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  مانان گردهمايی ونکوورهي نام در ليست م۵١٨

  استقبال پرشور از ايران
 

صفحه در پایگاه این . ا نشان می دهدر ونکوور ٢٠٠٨باال بریده ای از صفحه مربوط به ليست ميهمانان گردهمایی تصویر 
 ٢۴بریده مربوط به تاریخ این . در دسترس همه عالقمندان قرار دارد htm.PL/08reunion/org.suta://httpاینترنتی انجمن 

به این که نظر .  کرده اند نویسینام نفر را نشان می دهد که برای گردهمایی ۴۴٩ماه ژوئن است و در آن تاریخ تعداد 
اجعه به پایگاه اینترنت انجمن در گردهمایی نام نویسی کرده اند، این با مردر هفته های اخبر دوستان هر چه بيشتری 

توجه این است که این بار نيز شاهد استقبال گسترده دوستان از جالب .  رسيده است۵١٨ ماه ژوئن به ٢٩در تاریخ تعداد 
 از دیگر  هر چه بيشتریآینده دوستانهفته چند  در می رود کهانتظار . ایران برای شرکت در این گردهمایی انجمن هستيم
  .در گردهمایی نام نویسی کنند ،کشورها، به ویژه از ایاالت متحده آمریکا و از کانادا

  
  :عات در مورد گردهمایی آمده است که در صفحات زیر تقسيم شده استهمه اطالآدرس ذکر شده در باال در 

- The Host در این صفحه شاخه ونکوور و اعضای هيات مدیره این شاخه معرفی شده اند. 
- Program درج شده است کليات برنامه پيشنهادی گردهمایی ر این صفحهد .  
- Registration  در گردهمایی جمع آوری شده استنام نویسی ونگی چگدر این صفحه اطالعات مریوط به. 
- Hotelدر این صفحه اطالعات مربوز به هتل آورده شده است . 
- Deadlines  تاریخ های مربوط به نام نویسی آورده شده است صفحهدر این. 
- Participants List ليست افرادی که نام نویسی کرده اندمر بوط به صفحه .  
- Sponsorshipصفحه مربوط به عالقمندان به کمک به گردهمایی  
- Transportation  ه محل گردهمایی استبراهنمای خوبی برای انتخاب وسبله حمل و نقل صفحه این.  

 

  اطالعيه انجمن در رابطه با عدم صدور ويزا برای ميهمانان گردهمايی
  

 انجمن در ٢٠٠٨برخی از مهيمانان گردهمایی  ی ویزاه درخواستبنهایت تاسف اطالع یافتيم که مسئولين کانادایی با 
  .پاسخ منفی داده اندونکوور 
گرانی خود را از نیک نامه به سفارت کانادا در تهران با ارسال مدیره انجمن بالفاصله پس از باخبر شدن از این موضوع هيات 

 است تا در پاسخ های منفی هاین نامه از مسئولين کانادایی خواسته شددر . این امر با مقامات کانادایی در ميان گذاشت
ا تدوکه تالش های ما موجب شميدواریم اما . تجدید نظر کنند و همچنين تاریخ بررسی های باقی مانده را جلو بياندازند

کانادایی شيوه خود را تغيير دهند و تعداد هر چه بيشتری از دوستان انجمن بتوانند در گردهمایی سراسری ونکوور مقامات 
  .ای از این نامه برای همه اعضای انجمن توسط پست الکترونيکی فرستاده شدسخه  ن .شرکت کنند

  
  !و اعضای انجمندوستان 

است های دولت های خارجی نمی تواند در گردهمایی های ما خللی وارد ي آن است که نشان دهيم که سمهنگااکنون 
از همه اعضا و دوستدارن انجمن در سراسر جهان و بویژه افرادی که ساکن ایاالت متحده آمریکا و کانادا هستند، ما . کند

  .می خواهيم که با مراجعه به پایگاه اینترنتی انجمن در گردهمایی ونکوور نام نویسی کنند
  

 !ر در ونکوورادبه اميد دی



 
 

 2   صفحه 

۶٠ 
   آشنا شويم گردهمايی انجمنانميزباناب

 شاخه ونکوور

 
  گروهی از اعضا و دوستداران انجمن در منطقه ونکوور

فرزاد خادم، محمد سپاسی، ترانه صولتی، بهنام فرجی، آزاده گودرزی، فريبرز امير علی موسوی زاده، : ايستاده از سمت چپ
  ان عليون، آرمين ستاره اصالنی، مجيدمژگاردوبادی، نينا رجبی، مرتضی رضايی، علی احراری، 

  سارا باوريان، سارا محمودی، شيرين کريمی فر، نازنين شعبانی: نشسته از سمت چپ
  

 
 

 
  فريبرز اردوبادیمهندس 

 کننده گردهمايیهماهنگ 
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   دانشگاه شيرازدهمايی انجمنرگ

 
 

راز در روزهای ششمين گردهمایی انجمن دانشگاه شي
 Town & Country Resort andهتل  ژویيه در ٢٠ تا ١٧

Convention Center کاليفورنيا(شهر سن دیه گو  در (
  :ست برنامه این گردهمایی به قرار زیر ا.برگزار خواهد شد

برنامه هنری با اشعار مولوی و کنسرت : جمعه -
  موسيقی سنتی ایرانی

 برنامه ویژه مولوی:  پيش از ظهرشنبه -
، برنامه ویژه کارآفرینی: شنبه بعد از ظهر -

 انتخابات هيات مدیره جدید
جلسه هيات مدیره انجمن دانشگاه : یکشنبه -

  شيراز
ه عالقمندان می توانند برای کسب اطالع بيشتر به وبگا

  :این انجمن در آدرس زیر مراجعه کنند
org.shirazuniversity.www 

ما گردهمایی گرم و موفقی را برای دوستان دانشگاه 
 .شيراز آرزومندیم

 
 هنوردی دانش آموختگان دانشگاهوکرنامه ب

 
دانشگاه که به همراه کوهنوردی دانش آموختگان برنامه 

دوستان و اعضای خانواده شان انجام می شود، در آخرین 
  .جمعه هر ماه همچنان ادامه دارد

  معرفی يک کتاب
  خاکزاردکتر هيبت اهللا

 
  

و بودند دکتر خاکزار سرپرست پيشين دانشکده مهندس برق دانشگاه ما 
پس از ترک دانشگاه ما سمت رياست دانشگاه علم و صنعت را بر عهده 

ته مهندسی برق را در شدکتر خاکزار که دوره آموزش عالی در ر. داشتند
کشور آلمان طی کرده اند، در سال های اخير به عنوان استاد در دانشگاه 

عالقه . مشغول بودند" آکادمی فنی اسلينگن"اشتوتگارت و همچنين در 
عالوه به زمينه های فرهنگی و تاريخی موجب شد که ايشان دکتر خاکزار 

از دانش قابل توجهی بر تخصص مهندسی در زمينه های فرهنگی نيز 
دکتر خاکزار سخنران شناخته شده ای در آلمان در طرح . برخوردار باشند

را دکتر خاکزار جهت نوسته زير . رهنگی و تاريخی هستندمسائل ف
 . کتاب برايمان فرستادندکيمعرفی 

 یک زن فوق العاده ای است و در "فون ویلمر نهماریا"
. کودکی همراه مادرش در تياتر وین بازی می کرده است

سپس بالرین معروفی می شود و به نوازندگی پيانو نيز او 
 ۶۵ سالگی عاشق گوته ٢٩ماریانه در سن . پردازد می

در جریان این عشق گوته به دنبال اشعار . ساله می شود
 سال ۶٠٠ می گردد و حافظ را پيدا می کند که عاشقانه

گوته شيفته شاعر . پيش از او زندگی می کرده است
  .ردازدپی مفارسی به آموختن ایرانی می شود و 

او " دیوان غرب و شرق"نامه های عاشقانه گوته در کتاب 
ان انتشار می یابد و یکی از شز مرگ هر دو پس ا

  . شاهکارهای ادبيات جهان می شود
 ترم تحصيلی در دانشگاه ٩پرفسور کورس طی 

اشتوتگارت آلمان رابطه بين گوته و حافظ را تدریس می 
متاسفانه فوت ناگهانی پرفسور کورس کار . ه استدرک

مجموعه این جزوات . این تدریس را ناتمام می گذارد
نون توسط دکتر خاکزار در یک جلد تحت عنوان درسی اک

  . انتشار یافته است" روابط معنوی ایران و آلمان"
عالقمندان می توانند برای خريد اين کتاب مستقيما با دکتر خاکزار تماس 

 دکتر خاکزار در نظر دارند تا بخشی. de.web@Khakzar.H . بگيرند
روش اين کتاب را صرف مخارج بنيان ف زااز مبالغ جمع آوری شده 

 .گزاری دانشگاه اينترنت بکنند
  
 

  گردهمايی ونکوور نام نويسی کنيددر 
org.suta.www://http/  
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  از خبرها

مسابقات مين دور ٣٢تيم ریاضی دانشکده ما در   
 دانشجویی کشور که در دانشگاه اميرکبير ریاضی

 .برگزار شد، به رتبه نخست دست یافت
تحصيالن سال ال  ويژه فارغتلخ و شيرينمسابقه  

 دانشگاه صنعتي شريف با هدف ثبت ٨۵-٨۶تحصيلي 
خاطرات دانشجويي به منظور انتقال تجربيات و افکار 

اين   .مفيد به دانشجويان نسل آينده برگزار مي شود
، )کالسيک و آزاد(مسابقه در بخشهاي کاريکاتور، شعر

شعر طنز، نثر (، طنز مکتوب )کوتاه و ميني مال(داستان 
  .شود برگزار مي) خاطره در قالب طنزطنز و 

 دکتر پرویز دوامی عضو هيات علمی دانشکده  
 فرهنگستان علوماز سوی مهندسی و علم مواد 

 .نشان درجه یک دریافت کرد
، دانشجوی دانشکده مهندسی مواد، محمد رضایی  

مقابل دانشکده صنایع به زمين در حين بازی فوتبال 
 .پردسخورد و جان 

 دانشکده ریاضی و پژوهشکده مخابرات نظری یک  
 عمر خيامسمينار مشترک به مناسبت بزرگداشت 

 .برگزار کردند
برگزیدگان مرحله نهایی مسابقه ملی طراحی و   

 طی مراسمی در دانشگاه ما خودروی برقیساخت 
 .معرفی شدند

 با شرکت استاد پرویز خمسه پور آواز ترکیکنسرت   
برگزار در دانشگاه ما ) خواننده( کریمی و فردین) پيانو(

 .شد
" محمد شيروانی" دانشگاه هفته فيلم کانون فيلم  

" ليلی کجاست"دراین هفته دو فيلم مستند . برگزار کرد
 .دمدنبه نمایش در آ" هفت زن فيلمساز نابينا"و 

را به سفارش یونسکو " ليلی کجاست" شيروانی فيلم 
ر مورد محمدرضا درویشی، استاد موسيقی فولکودر 

" هفت زن فيلمساز نابينا" فيلم .ایران، ساخته است
ساخته هفت زن نابينا است و محمد شيروانی هدایت 

  .این کار را برعهده داشته است
، نشریه انجمن علمی دانشکده صنایع مجله صنایع  

 به رتبه دوم دست "حرکت"در جشنواره دانشگاه ما، 
زمينه این نشریه که نخستين مجله داشجویی در . یافت

 تا کنون ١٣٧١مهندسی صنایع در کشور است، از سال 
 . شماره انتشار یافته است۴۴

، برنده جایزه نوبل در رشته برتون ریختر پرفسور  
 .از دانشگاه ما بازدید کرد، ١٩٧۶فيزیک در سال 

 
 کميته فارغ التحصيالن مکانيکخبرنامه 

 

 
خبرنامه کميته فارغ التحصيالن  ١٣٨٧تيرماه شماره 

مکانيک دانشگاه ما با مطالبی خواندنی و متنوع منتشر 
امه را به دوستان تبریک انتشار منظم این خبرنما . شد
 . برایشان آرزومندیمگویيم و موفقيت های بيشتری رامي
 

 
 انشگاهدوه مهر در حال اجرای برنامه موسيقی سنتی دررگ
  

  
 يقی پاپ در دانشگاهس اجرای موگروه باران در حال

 

 
تيم ژيمناستيک دختران دانشگاه ما در مسابقات دانشگاه 

 های کشور به رتبه سوم دست يافت

 
تيم بدمينتون پسران شريف به رتبه دوم در مسابقات 

  دانشگاه های کشور دست يافت


