ی مدیریت جویان رشته دانشگاهيان، مدیران و دانش

  :آدرس پایگاه اینترنت انجمن مدیران ایرانی
org.aim-i.www://http  

  
  گردهمايی دانش آموختگان گيالنی

  دانشگاه صنعتی شريف
در این گردهمایی که با شرکت بسياری از دانش 
آموختگان گيالنی دانشگاه ما در شهر رشت برگزار شد، 
از جمله آقایان مهندس ضيابری و دکتر محمد باقری 

این گردهمایی ابتدا با یادی از دکتر بهروز . ت داشتندشرک
عطایی که در شکل گيری شاخه گيالن انجمن فارغ 
. التحصيالن دانشگاه ما نقش مهمی داشتند، آغاز شد

 از گروه شيمی نخستين سخنران برنامه دکتر منتصری
بودند ایشان ضمن یادآوری گردهمایی های گذشته 

در گردهمایی امسال در  همه را به شرکت SUTAانجمن 
دکتر منتصری در ادامه . شهر ونکوور تشویق کردند

 نخستين ریيس دانشگاه دکتر مجتهدیسخنان خود از 
  . ما و از خدمات با ارزش ایشان یاد کرد

 از دکتر محمد باقریدومين سخنران این گردهمایی 
دکتر باقری سخنان خود را با اشاره به . گروه برق بود

. های فناوری در منطقه گيالن آغاز کرداهميت ميراث 
خانم دکتر آذر ایشان با ذکر چند نمونه از جمله از 

 نام برد که به دليل فعاليت های بين المللی اندامی
ه دیکی از حفره های سياره زحل به نام ایشان ثبت ش

 ١٣٨٧ کرد که سال یادآوری سپس یدکتر باقر. است
 ی محمدعلالني گی سال تولد شاعر مردمنيکصدمی

 محور اصلی . داشتی او را گرامادیافراشته است و 
 ی  سدهدان یاضیشناخت رسخنان دکتر باقری پيرامون 

 . بودیالني گاريکوش یچهارم هجر
 
 

  ...نام نويسی در گردهمايی ونکوور 
 دالر ٨٠هزینه شرکت در ميهمانی شام شنبه شب    -

 این برای ميهمانانی است که فقط می خواهند در این(
ميهمانانی که به صورت . ميهمانی شام شرکت کنند

کامل نام نویسی می کنند می توانند بدون پرداخت 
 ).این مبلغ در این ميهمانی نيز شرکت کنند

هزینه دریافتی بابت نام نویسی چه اقالمی را در 
  بر می گيرد؟

  شرکت در همه کنفرانس ها -
  شبجمعه شام -
  روز شنبهناهار -
 ميهمانی شام شنبه شب -
 ناهار روز یکشنبه -
 پذیرایی در تنفس ها -
  

نام نویسی در گردهمایی فقط با مراجعه به سایت 
  .  امکان پذیر استwww.SUTA.orgاینترنتی انجمن 

  
  :شيوه پرداخت هزینه نام نویسی

  ه از کارت اعتباری استدابهترین شيوه استف -
می کنند، می دوستانی که در ایران نام نویسی  -

 در ٢٠٢٢٢٠١۵٩توانند مبلغ را به حساب شماره 
 . عبه دانشگاه شریف بانک ملت واریز کنندش

دوستانی که در آمریکا نام نویسی می کنند نيز می  -
 .توانند از چک استفاده کنند

  
. هزینه نام نویسی در برگيرنده هزینه هتل نيست

 مورد دوستان می توانند مستقيما در تماس با هتل اتاق
  :نشانی سایت اینترنتی هتل. نظر خود را رزرو کنند

StarGroups/com.starwoodmeeting.www://http
0BAF3=key&0803071597=id?res/Web  

  دعوت نامه برای تقاضای ويزا
ز به دعوت نامه برای تقاضای ویزا دارند، دوستانی که نيا

 ماه مه هنگام نام نویسی محل ١می توانند تا تاریخ 
مربوط به تقاضای دعوت نامه را عالمت بزنند تا دعوت 

ت که سالزم به تذکر ا. نامه برایشان فرستاده شود
دعوت نامه فقط برای اعضا، همسر و فرزندانشان 

 . فرستاده خوهد شد
  

 
د دانش آموختگان دانشکده های دانشگاه ما از نمودار تعدا

   خورشيدی١٣٨۵آغاز تا سال 
 )به نقل از سر رسيد نامه انجمن فارغ التحصيالن(
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  از سن ديه گو تا ونکوور

  ٢٠٠۴گردهمايی هايدلبرگ 
  

  
  

 این .گزار شد ماه اوت در شهر هایدلبرگ در مرکز آلمان بر٢٣ تا ٢٠ در روزهای SUTAسومين گردهمایی جهانی انجمن 
هيات مدیره انجمن پس از رشد و فعاليتهای شاخه اروپا . نخستين گردهمایی جهانی انجمن بود که در اروپا برگزار می شد

 پيشنهاد این شاخه را پذیرفت و ميزبانی سومين گردهمایی جهانی انجمن را به این شاخه ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢در سالهای 
تخاب شهر هایدلبرگ در یک روند دموکراتيک و بر اساس نظرات اعضا و دوستداران هم انتخاب کشور آلمان و هم ان. سپرد

 .  آن بود قدمت تاریخی ورانتخاب شهر هایدلبرگ به دليلی زیبایی فوق العاده این شه. انجمن در شاخه اروپا صورت گرفت
فت که یکی از دالیل زیبایی شهر جا باید گندر ای. دانشگاه این شهر از نخستين دانشگاه های آلمان به شمار می رود

شمگير چشرکت تعداد زیادی از ایران در این گردهمایی  .هایدلبرگ خراب نشدن این شهر در جریان جنگ جهانی دوم است
 .بود

دکتر  در این بحث که توسط دکتر نيوی اداره شد، آقایان. بود" رابطه دانشگاه و صنعت"موضوع بحث مرکزی گردهمایی 
  .دکتر مشایخی و کامبيز پایوار شرکت داشتندفریبرز اردوبادی، خاکزار،دکتر  ضرغامی،

برنامه رسمی گردهمایی با نواختن ارگ . بخش مقدماتی گردهمایی شامل مراسم شام در کاخ تاریخی هایدلبرگ بود
 انجمن، با  سپس دکتر زاهد شيخ االسالمی، دبير.قی دانشگاه هایدلبرگ آغاز شديتاریخی توسط یکی از استادان موس

در ادامه دکتر فریدون هژبری ریيس انجمن گزارش کار انجمن را به . خوشامد گویی به ميهمانان گردهمایی را افتتاح کردند
در این قسمت آقای انوشه هادزاد، .  سپس نوبت به نمایندگان شاخه ميزبان یعنی شاخه اروپا رسيد.اطالع رساندند

  .ای سعيد فصيحی، مسئول کميته تدارک محلی گردهمایی، سخنانی ایراد کردندهماهنگ کننده شاخه اروپا، و سپس آق
  .با شکوه زیادی برگزار شد مراسم بزرگداشت ایشان ، در این گردهماییایشاننبود مين و ابه دليل درگذشت دکتر 

ت کنندگان با در این بخش شرک. آخرین بخش گردهمایی به پرسش و پاسخ با اعضای هيات مدیره انجمن اختصاص داشت
  . صراحت و صميميت پرسش ها و نظرات خود را در رابطه با کار هيات مدیره ابراز داشتند

  :دو کارگاه آموزشی نيز در جریان این گردهمایی برگزار شد که مورد استقبال زیاد شرکت کنندگان قرار گرفت
  کارآفرینی توسط آقای کامران الهيانکارگاه آموزشی  -
 قيت و نوآوری فنی توسط دکتر بهرخ خوش نویسکارگاه آموزشی خال -

 شماره در اختيار شرکت کنندگان قرار ٢٠در جریان این گردهمایی نخستين مجموعه خبرنامه ها در برگيرنده نخستين 
  .گرفت

 
 

 
 سالن گردهمايی هايدلبرگ در ساختمان تاريخی آن شهر

 
  گمراسم شام در کاخ تاريخی هايدلبر
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 ادی در دانشگاه صنعتی شريفبا محمود دولت آب

 
 

 و صاحب آثاری محمود دولت آبادی، نویسنده نامدار
آوسنه بابا  سلوچ، جای خالی، کليدرهمچون 

روزگار سپری شده مردم  و با شبيروسبحان، 
موضوع  در جلسه ای در دانشگاه ما که به سالخورده

در پایان . ادبيات امروز ایران اختصاص یافته بود شرکت کرد
ن جلسه دولت آبادی در یک جلسه پرسش و پاسخ به ای

  .پرسش های دانشجویان پاسخ گفت
 

 گردهمايی شاخه تورنتو

  
  

 در SUTA و دوستداران انجمن گردهمایی نوروزی اعضا
با حضور جمع زیادی و در  مارس ٢٧منطقه تورنتو روز 

 این شاخه .محيطی گرم و صميمی برگزار شد
در این .  آوریل برگزار کرد٢۴ بعدی خود را روز گردهمایی 

گردهمایی شرکت در گردهمایی جهانی ونکوور مورد 
  .بحث قرار گرفت

  
  
  
  

 گلشيفته فراهانی در دانشگاهبا 
 

 
  

در به همت کانون فيلم دانشگاه " درخت گالبی"فيلم 
این فيلم که به . آمفی تياتر دانشگاه به نمایش درآمد

ی گلشيفته کارگردانی داریوش مهرجویی و بازیگر
فراهانی تهيه شده است، با استقبال زیاد دانشجویان 

این فيلم از نخستين کارهای . دانشگاه ما روبرو شد
 فيلم دیگر ١۶ایشان سپس در . گلشيفته فراهانی است

به . است" سنتوری"ازی کردند که آخرین آنها فيلم بنيز 
گلشيفته فراهانی " درخت گالبی"نمایش فيلم مناسبت 

ضور یافت و به بسياری از پرسش های حما در دانشگاه 
   .حاضران پاسخ گفت

 
  گردهمايی شاخه شمال کاليفورنيا

  
  

 در شمال کاليفورنيا روز SUTAاعضا و دوستداران انجمن 
 برگزار Cupertino فوریه یک گردهمایی موفق در ٢۴

شرکت ایی ابتدا خانم دکتر فریبا آریا در این گردهم. کردند
در جریان آخرین اخبار و پيشرفت های انجمن کنندگان را 

در ادامه شرکت کنندگان با معرفی خود و زمينه . قرار داد
های تخصصی خود توانستند با یکدیکر بيشتر آشنا 

  .شوند
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  گردهمايی دانش آموختگان دانشکده فنی در اروپا

  
  

 دانشکده دانش آموختگاناالنه  سیی گردهم آنيچهارم
. دی برگزار گردسی در پار٢٠٠٨ مارس ٢٩ در اروپا روز یفن

 دوستانه و داری ددی امسال عالوه بر تجدییدر گردهم آ
  زنده یقي موسیجرا همراه با ایصرف شام، جشن نوروز

 . برگزار شدزين
  

  ورد خبرنامهمتصميم هيات مديره در 
 انجمن و در پی بحث در جلسه ماه آوریل هيات مدیره

هایی که به منظور تشویق عضویت در انجمن در جریان 
  .بود، هيات مدیره تصميم زیر را اتخاذ کرد

 تنها توسط افرادی که ٢٠٠٩خبرنامه از شماره ژانویه "
حق عضویت انجمن را پرداخت کرده باشند و رسما عضو 

  ."انجمن باشند قابل دسترسی خواهد بود
دسترسی به شماره های خبرنامه چنان که می دانيم 

 سال که از انتشار آن می گذرد، تا کنون ۵انجمن درمدت 
  . هيچ شرطی نداشته است

از همه دوستداران خبرنامه که مایل اند در آینده نيز به 
طور مرتب خبرنامه را بخوانند خواهش می کنيم، با 

 .پرداخت حق عضویت از این حق برخوردار شوند
 

 ه به کانادا رفت دانشگاACMتيم 

 
 شريف در ی دانشگاه صنعتی دانشجويینويس تيم برنامه

 یدوره مسابقات جهانمين  ٣٢ یمرحله نهاي
 تيم از ١٠٠ در بين ACM ی دانشجويینويس برنامه
 ینويس  برنامهیي  مسابقات منطقهیها برترين

  .قرار گرفت ١٣ در رتبه یدانشجوي
اه تهران نيز  اميرکبير و دانشگی دانشگاه صنعتیها تيم
 به ی و راهيابیي  رغم موفقيت در مسابقات منطقهیعل

 رواديد از حضور در اين عدم دریافت به دليل یمرحله نهاي
  .مرحله بازماندند

 اطالعات، یآور  تيم دانشگاه فن،یدر اين رقابت علم
مکانيک و اپتيک سن پترزبرگ با حل هشت مساله، اول 

، )MIT( اچوست ماسیآور  موسسه فنیها شد و تيم
 Lviv ی روسيه، دانشگاه ملIzhevsk State یدانشگاه فن

 با حل هفت مساله و به ی مسکو همگیو دانشگاه ايالت
 دوم تا پنجم را یها  رتبهترتيبدليل تفاوت امتياز به 

  .کسب کردند

  مين سال تولد دکتر مجتهدی١٠٠

  
 مين سال تولد دکتر محمد ١٠٠ال مصادف است با سام

 دکتر محمد .علی مجتهدی، نخستين ریيس دانشگاه ما
 ١٢٨٧اول مهر ماه سال خ علی مجتهدی در تاری

دکتر مجتهدی در  . در شهر الهيجان متولد شدخورشيدی
 در فرانسه زندگی را به ١٩٩٧ ماه ژویيه سال ١تاریخ 

دکتر مجتهدی را بسياری از دانش آموختگان،  .درود گفت
اعضای هيات علمی و کارکنان دانشگاه ما بنيانگذار 

ست خبرنامه ما در شماره های نخ. دانشگاه ما می دانند
بخش هایی از خاطرات دکتر مجتهدی را که به زبان 
خودشان آورده شده بود، برای بزرگداشت ایشان و برای 

در . اطالع خوانندگان مان و بویژه نسل های جوانتر آوردیم
بخش های شماره های بعدی نيز سعی می کنيم، 

 عالی قدر را در خبرنامه شخصيتدیگری از زندگی این 
  .درج کنيم

  
  سوئدشاخه 

 
  چندی از اعضا و دوستداران انجمن در سوئد در يک ديدار زمستانی

  
  خبرنامه کميته دانشکده مکانيک

نسخه ای از شماره فروردین ماه خبرنامه کميته فارغ 
الن دانشکده مکانيک با مطالب بسيار جالب و التحصي

موفقيت و ادامه فعاليتها را . خواندنی به دست ما رسيد
  .برای دوستان آرزومندیم
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۶٠ 
ونکوورشهر   

 SUTA ٢٠٠٨ميزبان گردهمايی جهانی 
 
 

  )خه ونکوورنايب رييس هيات مديره شا(ن ومهندس مژگان علي
   شيمیی رشته مهندس١٣۶٢ورودی سال 

 
 

 
 
از جذابيت فوق به دليل داشتن مناظر زیبا و سرسبزی فراوان ونکوور یکی از زیباترین شهرهای ساحلی جهان می باشد که 

   .رخوردار استبالعاده ای برای جهانگردان سراسر دنيا 
 پيش .نفر برآورد شده است هزار ٢٠٠ ميليون و ٢ بيش از ،٢٠٠٧در سال ) Metro Vancouver( ونکوور بزرگ منطقهجمعيت 

از نظر تراکم جمعيت ونکوور پس از .  هزار خواهد رسيد۶٠٠ ميليون و ٢ به ٢٠٢٠بينی می شود که این تعداد در سال 
ری ونکوور سيستم عمومی حمل و نقل شه. نيویورک، سانفرانسيسکو و مکزیکو سيتی رتبه چهارم را در قاره آمریکا دارد

ونکوور از نظر چند فرهنگی . نقل و انتقال روزمره ساکنان این شهر داردبسيار پيشرفته و منظم است و سهم بسزایی در 
فيليپين، ایتاليا، مختلف از جمله چين، هند، گروه های مهاجر از کشورهای . بودن رتبه نخست را در کانادا کسب کرده است

  . ر کنار یکدیگر زندگی می کنندیونان و ایران با کمال آرامش د
صنعت توریسم از جایگاه ویژه ای برخوردار در این شهر زیبا که همواره رتبه خود را در ميان سه شهر برتر دنيا حفظ می کند، 

تابستان های زیبای این هر ساله تعداد زیادی گردشگر برای دیدن زیبایيهای منحصر به فرد این منطقه و لذت بردن از . است
ناگفته نماند که زمستانهای این منطقه نيز جذابيت زیادی برای اسکی بازان دارد و برپایی . هر به اینجا سفر می کنندش

  .در ونکوور شاهدی بر این مدعاست ٢٠١٠زمستانی المپيک 
) وینده انگليسیج( جورج ونکوور ناخدااز نام نام این بندر بزرگ که در جنوب غربی استان بزرگ بریتيش کلمبيا قرار دارد، 

 از اسپانيا آمده بود، به ١٧٩١که در سال  )Jose Maria Narvaez( ونکوور پس از خوزه ماریا ناروائز ناخدا. گرفته شده است
  .جدیدی از آن را کشف کند آمد و توانست قسمتهای منطقهاین 

این ان پس از فروکش کردن تب طال هر چند بسياری از این مهاجر. نخستين مهاجران در جستجوی طال به این شهر آمدند
 رشد زیادی نمود و پس از تکميل ١٨٨٧ا این حال شهر ونکوور پس از ایجاد راه آهن سراسری در سال بشهر را ترک کردند، 

  . رتبه مهمترین بندر کانادا را از آن خود کرداز نظر بين المللی نيز از اهميت زیادی برخوردار شد و کانال پاناما 
 به ١٨۶٢نخستين اروپایی ها در سال .  سال پيش برمی گردد٩٠٠٠ تا ۴۵٠٠بوميان در این منطقه به نخستين ر تاریخ حضو

 ناین روند تا کنو. زایش یافتف هزار نفر ا١٠ تعداد ساکنان این شهر به ١٩١١تا سال . ابن شهر را بنا کردند نفر ١٠٠٠تعداد 
  .شهر پيش بينی می شودو آینده درخشانی برای این همچنان ادامه داشته 

  
آقای سهيلی از دانش آموختگان دانشگاه ما . دو عکس زير را از مجموعه عکس های آقای مسعود سهيلی انتخاب کرده ايم

يه آغاز کردند و سپس در البراتوآر عکاسی ئفاش هدايت آقای تحتهستند که در زمان تحصيل فعاليتهای هنری عکاسی خود را 
 .آقای سهيلی در حال حاضر در شهر ونکوور به فعاليت حرفه ای عکاسی مشغولند.  دادنددانشکده مکانيک ادامه

com.MasoudSoheili  
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۶٠ 
 از خبرها

به کارگردانی علی " یکی از همين روز ها "تياتر  
وان یک کار آموزشی در دانشگاه ما به پروشانی و به عن

 .نمایش گذاشته شد
 در هفته پژوهش در همایشی که به مناسبت  

دانشگاه ما برگزار شد، اعالم گردید که درآمد حاصل از 
 و نيم ٨ ميليالرد ریال یعنی ٢۵ارتباط دانشگاه با صنعت 

  .برابر بودجه دولتی دانشگاه است
  
 ی دانشگاه صنعتانیو برخوردها با دانشجشی افزایدر پ 

 ی انضباطتهي احضار ها به کمدیشاهرود و آغاز دور جد
 ترم، انجمن انی دانشگاه و در آستانه امتحانات پانیدر ا

در بيانيه  دانشگاه صنعتی شریف انی دانشجویاسالم
 با دیگر تشکل های دانشگاه های ایرانمشترکی 
 محکوم را  در دانشگاه شاهروده صورت گرفتیبرخوردها

 .کرد
 کليه به دليل بارش شديد برف و تعطيلي دانشگاهها  

ماه دانشگاه صنعتي شريف به   دي١٨ تا ١۶امتحانات 
 .تعويق افتادند

 هيانيباسالمی دانشگاه صنعتی شریف در  انجمن  
  های دانشگاهدیگر ی اسالمیانجمنها٣۶با  یمشترک

 موارد سرکوب و اعمال نیدتریکشور با برشمردن جد
 فشارها و نیدانشگاه، خواستار توقف افشار بر 

 . شدیی بر ضد جنبش دانشجوتهایمحدو
فضا، کلنگ -هفتمين کنفرانس هوا همزمان با برگزاری  

دانشکده هوا فضای کشور در دانشگاه ما زده بزرگترین 
 .شد

سه تن از اعضای هيات علمی دانشگاه ما موفق به   
 . شدندجشنواره خوارزمیکسب رتبه در 

 صنعتی شریف از سوی وزارت علوم به عنوان دانشگاه  
 . انتخاب شددانشگاه مادر

در دانشگاه ما به نمایش " پيرمرد ها وطن ندارند"فيلم   
 .درآمد

مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق در دانشگاه ما   
 .برگزار شد

 دومين همایش مهندسی ایمنی در دانشگاه ما برگزار  
 .شد

 مقام قهرمانی  تيم دانشکده مهندسی شيمی به 
 .مسابقات بسکتبال پسران دانشگاه ما دست یافت

 

 
و » هاروارد«هاي  دآتر شلينگ، استاد برجسته دانشگاه

، ٢٠٠۵ و برنده جايزه نوبل اقتصاد سال آمريكا» مريلند«
پس از سخنراني عمومي در دانشگاه صنعتي شريف، نشان 

 . دريافت آردب پورويژه دانشگاه را از دآتر سهرا
 

 قهرمانان شنا

 
دختر های شناگر شريفی در مسابقات دانشجويان کشور رتبه 

  .نخست را کسب کردند
 
 با حضور "منابع انرژي نو"آلنگ ساخت دانشكده   

ن و رييس دانشگاه اصفهان آلما" فرايبورگ" رييس دانشگاه
و جمعي از مسووالن و استادان روز چهارشنبه در دانشگاه 

 .اصفهان به زمين زده شد
ي دانشگاه صنعتي شريف نانوپژوهشگران پژوهشکده   

موفق به طراحي و ساخت الکترودهاي اصالح شده توسط 
 .نانوذرات کربني شدند

 دبيرشوراي صنفي دانشگاه شريف بنابه گفته  
هاي مداربسته در دانشگاه  جويان به نصب دوربيندانش

 انتقاد دارند
 دکتر آرمين و مهندس غالمحسين کرباسچی در  

موضوع این سخنرانی . دانشگاه ما سخنرانی کردند
انتخابات مجلس هشتم مقایسه مجلس ششم و هفتم و 

  .بود
  

  نوروز وسال نو مبارک

 


