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  دبيركل و خزانه دار جديد انجمن تعيين شدند

اين نشست در . انتظار به گردهم آمدند و اولين نشست خود را در دفتر مركزي انجمن برگزار كردندالتحصيالن پس از مدتها  غ اعضاي جديد هيئت امناي انجمن فار
  .گزارش فعاليت هاي چهارساله انجمن ارايه و مورد بررسي قرار گرفت جلسهبا حضور گسترده اعضا برگزار شد و در اين  1392روز چهارشنبه نهم بهمن ماه 

 
  
  
  

انتظارات از يك انجمن 
  جهاني چيست

رئيس دانشگاه اخيراً در جلسه هيئت امنا بيان كردند : خبرنامه
التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف در  اكنون فارغ كه هم

بسياري از كشورهاي جهان حضور فعال دارند و اين پتانسيل 
بزرگي است كه مي بايست از آن استفاده مطلوب صورت 

هزار  40گفته ايشان دانشگاه صنعتي شريف حدود  به. گيرد
دانش آموخته مهندسي و علوم تحويل جامعه داده است و از 

دكتر روستا . رود التحصيل انتظارات خاصي مي غاين ميزان فار
كند  التحصيالن دانشگاه را برادر بزرگ دانشگاه قلمداد مي فارغ

اي در  ژهچرا كه دوره تحصيل را سپري كرده اند و تكليف وي
در داشگاه هم اكنون قبال برادران و خواهران كوچكتر خود كه 

ولي ايا اين برادر بزرگتر به تعبير ايشان . كنند دارند تحصيل مي
چنين نقشي براي خود قائل است و وظايف خود را در اين 

دكتر مشايخي دبيركل وقت انجمن مدتي . هد راستا انجام مي
ح توسعه پرديس پژوهش و قبل در گردهمايي كه مناسب طر

دانشگاه صنعتي شريف مطالب قابل توجهي را بيان فناوري 
وي خواستار بازبيني در نحوه اداره دانشگاه شد و توصيه . نمود

التحصيالن دانشگاه در اداره دانشگاه سهيم  نمود كه فارغ
بايست در مراجع  التحصيالن مي به نظر ايشان فارغ. شوند

حضور و شوراهاي داخلي هيئت امنا  حاكميتي دانشگاه نظير
. باشند آفرينفعال داشته باشند و در نحوه اداره دانشگاه نقش 

در واقع چه گروهي بيشترين شايستگي را براي اداره دانشگاه 
دارند و ايا شايسته تر از دانش آموختگان عالقمند مرجعي 

مديريت، در عموم رشته به گفته اين استاد  .وجود دارد
التحصيالن  ها به وسيله فارغ پيشرفته دانشگاهكشورهاي 

  . شوند اداره ميو شاخص آنها برجسته 
التحصيالن به عنوان پل  اينجا است كه نقش انجمن فارغ

ارتباطي ميان دانش آموختگان و دانشگاه بيش از پيش 
سال از پايه گذاري انجمن  22حال كه . شود برجسته مي

خت تنومندي تبديل شده به دراوليه گذرد و نهال كوچك  مي
توجه و رسيدگي به ل  بذاست وقت آن است كه به رسالت 

   .بپردازيمدانشگاه بيشتر 
حمايت مالي دانشگاه و  با مساعدتاز ده سال پيش انجمن 

در خود را مركزي ساختمان نسبت به احداث التحصيالن  فارغ
بتواند در از اين طريق تا  اقدام كرده استدانشگاه  مركز
نقش التحصيالن و دانشگاه  غ ميان فارپل ارتباطي  راريبرق

التحصيالن دانشگاه  هم اكنون عموم فارغ. كليدي ايفا كند
كه  آنانبه ويژه  توانند آزادانه به دانشگاه رفت و آمد كنند مي

 بگوئيدممكن است  .در اختيار دارندكارت عضويت انجمن را 
 .نيست اي همكار ساده چندان كه رفت و آمد به دانشگاه 

 مراكز كشوراكثر درب ورودي هايي در  خوب چنين وارسي
به  خواهيد اگر نيت شما اين باشد كه مي البته .وجود دارد

مسير هموار تر برادران و خواهران كوچكتر خود سربزنيد 
به هر حال دفتر مركزي انجمن پذيراي عموم . خواهد شد

ي اين دفتر ادار كادرو  باشد ميآموختگان دانشگاه  دانش
راهنماي مراجعين در برقراري ارتباط با مسئولين انجمن و 

  .مراكز مختلف دانشگاه خواهند بود
يكماه از هيئت امناي كه به فاصله  دو نشست اخيردر 
بخش هاي عملكرد برگزار شد شاهد ارايه گزارش ديگر  يك

گزارش هيئت امنا در نشست نخست . مختلف انجمن بوديم
. هاي ستادي انجمن ارايه شد رايي و كميتههيئت اجعملكرد 

گزارش برگزاري 
اخير هاي  نشست

 هيئت امناي انجمن
  ) 4ص (

ل و خزانه دار دبير ك
جديد انجمن تعيين 

  )3ص . (شدند

سلسله مقاالت اجتماعي 
 دكتر فرزاد وحيد به قلم

  19ص (

همكاري براي  درخواست
 ها يافتن ساير دوره پنجي

  )30ص ( 

اعضاي جديد هيئت 
اجرايي و بازرسان 
  .انجمن تعيين شدند
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داشت جمع زيادي از اعضاي  كوشش داوطلبانه و بدون چشم

بسيار موثري شده و مختلف و هاي  انجام فعاليتبه فعال منجر 
در . كه سرمايه اجتماعي عظيمي شكل بگيرد گرديدهباعث 

هاي تخصصي انجمن ارايه  نشست دوم گزارش فعاليت كميته
هاي  وهاي عالقمند و كوشا فعاليتنيز نير ها بخشدر اين . شد

تقدير و  دهند كه به نوبه خود در خور مختلفي را انجام مي
هاي تخصصي ظرفيت انجمن را  وجود كميته. مباهات است

گذاران انجمن  بسيار باال برده است و نشان مي دهد كه پايه
در ساختار مناسب و بستر مستعدي را براي رشد انجمن 

دكتر مشايخي در نشست هيئت . فراهم كرده اندمدت  طوالني
ستادي و هاي  هاي گسترده كميته امنا با اشاره به فعاليت

، الزمه رشد اين فعاليت ها را توجه انجمن و تخصصي انجمن
ها از يك طرف و از  كميته هاي انجمن به دانشگاه و دانشكده

به طرف ديگر توجه مديريت دانشگاه و دانشكده هاي مختلف 
كه اين رابطه دو طرفه به اعتقاد وي مادامي. انجمن دانست

. ها بود توان شاهد گسترش مطلوب فعاليت شكل نگيرد نمي
دكتر مشايخي در اين نشست از رئيس محترم دانشگاه خواست 
كه حمايت از انجمن را در مديريت دانشگاه نهادينه كنند و از 

ب حمايت هاي مختلف دانشگاه بخواهند كه براي جل بخش
حمايت از انجمن را در نسبت به دانشگاه، التحصيالن  فارغ

  .سرلوحه كار خود قرار دهند
. التحصيالن دانشگاه چيست در اين بين نقش و رسالت فارغ

. هايي زيادي براي اداي دين خود به دانشگاه دارند آنان راه
اولين و ساده ترين راه پيوستن به انجمن و اقدام براي 

هزار 12تاكنون قريب . استاين نهاد غير انتفاعي در عضويت 
التحصيالن يعني كمتر از يك  هزار نفر فارغ 38نفر از جمع 

سوم آنان به عضويت انجمن درآمده اند كه تقريباً بسياري از 
اقدام افراد . آنان تنها براي يكسال حق عضويت پرداخته اند

ويت بنيه تقتواند به  نه ميالبراي عضويت و تجديد عضويت سا
  .قوي تر شدن انجمن كمك كندو 

عليرغم . نكته ديگر برقراري ارتباط موثر با انجمن است
هزاران نفر از  همچناندانيم كه  ساله مي 22كوشش 

با انجمن ارتباط موثري برقرار دانشگاه صيالن حالت فارغ
جا دارد . برخي نيز حتي از وجود انجمن بي اطالعند. اند نكرده

گاهيان در راه گسترش ارتباطات كمك كنند و دانش عموم هم
از دوستان خود نيز بخواهند كه به انجمن ملحق شوند و 

  .نشاني ارتباط خود را در اختيار دفتر انجمن قرار دهند
مشاركت در برنامه ها و  ،موثر ديگر براي عالقمندانراه 

با توجه به گستردگي و تنوع . هاي انجمن است فعاليت
 متناسبيبرنامه  ها و سليقه ها قبراي همه ذو ها قطعاً فعاليت
تصور نمود اين است كه  توان كه مي محدوديتي .شود مي يافت

ي هاي اجتماعي و فوق برنامه در سبد خانوارها سهم فعاليت
دوره پنج  برايطبق آماري كه مثالً . بسيار كم باشد ايراني

ج شده است قريب نيمي از دانشگاه استخرانخست 
رود  انتظار مي. يالن دانشگاه در تهران سكونت دارندصحالت فارغ

 اطالع رسانيدانشگاه  برگزاري در داخلبراي اي   وقتي برنامه
ها  در برنامهبيشتري  افراد ها يتهران جمعيتبه تناسب شود  مي

عموم فعاليت هاي انجمن جنبه خصوصاً آنكه . شركت كنند
ها  رخي از برنامهب در خصوصغيرانتفاعي دارد و وجوه دريافتي 

  .شود ها مي نيز تنها صرف اداره انجمن و گسترش فعاليت
چه  خارجدانشگاهيان مقيم  هم سئوال ديگر آن است كه براي

هاي  اين عده به روش. هايي براي همكاري وجود دارد راه
مهمترين . مختلف ميتوانند با انجمن و دانشگاه همراه شوند

اين اينكه حصول اطمينان از  نكته برقراري ارتباط با انجمن و
افراد مقيم هر كشور و منطقه . ماندپيوسته پايدار باقي بارتباط 
 نشاني تماستوانند از طريق تماس با انجمن از  ميخاص 

آن منطقه آگاهي پيدا كنند  ساكنساير دوستان هم دانشگاهي 
. شبكه ارتباط محلي با آنان تشكيل دهنداز اين طريق و 

ارايه كمك هاي علمي و فني به براي آنان گر فعاليت موثر دي
توانند در هنگام  اين دوستان مي. مراكز مختلف دانشگاه است

سركشي به خانواده و بستگان در ايران با انجمن تماس بگيرند 
افراد  ضمناً. و براي برقراري ارتباط با دانشگاه راهنمايي بگيرند

برگزاري  برايقبل از سفر توانند  مي متخصصدانشگاهي و 
اعالم آمادگي كنند كه در اين در دانشگاه سمينار و سخنراني 

  .با آنان هماهنگي خواهد نمودصورت انجمن 
طبق آماري كه از محل اقامت پنج دوره اول دانشگاه استخراج 
شده است حداقل يك سوم آنان مقيم خارج هستند و البته اين 

. يافته باشد هاي اخير ممكن است افزايش نيز آمار براي دوره
هزار نفر مقيم  12اگر همين آمار را مالك قرار دهيم حداقل 

كه علت خروج خارج از اين موضوع . كشورهاي ديگر هستند
نكته نشان از پتانسيل عظيم اين اين از كشور چيست  آنان

از اين . آموختگان دانشگاه در كشورهاي مختلف دارد دانش
فاده مناسب صورت پتانسيل مي بايست بهره برداري و است

  .گيرد
هايي كه مورد توجه مديريت همكاريهاي علمي  يكي از زمينه

باشد استفاده از پتانسيل افرادي است  المللي دانشگاه مي و بين
كشورهاي هاي  دانشگاهبه عنوان عضو هيئت علمي در كه 

توانند  اينگونه اعضاي هيئت علمي مي. مختلف شاغل هستند
ه ايران بيايند و مدتي را در دانشگاه به عنوان استاد مدعو ب
  .هاي ديگر تدريس كنند صنعتي شريف يا دانشگاه

هزار نفر پس از اتمام تحصيل در مقاطع  2هر ساله بيش از 
كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه صنعتي شريف 

 ياين جمعيت از طرف. شوند را ترك مي كنند و وارد جامعه مي
كند و از  راي ارايه خدمات افزون ميمسئوليت انجمن را ب

ها انتظارات  با افزون شدن جمعيت برادر بزرگطرف ديگر 
به دانشگاه افزايش آنان مادي و معنوي  هاي براي كمك

انجمن به عنوان يك نهاد مردمي از هيچ محلي . يابد مي
هاي آن توسط نيروهاي  كند و فعاليت بودجه دريافت نمي

هرچه طول عمر انجمن . شود مي داوطلب و عالقمند هدايت
هاي آموخته آن بيشتر  شود سطح تجارب و درس بيشتر مي

سطح بلوغ و ها،  با ادامه فعاليترود  مي اميدشود و  مي
انتظارات از سطح و پاسخگوي  افزايش يابدانجمن توانمندي 

  .يك انجمن جهاني باشد

  انشگاه صنعتي شريفخبرنامه انجمن فارغ التحصيالن د
 info@tappico.com) انجمن دبيركل(شيريحمود م

  كميته روابط عمومي و انتشارات:تهيه و تنظيم
  zahraei.m@gmail.com) دبير(محمد زهرايي

  foroz2002@yahoo.com فروزنده طبيبي
  fmalihi@hotmail.comفرخ مليحي 
  magsoodloo@gmail.comحسام مقصودلو 

  faranak_ghahremanpour@yahoo.com پور  فرانك قهرمان
  mina.zarabian@gmail.comمينا ضرابيان 

  انجمن يدفتر مركز
  karimi_hoda@yahoo.com) مدير اجرايي(هدي كريمي دستجردي

  info@alum.sharif.eduاحسان اله ارض پيما 
 baharehirannejad6@yahoo.comبهاره ايران نژاد 

 somayehesani@alum.sharif.edu سميه حساني

  pirahesh_m@alum.sharif.eduمحبوبه پيراهش 
  reyhaneh_aghvami@alum.sharif.eduريحانه اقوامي 

 info@alum.sharif.eduپرويز رزاقي 

  8639/11365 دانشگاه صنعتي شريف، ص پ –خيابان آزادي  -تهران 
  66085860– 66164490- 2:  تلفن

  3000101151: پيامك 66085866:نمابر
www.alumsharif.org  

info@alum.sharif.edu 
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و انتخاب دبير كل 

  جديد انجمندار  خزانه

پي برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جديد در : خبرنامه
هيئت اجراي و بازرسان در جلسه مورخ چهاردهم اسفندماه، 
اولين جلسه هيئت اجرايي در تاريخ بيستم اسفندماه در دفتر 

در اين جلسه اعضاي منتخب . مركزي انجمن برگزار شد
طبيبي و  ي و بازرسان متشكل از خانم فروزندههيئت اجراي
لينقي مشايخي، حجت بابايي، عليرضا حمزه لو، آقايان ع

مهدي حكيم پور، ميرهاشم سجادي، حسين رضوي، مهران 
سپهري، محمد زهرايي، علي ميرسليمي، فريبرز پلوئي و آرمين 

آقايان محمود شيري، علي نقيب و . حضور داشتندنوربخش 
اعضاي هيئت . برمك صدري نيز در جلسه حضور نداشتند

نيز به جلسه دعوت شده بودند كه تنها آقاي  اجرايي دوره قبل
فيروز اردشيريان در جلسه حاضر شدند و بقيه به داليل مشغله 

ها فرانك  خانم. يا عدم حضور در تهران فرصت حضور نيافتند
قهرمان پور، فرزين رادكاني و آقايان علي مقدسيان، اكبر 

ر اين د. از جمله افراد غايب بودندتركان و عبدالمهدي اجاللي 
جلسه آقاي سيد جالل عفيف دبير كميته آموزش و خانم هدي 

  .كريمي مدير اجرايي انجمن نيز حضور داشتند
اولين دستور اين جلسه انتخاب دبير كل و خزانه دار انجمن 

دكتر مشايخي كه رياست جلسه را به عهده داشت بيان . بود
و  داشت كه از ابتداي تشكيل انجمن با انجمن همراهي داشته

سمت دبيركلي انجمن را به عهده داشته نيز  1381از سال 
اكنون فرصت آن است كه از اين سمت كنار رفته و فرد . است

به بيان وي، سالها  .ديگري اين مسئوليت را به عهده گيرد
است كه قصد كناري گيري داشته ولي به علت اصرار زياد 

  .كار ميسر نشده است اعضاي هيئت اجرايي اين
اين مطلب باعث واكنش بسياري از اعضا شد و مجدداً از بيان 

وي خواستند كه همچنان به عنوان دبير كل باقي بمانند تا 
برخي از اعضا نيز  .يابدانجمن به شرايط پايدارتري دست 

خواستار تعويق چندماهه تصميم گيري در خصوص انتخاب 
مجموعه مسائل مطروحه باعث تغيير نظر دكتر . دبيركل شدند

  .مشايخي نشد و همچنان بر كناره گيري خود تاكيد نمود

دكتر مشايخي سه مشخصه اساسي را براي تصدي دبيركلي 
در زمينه اولين شاخصه داشتن تجربه كافي . بسيار مهم دانست

كار با انجمن، دومين شاخصه داشتن تعامل كافي و مناسب با 
  .ستدانشگاه است و سومين شاخصه شناخته شدن در جامعه ا

براي را وي آقاي محمود شيري عضو ديگر هيئت اجرايي 
تصدي اين سمت پيشنهاد نمود و با توجه به عدم حضور 
ايشان در جلسه بطور تلفني رضايت ايشان را براي قبول 

از طرف ديگر شخص ديگري براي  .كانديداتوري جلب نمودند
مبحث انتخاب دبير . نشدتصدي اين سمت كانديدا و پيشنهاد 

كل جديد و نيز خزانه دار عمده بحث جلسه هيئت اجرايي را 
اي  به خود اختصاص داد و نظرات بسيار متفاوت و گسترده

ها منجر به  باالخره نتيجه بحث. توسط اعضاي حاضر بيان شد
راي گيري مخفي براي انتخاب آقاي شيري آن شد كه براي 

ل جديد به عنوان دبير ك گيري ايشان پس از راي. اقدام گردد
  .انجمن تعيين شدند

تعيين خزانه دار بود كه در دستور جلسه ديگر اين جلسه 
در اين دوره به علت گذشته به عهده آقاي علي نقيب بود و 

سه . علي البدل بودن امكان كانديداتوري ايشان فراهم نبود
نامزد براي تصدي اين سمت توسط اعضا پيشنهاد شدند كه 

در اين . مزه لو و بابايي و خانم طبيبيعبارت بودند از آقايان ح
خصوص راي گيري به عمل آمد و آقاي بابايي با اكثريت آرا 

  .به سمت خزانه دار جديد انجمن منصوب شدند
تصميم ديگري كه در اين جلسه گرفته شد واگذاري مسئوليت 

هاي خود  نامبرده برنامه. كميته منابع مالي به آقاي حمزه لو بود
ميته بيان نمود و اظهار اميدواري كرد كه با اين كرا براي 

كوشش گسترده در اين زمينه شاهد جمع آوري منابع مالي 
كافي براي گرداندن امور جاري انجمن و كمك مالي به توسعه 

  .دانشگاه باشيم
آقاي محمود شيري دانش آموخته دوره اول دانشكده متالورژي 

ي با انجمن به عنوان عضو هيئت اجراي 1381است و از سال 
به عنوان مدير عامل  1392وي از آبان ماه . همكاري دارد

منصوب شده ) تاپيكو( ، گاز و پتروشيمي تأمين هلدينگ نفت
را نيز به عهده وي هم اكنون مدير عاملي بنياد شريف . است

آقاي محمد خوشبختيان جاي خود را به  دارد كه قرار است
را به عهده  مهندس شيري سمت هاي دولتي مهمي. بدهد

سال مدير عامل  5براي مدت  63سال از جمله از . داشته است
مشاور معاون وزير  81 سالشركت ملي صنايع مس ايران و از 

نفت در امور پتروشيمي و مدير عامل شركت ملي صنايع 
  .پتروشيمي بود
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گزارش برگزاري انتخابات 
  هيئت اجرايي و بازرسان

تركيب هارساله باالخره طوالني چ كوششدر پي : خبرنامه
كامل شد و امكان تشكيل جلسات هيئت امنا در هيئت امنا 

اولين جلسه در  .فراهم شد 1392بهمن و اسفندماه هيئت امنا 
دعوت نامه اين ارسال در هنگام . تاريخ نهم بهمن برگزار شد

جلسه از عموم اعضا هيئت امنا تقاضا شد كه در صورت تمايل 
رايي و بازرسان مراتب را از طريق به عضويت در هيئت اج

  .تكميل فرم به انجمن اطالع دهند
در اولين جلسه هيئت امنا چند تن خود را نامزد نمودند و در 
. فاصله برگزاري جلسه دوم افرادي بيشتري داوطلب شدند

اين . نفر نامزد شدند 18نهايتاً تا جلسه چهاردهم اسفند تعداد 
ي و برنامه هاي خود را براي افراد طي فرمهايي خود را معرف
مشخصات نامزدها و برنامه . فعاليت در انجمن اعالم كردند

و به اطالع عموم اعضاي شد هاي آنان در چندين نوبت مدون 
در هنگام برگزاري نشست دوم نيز تعداد . هئيت امنا رسيد

نفر  39بيشتري خود را نامزد كردند بطوريكه جمع داوطلبان به 
رفتن وقت كافي براي ثبت نام نامزدها و در نظر گ .رسيد

معرفي آنان باعث ايجاد رقابت سازنده ميان داوطلبان و فرصت 
اين مسئله . شناخت نامزدها توسط اعضاي هئيت امنا شد

منتجر به اين شد كه فرآيند برگزاري انتخابات نسبت به 
  .گذشته بهبود يابد
ت عضو علي البدل هيئ 2عضو اصلي و  9طبق اساسنامه 

يالن و دو عضو هيئت علمي از صحالت اجرايي از ميان فارغ
بازرس . ميان اعضاي هيئت عملي دانشگاه انتخاب مي شوند

التحصيالن يا  اصلي و بازرسي علي البدل نيز از ميان فارغ
  .شوند هيئت علمي انتخاب مي

در جلسه هيئت امنا و قبل از شروع انتخابات آقاي دكتر 
ا در خصوص واجدين شرايط عضويت مشايخي نكته ابهامي ر

در هيئت اجرايي مطرح نمودند به اين معنا كه در اساسنامه 

انجمن شرطي قيد نشده است كه اعضاي هيئت اجرايي لزوماً 
در اين خصوص نظر . بايست از ميان هيئت امنا باشند مي

هيئت امنا سئوال شد و اعضاي حاضر به اتفاق آرا تصويب 
اجرايي از ميان اعضاي هيئت امنا  نمودند كه اعضاي هيئت

  .انتخاب شوند
نوبت به برگزاري انتخابات جلسه هيئت امنا  دقايق آخردر 

شامل رسيد و به اين منظور هيئت رئيسه جلسه انتخابات 
آقايان مهدي فاتح راد، محمد ثروتي و عباس عسكري ساري 

و اسامي داوطلبان مشخص شدند همه در ادامه . تعيين شدند
سپس هر يك از آنان به . ان در اختيار حضار قرار گرفتآن

اختصار خود را معرفي و برنامه هاي خود را براي فعاليت در 
سپس برگه هاي راي در اختيار عموم  .انجمن بيان كردند

برگ راي به صندوق  72اعضاي حاضر قرار گرفت و در نتيجه 
كردند  رئيسه به همراه ناظرين آرا را شمارشهيئت . ريخته شد

و نتيجه راي گيري منجر به تعيين نفرات جديد هيئت اجرايي 

  . و بازرسان شد
تركيب هيئت اجرايي تا حدي تغيير  انتخاباتبر طبق نتيجه 

در تركيب جديد آقايان مهران سپهري، عليرضا . يافته است
لو، آرمين نوربخش و ميرهاشم سجادي به اين دوره وارد  حمزه

علي  انور، فرزين رادكاني و آقايپ و خانم ها فرانك قهرمان
عبدالمهدي اجاللي و اكبر تركان فيروز اردشيريان، مقدسيان، 

تركيب بازرسين نيز نسبت به . از هيئت اجرايي خارج شدند
  .دوره قبل تغيير نيافت

تعيين شده  1388ارديبهشت  28اعضاي دوره قبل در تاريخ 
ر طوالني و بودند و در واقع طول مدت فعاليت اين دوره بسيا

سال ادامه داشت در حاليكه طبق مفاد  4به مدت نزديك 
اين مسئله به . اساسنامه مدت فعاليت اين هيئت دو سال است

بوجود آمد و به انتخابات هيئت امنا فرآيند علت طوالني شدن 
به فعاليت خود ادامه دادند تا فرصت ناچار اعضاي دوره قبل 

 .برگزاري انتخابات جديد فراهم شود
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اعضاي جديد هيئت اجرايي 

  تعيين شدند
فهرست و مشخصات اعضاي هيئت اجرايي و بازرسان منتخب 

به شرح زير ارايه  1392اسفندماه  14در جلسه هيئت امناي 
  .شود مي

 التحصيل اعضاي فارغ

  آقاي مهدي حكيم پور
  47كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندي مكانيك
 عضو اصلي - راي  40

  ايي، محمدآقاى زهر
  54كارشناسي ورودي 

  67كارشناسي ارشد ورودي 
  دانشكده مهندسي عمران

 عضو اصلي -راي  37

  آقاي بابايي، حجت
  47كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي شيمي و نفت
 عضو اصلي -راي  33

 آقاى شيري، محمود
  45كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي و علم مواد
 عضو اصلي -راي  30

  فريبرز  آقاى پلوئي،
  66كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي كامپيوتر
 عضو اصلي -راي 30

  خانم طبيبي، فروزنده
  51 كارشناسي ورودي

  دانشكده مهندس صنايع
 عضو اصلي -راي 29

 

 آقاي رضوي، سيد حسين
  45كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي مكانيك
  52كارشناسي ارشد ورودي 

  ياضي و كامپيوترداشكده علوم ر
 عضو اصلي -راي 28

  آقاي حمزه لو، عليرضا
  47كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي مكانيك
 عضو اصليراي  28

 التحصيل اعضاي فارغ

  آقاي نوربخش، آرمين
  76كارشناسي ورودي 

  82كارشناسي ارشد ورودي 
  دانشكده مهندسي عمران

 عضو اصلي -راي 28

  آقاي سجادي، ميرهاشم
  47كارشناسي ورودي 

  انشكده مهندسي مكانيكد
 علي البدلعضو  - راي 27

 آقاي نقيب، علي
  54كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي صنايع
 عضو علي البدل - راي 24

  

 اعضاي هيئت علمي

 آقاي مشايخي، علي نقي
  45كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي مكانيك
 عضو اصلي -راي 56

  آقاى سپهري، مهران
  53 كارشناسي ورودي

  دانشكده مهندسي صنايع
 عضو اصلي -راي 29

 

 بازرسين

 سيدعلي ،آقاى ميرسليمي
  54كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي صنايع
 بازرس اصلي -راي  36

 برمك  آقاى صدري،
  73كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي مكانيك
 بازرس علي البدل - راي 24

  

 يب رايالتحصيل به ترت فارغغير منتخب اعضاي 

  52كارشناسي ورودي آقاي قلعه باني، احمد
 دانشكده مهندسي صنايع

  72كارشناسي ورودي  آقاي مرشديان، احمد
  دانشكده رياضي

  79كارشناسي ارشد ورودي 
  دانشكده مهندسي صنايع

  69كارشناسي ورودي  آقاي خندان، فرزاد
  دانشكده مهندسي كامپيوتر

 يب رايالتحصيل به ترت فارغغير منتخب اعضاي 

  81سي ورودي كارشنا  خانم ايزدي راميني، الهه
  85كارشناسي ارشد ورودي 

  دانشكده مهندسي مكانيك
  55كارشناسي ورودي   آقاي عرفاني، كمال

  دانشكده مهندسي عمران
  74كارشناسي ورودي   آقاي مجدفر، حسين

  دانشكده مهندسي مكنانيك
آقاي اسماعيل زاده، 

  محمدعلي
  84كارشناسي ارشد ورودي 

  دانشكده مديريت و اقتصاد

  57كارشناسي ورودي   ميع زاده، رضاآقاي س
  66كارشناسي ارشد ورودي 
  دانشكده مهندسي صنايع

  81كارشناسي ورودي   آقاي فروزان، علي
  85كارشناسي ارشد ورودي 

  دانشكده مهندسي مكانيك
  74كارشناسي ورودي   آقاي رزقي، عليرضا

  دانشكده مهندسي برق
  70كارشناسي ورودي   آقاي نيك نژادي، مجيد

  شكده مهندسي برقدان
  48كارشناسي وردي   آقاي ضيابري، سيدحسن

  دانشكده مهندسي مكانيك
  51كارشناسي ورودي   آقاي آروندي، سعيد

  دانشكده مهندسي صنايع
دانشكده  79كارشناسي ارشد ورودي 

  مديريت و اقتصاد
  79كارشناسي ورودي   آقاي عليمرداني، پوريا

  83كارشناسي ارشد ورودي 
  دسي عمراندانشكده مهن

  62كارشناسي ورودي   خانم نادري، مهرنوش
  82كارشناسي ارشد ورودي 

  دانشكده شيمي
  70كارشناسي ورودي   آقاي بالاليي، سعيد

  دانشكده شيمي
  77كارشناسي ورودي   حسيني، محمد

  دانشكده مهندسي شيمي و نفت
  62كارشناسي وردي   خانم زماني، نسترن

  دانشكده مهندسي مكانيك
  73كارشناسي وردي   مهدي يزدن شناسآقاي

  دانشكده مهندسي شيمي و نفت
  47كارشناسي وردي   آقاي غفاري پور، مرتضي

  دانشكده مهندسي و علم مواد
  49كارشناسي ورودي   آقاي زارع، غالمعباس

  دانشكده مهندسي صنايع
  

 هيئت علمي به ترتيب رايغير منتخب اعضاي 

  55ي كارشناسي ورود  آقاي باقري، حبيب
  دانشكده شيمي

آقاي دهقاني فيروزآبادي، 
 روح اله

  78كارشناسي ورودي 
  82كارشناسي ارشد ورودي 

  84دكتري ورودي 
 دانشكده مهندسي هوافضا

  62كارشناسي ورودي   آقاي قناد، محمدعلي
  67كارشناسي ارشد ورودي 
  دانشكده مهندسي عمران
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گزارش برگزاري اولين 

  نشست هيئت امنا 
اولين نشست هيئت امنا در دور جديد در تاريخ نهم : برنامهخ

اين . التحصيالن برگزار شد بهمن ماه در ساختمان انجمن فارغ
نشست . سال از نشست قبلي برگزار شد 4نشست به فاصله 

برگزار شده بود و در اين  22/11/88قبلي هيئت امنا در تاريخ 
براي اين هيئت فاصله به علت تاخير در انتخاب اعضاي جديد 

در غروب روز . ميسر نشدجديد امكان برگزاري نشست 
چهارشنبه نهم بهمن انتظارها به سر آمد و اعضايي كه مدتها 
از انتخاب آنها گذشته بود به محل نشست در طبقه همكف 

يك ساعت اوليه صرف ثبت نام، . ساختمان انجمن آمدند
اين جلسه در . آشنايي و مالقات مهمانان با يكديگر گذشت

دكتر رضا روستا آزاد رئيس دانشگاه به علت لزوم حضور در 
برنامه ديگر امكان حضور نداشتند و از طرف ايشان دكتر 

هاي علمي و بين  محمد عبد خدايي مدير روابط همكاري
  .المللي دانشگاه حضور يافتند

با جمع شدن مهمانان نوبت به گرفتن عكس يادگاري در 
سپس مهمانان براي ادامه . رسيدجلوي ساختمان انجمن 

اين نشست با نمايش . نشست به سالن اجتماعات انجمن رفتند
. شدهيئت امنا آغاز چهار سال پيش عكس هاي جلسه قبلي 

دكتر مشايخي دبير كل انجمن جلسه را افتتاح نمود و سپس 
ضمن خوشامدگويي به حاضرين گزارش مبسوطي را از 

وي در گزارش خود به . نمودعملكرد چهارساله انجمن ارايه 
 و مقايسه عملكرد مالي انجمن در سالهاي مختلف پرداخت

مويد افزايش گردش مالي انجمن در دو سال مذكور گزارش 
ميزان درآمد و هزينه فعاليت هاي مختلف شامل . اخير است

حق عضويت حقيقي و حقوقي، انتشارات، جشن ساليانه، 
و غيره طي  آموزش، گردشگري، هزينه دفتر مركزي

  .نمودارهاي مختلف تشريح شد
در ادامه گزارش فعاليت كميته هاي ستادي انجمن توسط 

فرانك قهرمان پور . دبيران كمتيه هاي مذكور ارايه شد
گزارش كميته اجتماعي و ستاد برگزاري جشن چهلمين سال 

محمد زهرايي به تشريح فعاليت هاي انتشاراتي . را ارايه نمود
هاي الكترونيك و سالنامه انجمن  رنامهانجمن شامل خب

محمود محبي گزارش فعاليت هاي ورزشي را ارايه . پرداخت
هاي انجام شده  ها و نامه نگاري وي با اشاره به پيگيري. نمود

در خصوص اختصاص زمين براي احداث باشگاه فرهنگي 
التحصيالن اظهار داشت كه مديريت دانشگاه  ورزشي فارغ

مسئله نداشته است و اين موضوع پس از  توجه كافي به اين
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در ادامه . بالتكليف باقي مانده استسال پيگيري  20حدود 

نوبت به فرزونده طبيبي براي ارايه گزارش كميته عضويت 
حسين رضوي در گزارش خود عملكرد كميته فناوري . رسيد

سيد جالل عفيف نيز گزارش . اطالعات را تشريح نمود
در اين بخش نوبت به . ا ارايه دادعملكرد كميته آموزش ر

هاي  گزارش مهدي حكيم پور مسئول هماهنگي كميته
به علت محدوديت وقتي قرار شد . تخصصي انجمن رسيد

. گزارش كامل ايشان به جلسه بعدي هيئت امنا موكول شود
گزارش بعدي توسط خزانه دار انجمن علي نقيب ارايه شد كه 

ايشان نيز به جلسه بعد موكول بسيار كوتاه بود و گزارش كامل 
  .شد
ها برخي از حاضرين نظرات خود را در  خالل ارايه گزارشر د

از جانب اعضاي هيئت و  .مورد فعاليت هاي انجمن بيان كردند
  .اجرايي و دبير كل توضيحات الزم ارايه شد

ستاد حسين رضوي مسئول اين نشست سخنران بعدي 
 ستادانتخابات انجمن بود كه به تشريح عملكرد اين برگزاري 

طبق گزارش نامبرده، . در برگزاري انتخابات هيئت امنا پرداخت
دو بخش از سه بخش انتخابات انجام شده است ولي بخش 

ايندگان دانشگاه باقي مانده كه انتخاب نم در خصوصسوم 
در ادامه دكتر مشايخي با . اقدام رئيس دانشگاه استمنتظر 

ركيب هيئت امنا از آقاي لزوم تكميل هرچه زودتر تاشاره به 
عبد خدايي خواستند كه پيام هيئت امنا را به رئيس دانشگاه 

نشست باقيمانده تا فرصت  درو از ايشان بخواهند كه  رسانده
  .دنا معرفي نمايننمايندگان خود را در هيئت امهيئت امنا بعدي 
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  گزارش برگزاري

  دومين نشست هيئت امنا
غروب روز دومين نشست هيئت امناي انجمن در : خبرنامه

در سالن شيخ بهايي واقع  1392چهاردهم اسنفندماه چهارشنبه 
نفر از اعضاي  68در ساختمان رستوران دانشگاه با حضور 

در اين جلسه دكتر رضا روستا آزاد رئيس . منا برگزار شدهيئت ا
دانشگاه و رئيس هيئت امناي انجمن و دكتر علينقي مشايخي 

با توجه به معرفي نمايندگان . دبير كل انجمن حضور داشتند
همه  ،و كامل شدن تركيب اعضارئيس دانشگاه در هيئت امنا 

عت اول سايك . اعضاي هيئت امنا به اين جلسه دعوت شدند
  .به ثبت نام، آشنايي و گفتگوي مهمانان گذشت نشست
با شروع تالوت قرآن مجيد و ترجمه آن داخل سالن جلسه 

سپس دكتر مشايخي . اله فيروزآبادي آغاز شد توسط دكتر روح
و دستور جلسه به حاضرين خوشامد گفت دبيركل انجمن 

زاد از دكتر روستا آ وي در ادامه. هيئت امنا را تشريح كرد
دكتر روستاآزاد  .كه سخنراني خود را ايراد نمايد نموددعوت 

التحصيالن دانشگاه را نسبت به دانشجويان كنوني  رابطه فارغ
دانشجويان دانشگاه همانند رابطه برادر و خواهر بزرگ بيان 

التحصيالن كه بالغ  كرد و خواهان آن شد كه خيل عظيم فارغ
به بيان دكتر . ه كمك كنندبر چهل هزار نفر هستند به دانشگا

التحصيالن دانشگاه هم اكنون در اكثر  روستا آزاد فارغ
جامعه كشورهاي دنيا مشغول به كار و فعاليت هستند و اين 

با اشاره به طرح  او .پتانسيل بزرگي را تشكيل مي دهد
گسترش پرديس پژوهش و فناوري كه قرار است در زميني به 

التحصيالن  بنا شود از فارغ هكتار در غرب تهران 60وسعت 
  .دانشگاه خواست كه در اجراي اين طرح مشاركت كنند

در ادامه جلسه نوبت به ارايه گزارش كميته هاي تخصصي 
ها را مهدي  ارايه اين گزارش هماهنگي. ها رسيد دانشكده

هاي تخصصي به عهده  حكيم پور مسئول هماهنگي كميته
بيبي دبير كميته اولين گزارش توسط فروزنده ط. داشت

در ادامه نوبت به ارايه . دانشكده مهندسي صنايع ارايه شد
گزارش كميته مديريت و اقتصاد رسيد كه توسط محمد علي 

علي كوچك زاده . شد قرائتاسماعيل زاده دبير اين كميته 
دبير كميته مهندسي و علم مواد گزارش فعاليت اين كميته را 

ته مهندسي برق فعاليت هاي فرخ مليحي دبير كمي. ارايه كرد
آرمين نوربخش سخنران . را تشريح نموددانشكده برق كميته 

در . بعدي بود كه گزارش كميته مهندسي عمران را بيان نمود
دبير اين ادامه گزارش كميته رياضي توسط احمد مرشديان 

دكتر سعيد بالالئي دبير بعدي  گزارشگر .شد قرائتكميته 
بيان شرح فعاليت اين كميته  وي به. بودكميته شيمي 

گزارش بعدي مربوط به كميته مهندسي مكانيك بود . پرداخت
. ارايه شدمكانيك دبير كميته  پوركه توسط مهدي حكيم 

و حجت بابايي دبير مهندسي شيمي  توسط نيزآخرين گزارش 
  .نفت ارايه شد

در اين مرحله نوبت به ارايه گزارش خزانه دار انجمن رسيد كه 
وي گزارش عملكرد مالي انجمن  .علي نقيب ارايه شدتوسط 

 1392تا پايان شهريور  1391مهر براي سال مالي اخير از اول 

به بيان وي جمع درآمد انجمن در اين مدت برابر . ارايه نمود
ميليون ريال  083/2ميليون ريال و جمع هزينه برابر  483/2

مالي گذشته  وي با توجه به تراز منفي عملكرد سال .بوده است
ميليون ريال توصيه كرد كه انجمن براي جذب  794به ميزان 

  . حق عضويت حقيقي و حقوقي بيشتر كوشش نمايد
حميد رضا مرتضايي يكي از  پس از ارايه گزارش خزانه دار

اعضاي هيئت امنا درخواست نمود خزانه دار گزارش مالي خود 
ن تاييد تذكر دكتر مشايخي ضم. را بصورت مكتوب ارايه نمايد

مذكور مقرر نمودند كه در جلسات بعدي گزارش به همراه 
  . دعوت نامه براي اعضاي هيئت امنا ارسال شود

س انجمن گزارش خود را بيان علي ميرسليمي بازردر ادامه 
خواستار شد كه رابطه بين خزانه دار در اين گزارش وي . نمود

هامات موجود تا اب شود تعريفدر ساختار انجمن و حسابدار 
وي چند تذكر را در خصوص عملكرد انجمن  .برطرف شود

بيان نمود و در مجموع اظهار داشت كه گزارش خزانه دار به 
خوبي معرف فعاليت انجمن بوده و اين گزارش از نظر ايشان 

  .مورد تاييد است
كرد كه عالوه  توصيهسعيد آروندي يكي از اعضاي هيئت امنا 

د انجمن صورت گيرد كه بي از عملكربر گزارش مالي، ارزيا
  .ورد استقبال حاضرين قرار گرفتاين پيشنهاد م

در اين جلسه اگر چه گزارش عملكرد مالي تنها يك سال ارايه 
شد ولي حاضرين به اتفاق آرا گزارش چهارساله خزانه دار را 

  .مورد تصويب قرار دادند
منا عضو هيئت افرخ مليحي در مرحله طرح نظرات حاضرين، 

پيشنهاد نمود كه انجمن عالوه بر جلسات رسمي از پتانيسل 
اعضاي هيئت امنا استفاده بيشتري بنمايد و از آنان به عنوان 

انجمن با هيئت مشاوره و مرجع بازخورد و نيز نقطه اتصال 
مليحي  مهندس. جامعه بهره برداري كند افراد فرهيخته و موثر

المللي  بق انجمن بينرئيس ساعضو فعال و به عنوان ضمناً 
SUTA  فعاليت هاي موثري براي  اين انجمنبيان نمود كه

نمايد  التحصيالن خارج از كشور مي شبكه سازي در ميان فارغ

به . بيشتر به آن انجمن شدبذل توجه خواستار و به اين دليل 
اعتقاد وي اين دو انجمن تقريباً اهداف مشتركي را دنبال 

و همكاري  يش سطح مشاركتكنند و خواستار افزا مي
آخرين برنامه نشست هيئت امنا برگزاري . شد مابين في

انتخابات داخلي براي تعيين اعضاي هيئت اجرايي و بازرسان 
  .بطور جداگانه در اين خبرنامه آمده استآن بود كه گزارش 
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انتخابات گزارش برگزاري 

جديد اعضاي براي تعيين 
  ي انجمنهيئت امنا

انتخابات اين دوره هيئت امنا ركورد طوالني ترين : خبرنامه
از شروع . انتخابات انجمن را براي خود ثبت كرده است

ه هيئت برگزاري اولين بخش انتخابات تا برگزاري اولين جلس
طبق اساسنامه انجمن . سال طول كشيده است 4 قيقاًدامنا 

بخش اول  ،اعضاي هيئت امنا در سه بخش انتخاب مي شوند
مجامع از ميان هيئت امناي دوره قبل، بخش دوم از طريق 

  .خش سوم توسط رئيس دانشگاهها و ب دانشكده
با برگزاري  1388بهمن ماه  28در روز  هيئت امنااولين بخش 

. تعيين شدند ي دوره قبلنتخابات داخلي در جلسه هيئت امناا
هيئت البدل  عضو علي 5عضو اصلي و  20در اين جلسه تعداد 

از ميان اعضاي دوره قبل بصورت راي گيري داخلي تعيين امنا 
ها برنامه ريزي  سپس براي برگزاري انتخابات دانشكده. شدند

نتخابات متشكل از برگزاري ا ستادبه اين منظور . شدو اقدام 
حسين رضوي، ماني چهار نفر به اسامي فرزونده طبيبي، 

انتخابات اينترنتي از  .گرديدشهرير و محمد زهرايي تشكيل 
. شد و در مرحله ثبت نام نامزدها قرار گرفت فعال 1389آغاز 

در اين مرحله مشاهده شد كه ثبت نام نامزدها به كندي پيش 
مهلت ثبت نام . استر كم و مشاركت افراد بسيارود  مي

به اين دليل اين مرحله بسيار نامزدها بارها تمديد شد و 
نهايتاً انتخابات اينترنتي در . طوالني و دو سال به درازا كشيد

مرحله راي . وارد مرحله راي گيري شد 1390اسفند  20روز 
گيري نيز شش ماه ادامه داشت و انتخابات اينترنتي در پايان 

در خالل برگزاري انتخابات  .بسته شد 1391شهريورماه 
اينترنتي و پس از آن انتخابات بعضي از دانشكده ها بصورت 

از جمله . حضوري و اينترنتي برگزار شد تركيبي ازحضوري يا 
و انتخابات  7/2/89انتخابات دانشكده شيمي در تاريخ 

بصورت حضوري برگزار  28/2/90دانشكده رياضي در تاريخ 
ري انتخابات دانشكده مهندسي و علم مواد در بخش حضو .شد

و بخش حضوري انتخابات  21/10/90گردهمايي مورخ 
برگزار  7/9/90دانشكده مهندسي صنايع در گردهمايي مورخ 

در گردهمايي نيز مهندسي عمران انتخابات دانشكده . شد
انتخابات دانشكده هاي برگزاري  .برگزار شد 20/12/91مورخ 

به علت حد نصاب هوا فضا به علت زيك و مهندسي في
اين دانشكده ها گردهمايي ميسر نشد و نرسيدن تعداد نامزدها 

فاقد نماينده در فعالً به اين دليل اين دو دانشكده  .نيز نداشتند
  .هيئت امنا هستند

ده ها هميشه محل تامل بوده طوالني شدن انتخابات دانشك
گذشته معموالً  انتخابات اينترنتي مطابق تجارباست چرا كه 

رسد  به نظر مي. در مدت قابل قبولي انجام شده استانتخابات 
تواند در كاهش مشاركت اعضا موثر باشد  تنها عاملي كه مي

پس از در دوره  و فضاي عمومي جامعهمسائل  پيش آمدن
  . در كشور باشد 88انتخابات سال 

بت نوپس از بسته شدن انتخابات دانشكده ها، در ادامه كار و 
به اين منظور گزارش . به تعيين نمايندگان دانشگاه رسيد

توسط دبير كل انجمن در تاريخ و برگزاري انتخابات تهيه 
در اين  .براي رئيس محترم دانشگاه ارسال گرديد 4/11/91

نامه از رئيس دانشگاه تقاضا شد كه نمايندگان خود را معرفي 
مل شده و امكان تركيب هيئت امنا كابه اين ترتيب نمايند تا 

به موازات مسائل ديگري  .تشكيل جلسه هيئت امنا فراهم شود
پيش آمد از جمله آنكه رئيس وقت دانشگاه آقاي دكتر روستا 

جانشين دكتر سعيد سهراب پور  1389آزاد كه از مرداد ماه 
سئواالتي در خصوص نحوه ثبت انجمن و مفاد بودند  شده

مدتها صرف پاسخ دهي  1391در سال . اساسنامه آن داشتند
با در دفتر ايشان و نيز و جلساتي  به اين سئواالت گذشت

به موازات . حضور اعضاي هئيت اجرايي انجمن برگزار شد
وزرات علوم، تحقيقات و فناوري  ميان دانشگاه وهايي نيز  نامه

آقاي دكتر روستا آزاد در مالقات حضوري . رد و بدل شد
ند كه براي برگزاري جلسه توصيه كرد 1392فروردين ماه 

در . هيئت امناي دوره بعد منتظر اظهار نظر وزارت علوم بشويم
و رئيس دانشگاه نيز از  نهايت از وزارت علوم نيز خبري نشد
  .معرفي نمايندگان خود خودداري كردند

كه با دعوت از انجمن تصميم گرفت  1392در اواخر سال 
به . امنا را تشكيل دهدنمايندگان هيئت امنا اولين جلسه هيئت 

مفاد اساسنامه دعوت نامه ها از طرف  با رعايتاين ترتيب 
دبير كل انجمن براي اعضا منتخب هيئت امنا فرستاده شد و 

تشكيل  1392اولين جلسه هيئت امنا در تاريخ نهم بهمن ماه 
 اين جلسه بدون حضور نمايندگان دانشگاه تشكيل شد. گرديد

خدايي از طرف رئيس دانشگاه در و آقاي دكتر محمد عبد 
در اين جلسه توافق شد كه جلسه دوم . جلسه حضور يافتند

از هيئت امنا در روز هفتم اسفندماه برگزار شود و در اين فاصله 
. رئيس دانشگاه تقاضا شود كه نمايندگان خود را معرفي نمايند

نظر به عدم انتخاب نمايندگان مذكور تا تاريخ هفتم اسفندماه، 
نجمن تصميم گرفت كه جلسه هيئت امنا را با يك هفته ا

در اين . در تاريخ چهاردهم اسفندماه برگزار نمايدو تاخير 
اسنفندماه  12فاصله نهايتاً نمايندگان رئيس دانشگاه در تاريخ 
به اين ترتيب . و دو روز قبل از جلسه هيئت امنا تعيين شدند

و انتظار كامل سال صبر  4تركييب هيئت امنا پس از قريب 
 .جلسه دعوت شدنددومين به  ي هيئت امنااعضا عمومشد و 

عضو منتخب اصلي و علي البدل،  119در اين جلسه از ميان 
  .نفر حضور يافتند 68تعداد 

سال  3طبق اساسنامه انجمن اعضاي هيئت امنا به مدت 
شوند و يكي از وظايف محوري هيئت امنا انتخاب  انتخاب مي

از وظايف ديگر هيئت . و بازرسان انجمن استهيئت اجرايي 
بررسي و تصويب ترازنامه مالي و  ، تغيير مفاد اساسنامه وامنا

  . بودجه ساليانه انجمن است
التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف بر اساس  انجمن فارغ

طي نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابالغي  آئين
تاسيس گرديده  11/4/76مورخ  6770/11شماره  بخشنامه

به تصويب هيئت  1376اساسنامه انجمن در اسفندماه . است
 5092/11امناي دانشگاه رسيده و مراتب طي نامه شماره 

وزير وقت دكتر مصطفي معين به اطالع  23/12/76مورخ 
 .فرهنگ و آموزش عالي رسيده است

  اعضاي هيئت امنا نتيجه برگزاري انتخابات براي تعيين 
  شيوه انتخاب  تاريخ انتخاب البدل علي عضو اصلي مرجع انتخاب

  حضوري  21/12/91 1 9 مهندسي عمراندانشكده 
 اينترنتي و حضوري  7/9/90 1 6 صنايع مهندسيدانشكده 
 انتخابات حضوري  28/2/90 1 3 رياضي علومدانشكده 

 حضوري  7/2/89 1 5 يميشدانشكده 

  اينترنتي  31/6/91 1 9 مهندسي برقدانشكده 
  اينترنتي  31/6/91 1 6 نفت و شيمي مهندسيدانشكده 
 اينترنتي و حضوري  21/10/90 1 7 مواد علم و مهندسيدانشكده 
 اينترنتي 31/6/91 1 9 مكانيك مهندسيدانشكده 

 تياينترن 31/6/91 1 3  كامپيوتر مهندسيدانشكده 

 اينترنتي 31/6/91 1 1 اقتصاد و مديريتدانشكده 

  حضوري  22/11/88 6 20 منتخب هيئت امناي قبلي
  انتصاب  12/12/92 5 20 نمايندگان رئيس دانشگاه

     21 98 جمع كل منتخب
  ------   برگزار نشده 1 3 فيزيكدانشكده 

  ------   برگزار نشده 1 1 هوافضادانشكده مهندسي 
     2 4 ر متتخبتعداد غي جمع

     23 102 جمع كل هيئت امنا 
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1392اسفند  35خبرنامه شماره 
  اعضاي اصلي هيئت امنا
  آقاي آخوندي، محمود

  81كارشناسي ورودي 
  نشكده مهندسي شيميدا

  آقاي آروندي رودسر، سعيد
  51كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي صنايع
  79كارشناسي ارشد ورودي 

 دانشكده مديريت و اقتصاد

  آقاي اجاللي، عبدالمدهي
  47كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي و علم مواد

 محمود آقاى احمدي پوراناري،
  50كارشناسي ورودي 

  66ي ارشد ورودي كارشناس
 دانشكده مهندسي برق

 آقاي اخوان بهابادي، رضا
  74كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي برق

  آقاي اردشيريان، فيروز
  45كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي مكانيك

 

اسمعيل آقاي همايون 
  پوراستكانچي

  63كارشناسي ورودي 
  68كارشناسي ارشد ورودي 

 71دكتري ورودي 

 آريا، آقاى اماميان
  54كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي صنايع

 خانم ايزدي راميني، الهه
  81كارشناسي ورودي 

  85كارشناسي ارشد ورودي 
 دانشكده مهندسي مكانيك

  آقاي بابايي، حجت
  47كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي شيمي و نفت

 اعضاي اصلي هيئت امنا
 آقاي باقري، حبيب

  55كارشناسي ورودي 
 ده شيميدانشك

 آقاي بالالئي، سعيد
  70كارشناسي ورودي 

 دانشكده شيمي

 آقاي بنابي، سجاد
  79كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي برق
  83كارشناسي ارشد ورودي 

 دانشكده مديريت و اقتصاد

 آقاي بهروزي، حميد
  79كارشناسي ارشد ورودي 
  دانشكده مهندسي برق
 دانشكده مهندسي برق

 فريبرز  لوئي،آقاى پ
  66كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي كامپيوتر
 عضو اصلي

  آقاي تدين تفت، علي اكبر
  73كارشناسي ورودي 

  77كارشناسي ارشد ورودي 
  79دكتري ورودي 

 دانشكده مهندسي برق

 آقاي تركان، اكبر
  49كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي مكانيك

 آقاي ثروتي، محمد
   70رودي كارشناسي و

  صنايعدانشكده مهندسي 
  81كارشناسي ارشد ورودي 

 دانشكده مديريت و اقتصاد

آقاي جعفري بندرآبادي، محمد 
  حسين

  76كارشناسي ورودي 
  84كارشناسي ارشد ورودي 
 دانشكده مهندسي هوافضا

  اعضاي اصلي هيئت امنا
  آقاي جهان تيغ، عليرضا

  81كارشناسي ورودي 
  دانشكده مهندسي مكانيك

  88ودي كارشناسي ارشد ور
 دانشكده مديريت و اقتصاد

 محمد آقاى حسيني،
  77كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي شيمي

 

  مهدي ،آقاي حكيم پور
  47كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندي مكانيك

  آقاي حمزه لو، عليرضا
  47كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي مكانيك

 

  آقاي خادميان، فرزين
  75ي كارشناسي ارشد ورود

 دانشكده مهندسي عمران

  آقاي دهقان منشادي، مجتبي
  76كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي مكانيك
  80كارشناسي ارشد ورودي 

  82دكتري ورودي 
 دانشكده مهندسي هوافضا

  آقاي دهقاني فيروزابادي، روح اله
  78كارشناسي ورودي 

  82كارشناسي ارشد ورودي 
  84دكتري ورودي 

 دسي هوافضادانشكده مهن

  خانم رادكاني، فرزين
  65كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي برق

  آقاي ديانت، رضا
  71كارشناسي ورودي 

  76كارشناسي ارشد ورودي 
  78دكتري ورودي 

 دانشكده مهندسي برق
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  اعضاي اصلي هيئت امنا

  عليرضا  آقاى رزقي،
  74كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي برق

  آقاي رستمي، محسن
  78ي كارشناسي ورود

 دانشكده مهندسي مكانيك

  آقاي رضائي كلج، مهدي
  79كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي و علم مواد

 آقاي رضوي، سيد حسين
  45كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي مكانيك
  52كارشناسي ارشد ورودي 

 داشكده علوم رياضي و كامپيوتر

  مسعود ،آقاى رواندوست
  47كارشناسي ورودي 

 كده مهندسي و علم مواددانش

  آقاي رياحي پور، مهدي
  49كارشناسي ورودي 

 دانشكده شيمي

 آقاي زارع ميرك آباد، غالمبعاس
  49كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي صنايع

 نسترن ،خانم زماني دهكردي
  62كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي مكانيك

  آقاى زهرايي، محمد
  54كارشناسي ورودي 

  67كارشناسي ارشد ورودي 
 دانشكده مهندسي عمران

 اعضاي اصلي هيئت امنا
 آقاي ساالريه، حسن

  77كارشناسي ورودي 
  81كارشناسي ارشد ورودي 

  83دكتري ورودي 
 دانشكده مهندسي مكانيك

 آقاي سجادي، ميرهاشم
  47كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي مكانيك

  آقاي سعادت فومني، محمود
  69كارشناسي ورودي 

  73اسي ارشد ورودي كارشن
  75دكتري ورودي 

 دانشكده مهندسي مكانيك

 رضا ،آقاى سميع زاده
  57كارشناسي ورودي 

  66كارشناسي ارشد ورودي 
 دانشكده مهندسي صنايع

  آقاي سيد اصفهاني، ميرمهدي
  47كارشناسي ورودي

 دانشكده مهندسي صنايع

 آقاي شافعي، روح اهللا
  79كارشناسي ورودي 

  مهندسي هوافضا دانشكده

  آقاي شايگان، سيد جالل الدين
  عضو هيئت علمي

 دانشكده مهندسي شيمي و نفت

 آقاى شعبانعلي، محمدرضا
  76كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي مكانيك
 84ارشد مديريت و اقتصاد 

 آقاي شمسي، جمال
  50كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي عمران

 ماني  آقاى شهرير،
  66رشناسي ورودي كا

 دانشكده مهندسي برق

  اعضاي اصلي هيئت امنا
 شيري، محمودآقاى 

  45كارشناسي ورودي 
 دانشكده مهندسي و علم مواد

آقاي صاحبكار خراساني، سيد 
  محمد

  75كارشناسي ورودي 
  79كارشناسي ارشد ورودي 

 دانشكده مهندسي مكانيك

 

  آقاي صادقي، علي
  77كارشناسي ورودي 

 اددانشكده مهندسي و علم مو

  برمك  ،آقاى صدري
  73كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي مكانيك

 مسعود  آقاى صدقي،
  68كارشناسي ورودي 

  73كارشناسي ارشد ورودي 
 دانشكده مهندسي برق

 

  آقاى ضياء ضيابري، سيدحسن
  48كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي مكانيك

  خانم طبيبي، فروزنده
  كارشناسي ورودي

  مهندس صنايعدانشكده 
 عضو اصلي

 

  آقاي عاصم پور، حسين
  49كارشناسي ورودي 

 دانشكده شيمي

  آقاي عرفاني، كمال
  55كارشناسي ورودي

 دانشكده مهندسي عمران

  آقاي عزيزي، يوسف
  81كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي شيمي و نفت
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1392اسفند  35خبرنامه شماره 
  اعضاي اصلي هيئت امنا
 ، عباس آقاي عسكري ساري

  72كارشناسي ورودي 
  صنايع دانشكده مهندسي

  80كارشناسي ارشد ورودي 
 دانشكده مديريت و اقتصاد

 محمدعلي  آقاى علوي،
  73كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي و علم مواد

  آقاي عليمرداني، پوريا
  79كارشناسي ورودي 

  83كارشناسي ارشد ورودي 
 دانشكده مهندسي عمران

 سيدمحمدرضا  آقاى غفاري،
  50كارشناسي ورودي 

  55اسي ارشد ورودي كارشن
 دانشكده مهندسي برق

 مرتضي ،غفاري پورآقاى
  47كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي و علم مواد

  فاتح راد، مهديآقاي 
  64كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي برق

 آقاي فتوحي، محمد مصطفي
  79كارشناسي ورودي 

  83كارشناسي ارشد  ورودي
  86دكتري ورودي 

 مهندسي هوافضادانشكده 

 منوچهر  آقاى فدائي تهراني،
  45كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي برق

 هاجر  خانم فرشيدي،
  76كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي شيمي و نفت

 علي ،آقاى فروزان
  81كارشناسي ورودي 

  85كارشناسي ارشد ورودي 
 دانشكده مهندسي مكانيك

 اعضاي اصلي هيئت امنا
 آقاي قلعه، حسين

  81ورودي كارشناسي 
  87كارشناسي ارشد ورودي 

 دانشكده مهندسي مكانيك

 آقاي قناد ، محمد علي
  62كارشناسي ورودي 

  67كارشناسي ارشد ورودي 
 دانشكده مهندسي عمران

 خانم قهرمان پور، فرانك
  47كارشناسي ورودي 

 دانشكده شيمي

  آقاي كاظمي، محمد تقي
  50كارشناسي ورودي 

  54دي كارشناسي ارشد ورو
 دانشكده مهندسي عمران

 اميد آقاى كاوياني پور،
  77كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي شيمي و نفت

 علي  ،آقاى كوچك زاده
  72كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي و علم مواد

 آقاي كاوه الجوردي
  68كارشناسي ورودي 

 دانشكده علوم رياضي

 حسين ر،آقاى مجدف
  74 كارشناسي ورودي

 دانشكده مهندسي مكانيك

 سارا  ،خانم محبي
  72كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي صنايع

 محمود آقاى محبي،
  45كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي برق

  اعضاي اصلي هيئت امنا
  مليحه  خانم محسني،

  69كارشناسي ورودي 
 دانشكده مهندسي كامپيوتر

 

  آقاي محمدي، صابر
  87كارشناسي ارشد ورودي 

 هندسي شيمي و نفتدانشكده م

 

  اقاي محموديان، محمد
  82كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي و علم مواد

 

  احمد ،آقاي مرآت نيا
  49كارشناسي ورودي 

  56كارشناسي ارشد 
 دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر

  آقاي مرشديان، احمد
  73كارشناسي ورودي 

  دانشكده علوم رياضي
  79كارشناسي ارشد ورودي 

 نشكده مهندسي صنايعدا

 آقاي مشايخي، علي نقي
  45كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي مكانيك

  آقاي مصطفوي، ميرفريد
  50كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي برق

  آقاي معاون، شهروز
  85كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي كامپيوتر

 

  آقاي مقدسيان، علي
  عضو هيئت علمي بازنشسته

 تربيت بدنيمركز 

 

  آقاي مقدم، حسن
  52كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي عمران
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  اعضاي اصلي هيئت امنا
 آقاى مقصودلو، حسام

  78كارشناسي ورودي 
 دانشكده مهندسي مكانيك

  آقاي مليحي باسمنج، فرخ
  50كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي برق

  آقاي موسوي، سيدرضا
  51كارشناسي ارشد ورودي 

 دانشكده شيمي

 سيدعلي ،اى ميرسليميآق
  54كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي صنايع

  خانم نادري، مهرنوش
  62كارشناسي ورودي 

  82كارشناسي ارشد ورودي 
 دانشكده شيمي

  آقاي نقشينه، محمد باقر
  53كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي عمران

  آقاي نقيب، علي
  54كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي صنايع

  آقاي نوربخش، آرمين
  76كارشناسي ورودي 

  82كارشناسي ارشد ورودي 
 دانشكده مهندسي عمران

 مجيد آقاى نيك نژادي،
  70كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي برق

  نيلي، مسعودآقاى 
  53كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي عمران

  آقاي يزدان شناس، مهدي
  73كارشناسي ورودي 

 مهندسي شيمي و نفتدانشكده 

  هيئت امناعلي البدلاعضاي
آقاي اسماعيل زاده اصل، محمد 

  علي
  84كارشناسي ارشد ورودي 

 دانشكده مديريت و اقتصاد

آقاي اصالني محمودي، محمد 
  مهدي

  كارشناسي ورودي 
 دانشكده مهندسي مكانيك

 آقاى افشارابراهيمي، نادر
  45كارشناسي ورودي 

 سي مكانيكدانشكده مهند

 آقاي ايپچيلر، مسعود
  53كارشناسي ورودي 

 63كارشناسي ارشد ورودي 

 خانم خاوري، سارا
  74كارشناسي ورودي 

 دانشكده علوم رياضي

 ايمان ،آقاى خطيبي
  79كارشناسي ارشد ورودي 

 دانشكده مهندسي و علم مواد

 فرزادآقاى خندان،
  69كارشناسي ورودي 

 امپيوتردانشكده مهندسي ك

  آقاي خوشبختيان، محمد
  50كارشناسي ورودي 

 دانشكده شيمي 

 آقاي رزوان، محمد رضا
  72كارشناسي ورودي 
  76كارشناسي ورودي 

  77دكتري ورودي 
 دانشكده علوم رياضي

 آقاى سپهري، مهران
  53كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي صنايع

 آقاي ضيائي، كورس
  48كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي مكانيك

  اعضاي اصلي هيئت امنا
 پرويز آقاى قائم مقامي،
  58كارشناسي ورودي 

 دانشكده مهندسي برق

  آقاي قلعه باني، احمد
  52كارشناسي ورودي 

  دانشكده مهندسي صنايع

  آقاي مرتضايي، حميدرضا
  48كارشناسي ورودي 

 دانشكده شيمي

 

 محمدرضا آقاى معتمد،
  69كارشناسي ورودي 

 دسي شيمي و نفتدانشكده مهن

  علي  آقاي منزوي،
  51كارشناسي ورودي 
 و نفت شيميدانشكده مهندسي 

آقاي موسوي سقنديكالئي، سيد 
  عباس

  74كارشناسي ورودي 
  78كارشناسي ارشد ورودي 

  80دكتري ورودي 
  دانشكده مهندسي شيمي و نفت

 

  آقاي ميري، سيد محمد
  77كارشناسي ورودي 

 عدانشكده مهندسي صناي

 

  آقاي هوشمند، منصور
  55كارشناسي ورودي 

 دانشكده شيمي

  آقاي ياوري، محمود
  76كارشناسي ورودي 

  80كارشناسي ارشد ورودي 
 دانشكده مهندسي مكانيك

 

  آقاي يزديان، احسان
  83كارشناسي ارشد ورودي 

  85دكتري ورودي 
 دانشكده مهندسي برق
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  ينوشته شده توسط احمد مسجد جامع
ــار؛  روزن ــه به  29ام
  1392مهر 
آور باشد  د تعجبيشا
كـه   يا ن محلهيهم

ــروز  ــيامــ از  يكــ
 يها ن دانشگاهيبهتر

 يران و مراكز علميا
ــناخته ــده در  شـ شـ

ن مراكز يتر از بزرگ يكيش يقرن پ 10جهان در آن قرار دارد، 
ماننـد خواجـه    يا ت برجسـته يشخصـ . آن روزگـار بـود   يعلم
ه يـ گذار مـدارس نظام  انيبن و ير مقتدر سلجوقيالملك وز نظام

رغم اشتغاالت فراوان  امروز را داشتند، به يها كه حكم دانشگاه
ـ ر، هر دو هفتـه  يبودن مس يو طوالن بـه آنجـا    يبـار از ر  كي

  .آمد داشت تا از محضر بزرگان آن سامان توشه بردارد و رفت
 يانـد كـه وقتـ    الملك گفته خواجه نظام يتيريگاه مديدرباره جا

شـت  يم تا دوات از پيبفرما: د كردياو را تهد يلجوقشاه س ملك
  .رنديآن تاج برگ يرين دوات برگيهرگاه ا: رند، گفتيبرگ

شـود نـام    يطرشت در گذشته به درشت معروف بود و گفته مـ 
. اسـت  يفارسـ  يا بوده كه معرب كلمـه » ستيدور«آن  ياصل
دن يكه احتماال از درشت د يقمر  در قرن هفتم ياقوت حموي

ـ ، در كتاب معروفش از اكرده ـ ن يچنـ  ين آبـاد ي : كنـد  ياد مـ ي
» نيسـ «و » راء«و » واو«و سكون » دال«ست به ضم يدور«

اســت و  ير يهــا  يمنقــوط، از آبــاد» تــا«مهملــه ســاكنه و 
ن روستا به يقدمت ا» .از آن برخاسته است …محمد بن عبداهللا

هـا و در كنـار    رسـد و از همـان زمـان    يهزار سـال مـ   ش از يب
 ير يخيتهران و مهران از مناطق شمال شـهر تـار   ياهاروست

  .شد يمحسوب م
از مراكز  يكيقبل از آن، آنجا  يه و حتيبو از زمان حكومت آل

محمدبن احمد . بود يعيل و پرورش دانشمندان شيبزرگ تحص
. داننـد  يه و عالم بزرگ آنجا مين محدث و فقيرا نخست يدرشت
. س كـرد يتاسـ  يعلماست كه در طرشت مركز  ين كسياو اول

در  يالت مقـدمات ين روستا بود و پس از تحصـ يمتولد هم يو
 يكه مركز علمـ  -يبه ر يفراگرفتن علوم عال يست، برايدور
. نشست) هيبابو ابن(صدوق  خيدرس ش يرفت و پا -بود يبزرگ

بعـد از محمـدبن   . ستيز يم يلميصدوق در زمان فخرالدوله د
نجا همچنان مركز علوم يك به سه قرن، ايتا نزد ياحمد درشت

جا سخن از دانشـمندان و   داشت و در همه يبود و رونق فراوان
  .درشت بود يعلما

 يسـت ينجا، خواجه جعفربن محمد دوريت پرآوازه ايگر شخصيد
 ياو شـاگرد عالمـان بزرگـ   . از دانشمندان بزرگ عصر خود بود

 يشان مـدت يا. بود) يالمهد علم( يدمرتضيد و سيخ مفيچون ش
ف يشر( يدرضيو درس س) الطائفه خيش( يطوس خيمحضر ش در

ز حضـور  يـ البالغـه ن  جامع نهج) يرض
سـت،  يشـان بـه دور  يبا ورود ا. داشت

در  يعلم يل به مركزين روستا تبديا
 ياريجهان اسالم شد و شاگردان بسـ 

از شــاگردان . رامــون او گــرد آمدنــديپ
ــالملــك وز درس او، خواجــه نظــام ر ي

ــويدانشــمند ســلجوق در كتــاب . دان ب
مشهور در فنون  يستيخ جعفر دوريش …«: ميخوان يالنقض م

فـه و  ين طاياخبار و از بزرگان ا يو علوم و مصنف كتب و راو
سـت  يبـه دور  يالملك از ر بزرگ، در هر دو هفته نظام يعلما
» …يو بازگشـت  يو از خواجه جعفر سـماع اخبـار كـرد    يرفت

فر از عالمان بنام داشت و خواجه جع يالملك مذهب شافع نظام
 يهمگ يرفت و خاندان و يمذهب زمان خود به شمار م يعيش

  .اند روفلت و تقوا معيبه فض
 يجعفـر موسـ   بـن  بلندآوازه آنجا عبـداهللا  يها تيگر شخصياز د

طرشـت،   يد اكبـر يابان شهيشان در خياست كه امروزه بقعه ا
البلـدان دربـاره    در معجـم  ياقوت حمـو ي. ارتگاه عموم استيز
جعفـر   از جمله منتسـبان آنجـا عبـداهللا بـن    «: سدينو يشان ميا

است، كه خـود   يستيجعفر ابومحمد دور بن يموس محمد بن بن
) ص(مان، از اصـحاب حضـرت رسـول    يال فه بنيرا از اوالد خد

ه است كه در سـال  يعه اماميش ياز فقها يكيدانست كه او  يم
ش، يز جد خـو در آنجا اقامت كرد و ا يبه بغداد آمد و مدت 566

ث بگفت و از بغـداد  ي، در اخبار ائمه اثناعشر حديموس محمدبن
 600پس از سـال   يدم كه اندكيش بازگشت و شنيبه شهر خو

كــه هنــوز  يا و در همــان طرشــت در مقبــره» .ق درگذشــت
خ عبـداهللا  يه بقعـه شـ  ياول يبنا. پابرجاست به خاك سپرده شد

ان و بـه احتمـال   يمربوط به آغاز عهد صفو يبنا به نقل يدرشت
  .بود يا ساده يشاه طهماسب است، كه بقعه آجر اد از زمان يز

آن را مربوط به قرن  يراث فرهنگيدر م ياما شناسنامه آثار ثبت
ن بقعه قرار داشـت  يگورستان طرشت، در كنار ا. داند يهشتم م

در . ن مزار داخل آن اسـت يل به بوستان شده و ايو امروزه تبد
. اسـتفاده زائـران بـود    يبـرا  يانبار بزرگ آب ن بقعهيمجاورت ا

وجـود   يخيو تار يميار قديبس ين در كنار بقعه مسجديهمچن
. دانسـتند  يم) ع( يداشت كه مردم آن را منسوب به امام مجتب

ن مسـجد  يرسد كه ا يمانده و اسناد چنان به نظر م ياز آثار باق
از آن  يهرچند امروزه اثر. ه بوده استيش از صفويمربوط به پ

بقعـه  . شـده اسـت   ينمانده و مسجد بازساز يباق يراثيم يبنا
ـ و ا ير بازسازياخ يها خ عبداهللا در ساليش وان و نمازخانـه و  ي

در كنـار آن   يا هينيحسـ  يتـازگ  آبدارخانه به آن اضافه شد و به
  .اند افزوده

مسـجد   يرو خ عبـداهللا، روبـه  يمزار ش يش حواليتا چند سال پ
دان يـ قـرار داشـت كـه بـه م     يدانيـ م )ع( يامام حسن عسگر

اسـت كـه در    يگريقاسم از كسان د شاه. قاسم معروف بود شاه
ه بود و پس ياو از نوربخش. اد شده استيها  خ درشت از آنيتار

ها  آن. در درشت رحل اقامت افكند) نيالد قوام(از مرگ پدرش 
آمدند  يبه ر يدمحمد نوربخش هستند كه در جوانياز نسل س
ــو در قر ــي ــولقان مق ــدنديه س ــاه. م ش ــورد لطــف   ش قاســم م

بر  يا ان در درشت ماند و بقعهيبود و تا پا يل صفوياسماع شاه
  .وجود داشت يمزار و

تر از تهران بود، اما  درشت، معروف يدور روستا يها در گذشته

د و يوار كشيبه دور تهران د يشاه طهماسب صفو كه  بعد از آن
تخـت كـرد، تهــران   يآن را پابعـد از آن، آغامحمـدخان قاجــار   

ـ تر شد و طرشت ز معروف و معروف . ه آن قـرار گرفـت  ير سـا ي
 يها بود، از باغ يها و قنوات فراوان باغ يطرشت در گذشته دارا
شـد و   يده مـ يـ ر چياز جمله انار و انج يآن محصوالت مختلف

  .داشت ياريبس يها توتستان
ــاز ــار ا  شــگفت يب ــروزگ ــد، دانشــگاه   ني ــرن بع ــد ق ــه چن ك

 يهــا ن قطــبيتــر از مهــم) امهر ســابقيــآر(ف يشــر يصــنعت
طرشـت   يز آوازه دارد، در اراضيا نيكشور، كه در دن يدانشگاه

ـ ا يبنا يبرا. ساخته شد در  يمختلفـ  يهـا  نين دانشـگاه زمـ  ي
ـ شـده بـود؛ امـا درنها    ينيب شيتهران و كرج پ  يهـا  نيت زمـ ي

 يرو امـروز روبـه   يابـان آزاد يخ يطرشت واقع در ضلع شـمال 
ـ گـذار ا  انيـ بن. ن كار انتخـاب شـد  يا يبرا يدرسه عاصمم ن ي

س يتاسـ  يزه او بـرا يانگ. بود يمجتهد ياساس دكتر محمدعل
د يران را بايا«: ده داشتيعق يو. است يار خواندنيدانشگاه بس

 يمجتهـد » …هـا  يآبـاد كننـد؛ نـه خـارج      يرانيا يها جوان
كـه   ييها يخارج) 1«: كرد يم ميها را به سه گروه تقس يخارج
فاضل و دانشـمند   يها يخارج. ستنديند فاضل نيآ يران ميبه ا
 يند به قصد استفاده مـاد يآ يكه م ييها ياكثر خارج. نديآ ينم
 يكمتر خارج) 3. شوند يوارد م يا به قصد جاسوسي) 2. نديآ يم

  .ديآ يغ ميدر يبه قصد خدمت ب
بـر  معت يهـا  دانشگاه يرانياستاد ا 70 ين رو دكتر مجتهدياز ا
  .دعوت كرد  دانشگاه يانداز راه يو برا ييا را شناسايدن

ن مركز بـا  يس اين است كه برخالف رسم معمول، تاسينكته ا
انجـام   يو كادر آموزشـ  يانسان يرويجذب ن يبرا يزير برنامه

جـاد بنـا و   يسـاختمان و ا  يشد، نه با مسائل مربوط به طراحـ 
  .ل و امكاناتيد وسايخر

بودنـد   يار ميد تمام وقت در اختيشگاه بادان يكادر علم ياعضا
ن نصـر  يدحسيدكتر س. نبودند يگريرش شغل ديو مجاز به پذ

وقـت بودنـد و تمـام     استادانش همه تمام«: ديگو يباره م نيدرا
 …شد يدن به دانشجو ميا رسيس يشان مصروف به تدر وقت

دانشـگاه را داشـتم، هنـوز وارد     يدرآن زمان كـه بنـده تصـد   
ـ ك روز استاد باشـند،  يبودند كه است نشده يس ـ ك روز وزي ر ي

  »…ل باشنديكك روز ويباشند، 
از  يمجتهد. ن سطح قرار داشتيه حقوق استادان در باالتريپا
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باره سخن  نياز مقامات آن روزگار در ا يكيخود با  يوگو گفت

ـ اوريد بيـ خواه يكـه مـ   ييها نيا« : ديگو يم د چقـدر حقـوق   ي
  .هزار تومان پنج: د؟ گفتميد بدهيخواه يم

د چقــدر يهســت ياســتاد 10شــما كــه خودتــان رتبــه : گفــت
  د؟يريگ يم

شـان در آن  يا(رسـتان البـرز؟   يدب يا بيرستان البرز يبا دب: گفتم
خـواهم   يمـن نمـ   …) ر مدرسـه البـرز هـم بودنـد    يزمان مد

رستان البرز را هـم  يك دبيآورم  يدانشگاه م يكه برا ييها نيا
  .دك بكشدي

  !رنديگ يهزار تومان نم ان پنجميسپهبدها: گفت
هـزار   اورم كـه پـنج  يخواهم ب يرا م يد، بنده افراديببخش: گفتم

  ».شان كم استيتومان هم برا
مهر، تنهـا مـاه   . است 1345ف متولد مهر يشر يدانشگاه صنعت

ـ ست بلكـه در ا ين دانشگاه نيتولد ا ران مـاه آغـاز آمـوزش و    ي
ـ م و جديقـد مـدارس   ييماه بازگشا. ت و پژوهش استيترب د ي

كـه بـر سـردر     ييها است و نام ييادآور جنبش دانشجوي. است
  .درخشند يدانشگاه م

ش از همـه بـا دانشـگاه    يپ يف واقفيد شريان ناممجين ميدر ا
در آن . ز متولد ماه مهر استيوند خورده است كه از قضا او نيپ

منصـبان   اشـراف و صـاحب   يها از خانواده ياريها هم بس سال
فرسـتادند،   يل بـه خـارج مـ   يادامه تحص يد را برافرزندان خو

 يهـا  ف را شـاگردان خـانواده  يشـر  ييط دانشجوين محيبنابرا
 يو تلخ يدادند و سخت يل مير جامعه تشكيفق يو حت يمعمول
گـذاران   انيـ از بن يف واقفيشر. ده بودنديروزگار را چش يو تند

 ياســالم يهــا انجمــن. ن دانشــگاه بــوديــا يانجمــن اســالم
آن بـه زمـان    يريـ گ تر دارند و شكل يطوالن يها تبار اهدانشگ
 يبازرگـان در دانشـكده فنـ    يس مرحوم مهنـدس مهـد  يتدر

را برپـا   ين انجمن اسالميگردد كه نخست يدانشگاه تهران برم
  .داشت
ــيشــر ــتان اصــفهان از   از دانــش يف واقف ــاز اس ــوزان ممت آم

ــال   ــود و درس ــز ب ــتان نطن ــت 1345شهرس ــره نخس ن يدر زم
رفتـه  يامهر آن روزگار در رشته بـرق پذ يان دانشگاه آريودانشج
دفاع  يد كه جسم و جان خود را مظلومانه برايينپا يريشد و د

ان اهدا كرد و بعدها نام بلنـد خـود را بـه    يرانين ايياز آرمان و آ
  .ديدانشگاه بخش
ت يـ سـال، فعال  يف در طول چهل و انـد يشر يدانشگاه صنعت

به علم و فن داشـته و   يريمگخدمات چش يو پژوهش يآموزش
در سطح  يالن زبده، كه در موارديالتحص ت فارغيق تربياز طر
 يا اند، نقش برجسـته  ز مشاركت داشتهيت كشور نيريمد يباال

  .فا كرده استيدر توسعه كشور ا
 يك موسسه صـنعت ين دانشگاه به عنوان يكه گرچه ا جالب آن

نصـر بـر آن، بـه     است دكتريجا و از زمان ريشود، تدر يم يتلق
دروس  يش پرداخت و با برگزاريب و كم يو اجتماع يعلوم انسان

طه ين حيان خود را با اي، دانشجويو اقتصاد يو اجتماع يفلسف
از مراكز  يكيكه امروزه  ييآشنا ساخت تا جا ياز معرفت بشر

ن يت و اقتصاد در ايريق در فلسفه علم و مديم و تحقيمهم تعل
ــد علــم خالصــه آن. دت داريــدانشــگاه فعال و  يآمــوز كــه رون

افتـه  يكه در آن اسـتقرار   يدر طرشت و دانشگاه يپژوه دانش
است كه   رانيث ارزنده علم و فرهنگ تهران و اياست، از موار

  .ها را پاس داشت د قدر و ارزش آنيبا

  ورزش صبحگاهي در بام تهران
كـه  اسـفندماه قـرار گذاشـه شـد      26صبحگاه جمعه : خبرنامه

التحصيالن دانشكده مهندسي عمران در بام تهران حاضر  غفار
اين برنامه به . شوند و برنامه سبكي را در اين محل اجرا نمايند

ابتكــار كميتــه تخصصــي دانشــكده عمــران و دعــوت آرمــين 
در بـام  صـبح   11تـا   8:15نوربخش دبير اين كميته از ساعت 

فـر در  ن 40بـيش از  . برگزار شدواقع در شمال ولنجك  تهران
اين قرار در محل پاركينگ تله كابين توچـال حاضـر شـدند و    
بصورت پياده به سمت ايسـتگاه يـك تلـه كـابين پيـاده روي      

در محل ايستگاه يك نيز برنامه ورزش صـبحگاهي بـا   . كردند
پس از ورزش صبحگاهي . مشاركت عموم حاضرين برگزار شد

ظره هاي خوش من نوبت به صرف صبحانه در يكي از رستوران
هر يك صبحانه باب ميل خود را شامل املت، . رسيد اين محل

ــبحانه    ــه صــرف ص ــتركاً ب ــفارش داده و مش ــيم و آش س حل
  .پرداختند

پس از آن نوبت به جلسه معارفه و گفتگو رسيد و حاضرين به 

ــار و     ــيل، ك ــوص تحص ــاعت در خص ــك س ــدود ي ــدت ح م
ياي كار افرادي نيز جو. هاي خود به تبادل نظر پرداختند فعاليت

بيشتر افراد از جوانترهاي . بودند و افرادي نيز طالب نيروي كار
 ددانشكده بودند اما افراد مسن و قديمي هم در ميان افراد بودن

  .كه فرصت آشنايي متقابل ميان آنها فراهم شد
هاي كميته عمران و بـه منظـور    اين برنامه در چارچوب برنامه

اين دانشكده بـا يكـديگر    التحصيالن آشنايي هرچه بيشتر فارغ
در نوع خود برقرار شد و قرار است در آينـده  بار براي نخستين 

  .بصورت فصلي ادامه پيدا كند
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 ياقتصاد و مشكالت اقتصاد

دكتر فرزاد وحيد داشن آموختـه دوره سـوم دانشـكده    : خبرنامه
داشته اند كه  ندنلمهندسي شيمي سخنراني با عنوان فوق در 

در  ايشان متن سخنرانيادامه در . ي ما فرستاده اندمتن آنرا برا
  :آيد پي مي

 يريـ م گيتصـم  يسـت درمـورد چگـونگ   يعلم اقتصاد مطالعه ا
 . يديتول يا به صرفه بودن كارهايبودن  يدراقتصاد

سـت  يمحدود است علم اقتصاد مطالعه ا كه منابعش ييايدر دن
 يد شود و برايد شود ، چگونه توليد تولين مورد كه چه بايدر ا

 .د شود يكه تول

م گرفـت  يتوان تصمينست كه چگونه ميا ير واقع مساله اصلد
د رساند تـا حـداكثر   يبا يچه مصارفه ن منابع محدود را بيكه ا

 . جاد كند يعموم مردم ا يرا برا يرفاه و بهروز

 ياسـت از موسسـه هـا    يمجموعـه ا  يستم اقتصـاد يك سي
د از يـ رانـدمان تول  به حـداكثر رسـاندن   كه هدفشان ياقتصاد

 .آن است يازهايرفع ن يدود جامعه برامنابع مح

ـ كه بـه تعر  است الزم يروشنتر شدن مسائل اقتصاد يبرا ف ي
 .ميبپرداز يچند اصطالح اقتصاد

 يكاال يكياز نظر اقتصاد دانان دو نوع كاال وجود دارد  –الف 
) يمصـرف  يكـاال (  يله مصرف كننده خانگيمصرف شده بوس

دكننـدگان  يله توليوسـ كـه ب  يكاالئ يگريو د) ومر گودزيكانس(
). تـال گـودز  يكاپ) (يه ايسـرما  يكـاال ( شود يگر مصرف ميد
د يـ تول يبرا كه در كارخانه ها ين االت صنعتيمثال ماش يبرا

خچال و آبگـرمكن  ي ياند ول يه ايسرما يكاالها رونديبكار م
 . .اند  يمصرف يكولر و پنكه كاالها

 يمصرف يهادكااليشتر صرف توليهر چه منابع محدود جامعه ب
 يد كاالهـا يـ توان منا بع موجود را بـه تول يعتا كمتر ميشود طب
را در  يشـتر يدر واقـع اگـر رفـاه ب   . اختصاص داد  يه ايسرما

نـده  يمـت رفـاه كمتـر در آ   ين كار بـه ق يم ايزمان حال بخواه
 .خواهد بود

و  يماركـت اكونـوم  ( ياقتصاد بازار آزاد و اقتصاد دستور -ب 
 )يكومند اكونوم

ن يص كاالهــا بــيم ثــروت و تخصــيتقســ يزم بــرايكــاندو م
زم يمت و مكانيزم قيشهروندان موجود است كه عبارتند از مكان

 .يا اقتصاد دستوريكنترل شده از مركز 

متهـا  يسـتم ق يا سيبازار  يروهاين نيدر اقتصاد بازاركامال آزاد ا
ـ   ن شـهروندان  يهستند كه منجر به اختصاص دادن منـابع در ب

 .شوديم

د، يمات در مورد نحوه توليتمام تصم يقتصاد كامال دستوردر ا
 يله دسـتگاه حكومـت مركـز   يد بوسـ يد و هدف توليمقدار تول
ـ فقـط در   يسـتم ين سيالبتـه چنـ  . شوديگرفته م سـتم  يك سي

 .تواند وجود داشته باشديمطلق م يكتاتوريد

ـ د داده شـود تـا   يون دستور بايبل 200ن يك تخميمطابق  ك ي

ــاال بـــ ن يقلـــم كـ
ــه روندان در شـــــ

ر اتحاد ينظ يكشور
ـ سابق توز يشور ع ي
كـامال واضـح   . شود

ــه چنــ   ــت ك ن ياس
ــتميس ــقابل يس ت ي

ن يندارد وچن ياجرائ
ــم  يميتصـــــــــ

مورد استفاده در  ينرو اقتصاد دستورياز ا. توانست اجرا شودينم
به شهروندان اجـازه   يتا حد 1980و اقمارش تا اواخر  يشورو

ها در مـورد   يريم گيتصمتمام  يدستگاه مركز. داديانتخاب م
گرفـت  يما ميد شود را مستقينكه چه و تا چه حد و چگونه توليا
 .اع كننديرا ابت يشهروندان آزاد بودند كه چه كاالهائ يول

 يمضار اقتصاد دستور

ر از يـ بلوك شـرق بـه غ   يشتر كشورهايدر ب 80ان دهه يدر پا
 صورت گرفـت  يرات اساسييوكوبا تغ يتنام، كره شمالين، ويچ

ـ علـت ا . ش دهنـد يزم بازار را در اقتصاد افـزا يتا نقش مكان ن ي
 :ن بود كهيم هم ايتصم

ـ در مـورد برنامـه ر   يمات درستيتصم يدر اقتصاد دستور  يزي
 .شديد گرفته نميتول

 .خورديبه چشم م يشه كمبود محصوالت مصرفيهم

ســه بــا يشــرفت در مقايو پ ين كشــورها از نظــر تكنولــوژيــا
 ن يا .ت رقابت را نداشتنديقابلبازار آزاد  يكشورها

 نشان نداده بودند يچندان يگذشته كارآمد يرفورم ها

 يبياقتصاد ترك –ج 

 يبياقتصاد ترك ير انگلستان نوعينظ يغرب ياروپا يدركشورها
 يو دولتـ  ياز اقتصاد خصوصـ  يكه مخلوط) يكسد اكونوميم(

سـال بعـد از جنـگ     يتـا سـ  . رديگيمورد استفاده قرار م است
ن يبر ا استمداران و اقتصاد دانانياز س يعيدوم گروه وس يجهان

ـ با يمصـرف  يع كاالهايد و توزيباور بودند كه تول د در دسـت  ي
ـ   يخصوصـ  يشركتها  يدات صـنعت يـ از تول يبعضـ  يباشـد ول
ـ ر بهداشت ودرمان و آمـوزش و پـرورش با  ينظ يوخدمات د در ي

 .بماند يدست دولت باق

ت يـ اد دانـان عـدم موفق  از اقتص يگروه 1960 يپس از سالها
و ژاپـن بـه    ياروپـائ  يسه با رقبايانگلستان را در مقا ياقتصاد
 يبه نظر آنها بخش دولت. انداختند يبين اقتصاد تركيهم گردن

 .شديناكار آمد بود وباعث اتالف ثروت ومنابع م

دهه هشتاد واوائل دهـه نـود دولـت     يانيپا يدر واقع در سالها
را بـه كـار بسـت تـا كفـه       يتهائاسـ يمحافظه كار انگلستان س

.. ر دهـد ييـ را به نفع اقتصاد بازار تغ يبين اقتصاد تركيا يترازو
و  يديـ تول يكـردن شـركتها   يآنها شروع كردند بـه خصوصـ  

 .رين زائد و دست وپا گين بردن قوانيواز ب يخدمات

 يرقابت كامل و مونوپل

 بـا آزاد  يو رقابت كامل دو قطب متضادهستند كه اول يمونوپل
دكنندگان مختلف باعـث بهتـر شـدن    ين توليگذاشتن رقابت ب

مت تمـام شـده و   ين رفتن قيد، پائيتول يت كاالوتكنولوژيفيك
د يـ ا تنـوع تول يله مصرف كننده يباال درفتن درجه انتخاب بوس

جـه آن  يو نت. ن برنده هرگونه رقابت اسـت يازب يشود و دوميم
ن رفـتن  يواز ب همت تمام شديت، باال رفتن قيفين ماندن كيپائ

سـتم  ياز انواع س يفين دو قطب طين ايدر ب .شود يتنوع كاال م
كه در آن فقـط   يكه عبارتند ازدوئوپول.وجود دارد يبيترك يها

كـه در آن فقـط    يگوپـول يوجود دارند و اول يديدو شركت تول
 .وجود دارند يديچند شركت تول

 و فوائد آن يساز يخصوص

ار گفـت  يوان مطالـب بسـ  تـ يم يسـاز  يدر مورد فوائد خصوص
 :ن قرارنديخالصه اهم آنها از ا

 .دولت يبرا يدولت يجاد درآمد حاصل از فروش شركتهايا

 .قرض كردن از بانكها ياز دولت برايكم كردن ن

ــردن رقابــت و در نت ــاال ب ــدمان كــار، پيب شــرفت يجــه آن ران
 .متهاين آمدن قيت محصول و پائيفيو ك يتكنولوژ

 .د در جامعهيتول يبرا يه گذاريو سرماجاد فرهنگ ابتكار يا

كننـد كـه در   يگر ادعـا م ياز طرف د يساز ين خصوصيمخالف
داشـته   يج منفـ يتواند نتـا يم يساز ياز مواقع خصوص ياريبس

 :مثال يباشد برا

 .انجامديب يجاد مونوپوليممكن است به ا يساز يخصوص

ن تر از يپائ شهيهم يو از دست رفتن آن برا يفروش ثروت مل
 .يدولت يد معقول بودن نرخ فروش شركتهاح

ـ   ن بـردن  يچند نكته در مورد فوائـد از ب
 ريمقررات دست و پاگ

رباعث اتالف وقـت و بـاال   ين دست و پاگينكه قوانيعالوه بر ا
 يشوند ودر انتها در جهت عكس شـكوفائ يد مينه توليبردن هز
 يديـ تول ياز مـوارد شـركتها   يليكنند در خيعمل م ياقتصاد

كـردن از ورود رقبـا بـه صـحنه      يريجلوگ يمقررات بران يازا
ـ كـه با  يگرينكته د. كنندياستفاده م يجاد مونوپليكارزار و ا د ي

تواننـد  ير مين دست وپا گينست كه قوانيرد ايمورد توجه قرار گ
 .شوند يدولت يد فساد در دستگاه هايعامل تشد

 يناظر دولت يجاد شركتهايلزوم ا

از مـوارد   ياريدر بس يخدمات يكردن شركتها يچون خصوص
د بـازار را در بسـت در   يجه نبايكند در نتيجاد رقابت سالم نميا

خواهند يقرار داد تا هرچه م يا چند شركت خصوصيك يار ياخت
ن يرفع ا يبرا. به نفع خود وبه ضرر مصرف كننده انجام دهند

در انگلسـتان  .اسـت  ياتيار حيناظر بس يمشكل وجود شركتها
ـ ر اف تل، اف گـس، اف ر ينظ يشركتهائ نظـارت   رهيـ ل و غي

ره انجام يتلفن، گاز و راه آهن و غ يبه عملكرد شركتها يكامل
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 .مال نشوديدهند تا منافع مصرف كننده پايم

 ياتيو مال يمال ياستهايس

ر اشـتغال  يـ دارنـد نظ  يمتعـدد  يمعموال دولتها اهداف اقتصاد
ج بـه بـاال   ن كه در انتهـا منـت  ي، وتورم پائيكامل، رشد اقتصاد
اسـت  يس يتعـداد . شـوند يشـتر م يو رفـاه ب  يبردن سطح زندگ

تواند مورد استفاده قرار ين اهداف ميدن به ايرس يبرا ياقتصاد
و ) يسـ يپال يتـار يمان(ياسـت مـال  ين آنهـا س يردكه مهمتـر يگ
 .باشنديم) يسيسكال پاليف( ياتياست ماليس

 ياست ماليس -الف 

ـ  يزله بانـك مركـ  يبوسـ  ياست ماليمعموال س  يو وزارت دارائ
ـ شـتر كشـورها ا  ير در بيـ اخ يدر سـالها .. شوديتواما اداره م ن ي

 يمـال  ياستهايكنند تا سيواگذار م ياست را به بانك مركزيس
 .روز نشود ياسيتابع مصالح س

در كشـور   ين هـدف اقتصـاد  يهفتاد به بعد مهمتر يدر سالها
عتقدند م ياست ماليطرفداران س. ا كنترل تورم بوده استيتانيبر

ـ جه باال بودن حجم پـول در گـردش   يكه تورم نت  ينگيا نقـد ي
كنتـرل  . د كنترل شـود ينرو حجم پول در گردش باياست واز ا

 يگـر يد ياستهاينرو سيار مشكل است از ايپول در گردش بس
ـ ر كنترل قدرت وام دادن بانكها ينظ ار بانكهـا  يـ ا پـول در اخت ي
 1985پـس از سـال   . وام دادن مورد توجـه قـرار گرفـت    يبرا
بانكهـا   يكنترل منابع مـال  ين بود كه بجايشتر كوشش در ايب

ل مصرف كننده به وام گرفتن از بانكها را بـا  يبهتر است كه م
 .ش نرخ بهره كنترل كننديافزا

 )يسيسكال پاليف(  ياتياست ماليس -ب

ـ شتر شدن سهم دوليستم ما شاهد بيدر قرن ب  يت از درآمد كل
ـ بوده ا) يپ يد يج(مملكت  ـ در ا .مي ن دوران نسـبت سـهم   ي

مملكـت از ده در صـد بـه چهـل درصـد       يدولت بر درآمد كل
دولـت در   يصرف مخارج كل البته در آمد دولت. افتيش يافزا

ـ ص ايتخص. شوديوزارتخانه ها م از يـ بنـا بـه ن   ين منـابع مـال  ي
مثال در  يبرا .كندير ميياست حزب حاكم تغيوزارتخانه ها و س
ب وزارت رفـاه  ينصـ  ين سهم مخـارج دولتـ  يانگلستان باال تر

ن آن يشـود و كمتـر  يم 32%است كه حـدود   ين اجتماعيوتام
 .درصد است 3%است كه حدود  وزارت راه سهم

 ياتياست مالياصول س

قرن گذشـته در مـورد    يسيت اقتصاددان مشهور انگليادام اسم
ـ خـوب با  ياتيستم ماليك سيمعتقد بود كه  ياتيستم ماليس د ي

 : ر را داشته باشديمشخصات ز

 عادالنه باشد -الف

 باشد ياقتصاد -ب

 قابل اجرا باشد يبراحت -ج

 .باشد يآن حتم ياجرا -د

و دارا بودن  يعمل گر كه داشتن راندمانيامروزه دو مشخصه د
 .انعطاف است را به آن اضافه كرده اند

 نزيك ياتياست ماليس

ـ  يسـالها  نـز  يك ياقتصـاد دانـان سـالها    را 1970و 1930ن يب
شـتر  ين سالها بين خاطر است كه در ايبه ا شترين بيا. نامنديم

 .شدين مينزتدويات كيبر اساس نظر ياقتصاد يبرنامه ها

توان به اشتغال كامـل  يم ياتياست مالينز با كنترل سيبه نظر ك
ر آزاد به نظر او اقتصاد بـازا . جاد تورم شودينكه ايد بدون ايرس

ـ دولت با. شديم يبدون كنترل منجر به رشد كم اقتصاد د بـا  ي
ش يقـت بـا افـزا   ي، در حقياتياست ماليق سيكنترل بازار از طر

جـاد  يش داده تا اشـتغال كامـل ا  يرا افزا ياتها مخارج دولتيمال
جـاد  يا يديتول يكاالها يشد كه براين عمل باعث ميا شود و

 .ديردش در آبه گ ياقتصاد يتقاضا شود و چرخ ها

سـت هـا كـامال رد شـد     يتاريله مانينز بوسيك ياستهايبعدها س
ن راستا يدر ا .استفاده شد يستيتاريمان ياستهايآن از س يوبجا

، كـم كـردن   يسـاز  يخصوصـ  ياستهايس 1979پس از سال 
شـتر  يسـهم ب  جـاد ياتها و اير، كم كردن مالين دست وپاگيقوان

ـ  يتـ جه كم كردن بخش دوليودر نت يبخش خصوص ش يدر پ
 . گرفته شد

ات بـاال  ياست مالين بود كه سيد اياست جديس يمشخصات كل
د برعكس شود ينزبايله كيز شده بوسيباال تجو يو مخارج دولت

در . جاد شوديا يشكوفا شده و رشد اقتصاد يتا بخش خصوص
 يكـار آمـد   يستيتاريمان ياستهاين سيا 1970پس از  يسالها

بـازار آزاد مـورد    يدر تمام كشورها بايخود را نشان دادند و تقر
 .استفاده قرار گرفتند

 يكرو اكونوميو م يماكرو اكونوم

كنتـرل   يدولت ها برا يكل ياستهايشامل س يماكرو اكونوم 
ــرل مياقتصــاد، نظ ــركنت ــدي ــره  ينگيزان نق ــرخ به ــرل ن ، كنت

جـاد  يكنترل تورم وا ياست كه معموال برا ياتيمال ياستهايوس
 ين رشد و در مجموع باال بردن سطح زنـدگ اشتغال و باال برد

 .رونديم بكار

 يديـ تول يبودن شركت هـا  يدر مورد اقتصاد يكرواكونوميم
 يبرا دير راندمان كار، مخارج، سطح الزم تولينظ يامور. است

 .رهيد وغيبودن تول ياقتصاد

ن روش يده اند كه بهتـر ين عقيشتر اقتصاد دانان بر ايامروزه ب
 ياسـتها يش گـرفتن س يكشور در پ يتصادبهبود وضع اق يبرا
است كه منجر به باال بـردن رانـدمان كـار     يستيكرو اكونوميم

با كـم كـردن    يو دولت يخصوص يو خدمات يديتول يشركتها
، كـم كـردن مخـارج    يد ، باال بردن بهـره ور يتول ينه هايهز
ره يـ د محصـوالت و خـدمات وغ  يلتو يالزم برا يانسان يروين

 .است

دارد  يمعموال اثرات منف يستيماكرو اكونوم يتهااسيه بر سيتك
ـ بـا حـل    يها در امـور اقتصـاد  ينگونه دستكاريوا ك مشـكل  ي

كننـد و در مجمـوع بـه اقتصـاد     يجـاد م يرا ا يگريمشكالت د
 . زننديلطمه م

اجـات  ين احتيف دولت در قبال تاميوظا
 مردم

 ين بـاور انـد كـه دولـت هـا     يما بر ا ياز هموطن ها ياريبس
و  يديـ ه امـور تول يـ هسـتند كـه كل   يموفق دولتهـائ  كارآمد و
اجــات مــردم را يما در دســت گرفتــه و احتيرا مســتق يخــدمات

 .كنند يبرآورده م

ـ ين طرز تفكر منحصر به مـا ا يا سـت، اكثـر مـردم    يهـا ن  يران
 يخود انتظـارات مشـابه   يز از دولتهايه ما نيهمسا يكشورها

 .دارند

جـاد ثـروت   يدر ا ج فـارس مـردم  يخل ين هايخ نشيدر اكثر ش
ن ياز مهندسـ  يله گروه كوچكينفت بوس. ندارند يدخالت چندان

هـم هسـتند    يكه معموال خـارج  يو كارگران فن نهايسيو تكن
هم صـرف امـور    يشودو از درآمد سرشار آن قسمتياستخراج م

 .شوديحتاج مردم ميد مايو سوبس يخدمات

ـ از طر يز قسمت اعظم درآمد مملكتيدر كشور ما ن ر ق صـدو ي
اكثر مردم ما انتظار دارندكـه   شود و متاسفانهيد مينفت خام تول

از آب و برق و تلفن و گاز گرفته تـا اتوبـوس    يحتاج عموميما
ر نان و گوشـت  ينظ يه مواد غذائيما و كليوقطار و هواپ يشهر

ه و بـا  يـ له دولـت ته يره همه وهمه بوسـ يات وغيو روغن و لبن
  .ار شان گذاشته شودياخت مت درين قيد باال به ارزانتريسوبس

ـ توانست صرف امـور ز يكه م يا يدرآمد نفت د يـ و تول ير بنـائ ي
د يوسوبسـ  يشتر خرج مخارج دولتيب شود يه ايسرما يكاالها

بـه طبقـات مرفـه اجتمـاع      يارانه حتـ يحتاج مردم و دادن يما
 .شوديم

ه اقـدامات  يـ دهـد كـه كل  يخ كشور مـا نشـان م  يبه تار ينگاه
ر يـ و ام يمان صدارت قائم مقـام فراهـان  كه در ز يا ياصالح

ـ ر و پس از يكب صـورت   يدر دوران پهلـو  يك وقفـه طـوالن  ي
ر يـ گرفتند در مجموع همه حركت از باال بود و موفـق بـه درگ  

ـ ر بازاريـ مرفـه تـر نظ   يقشرها يا حتيكردن توده مردم  ان و ي
 .نشدند يديتول ينداران به كارهاياصناف و زم

و گسترش  يس موسسات آموزشير تاسيانجام شده نظ يكارها
، سـاختن راه آهنهـا و بنـادر و    يادار يس سـازمان هـا  يو تاس

ـ    ير بنـائ يز يفرودگاه ها به عنوان كارها  يسـودمند بودنـد ول
ق مـردم بـه   يتشـو  يبرا يچ اقداميمتاسفانه هم زمان با آن ه

 يط شـكوفائ يجـاد شـرا  يق اياز طر يديتول يشركت در كارها
ـ صـورت نگرفـت و ا   يوصو گسترش بخش خص ياقتصاد ن ي

 يفه دولت اسـت كـه بـرا   ين وظيجاد شد كه ايتوقع در مردم ا
ـ جاد كند و بايا يو خدمات يديآنها موسسات تول رفـع   يد بـرا ي

 .اجات مردم دولت را مسئول دانستياحت

ن اشـتباهات آن  ياز بزرگتـر  يكـ ين توقع نابجـا  يجاد ايد ايشا
 .زمان بود

 ياسفانه نه تنها اقدام اساسز متيدوم ن يدر زمان حكومت پهلو
ـ ن بـردن ا يازب يبرا يا جـاد نشـد بلكـه    يشـه باطـل ا  ين اندي
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ر يـ نظ ياقدامات. افتي يشترين طرز فكر گسترش بيبرعكس ا

، سوخت و حمل و نقل كه بعـدها پـس از   يد مواد غذائيسوبس
ش يپ يافت همه در زمان حكومتهاي يشتريانقالب گسترش ب

آنكـه از   يآن زمان بجا يدولتها. از انقالب شروع شده بودند 
ازمندان يكاران و نيبه ب ين اجتماعيق موسسات رفاه و تاميطر

ـ م گرفتنـد بودجـه ا  يبدهند تصم يم نقديمستق يكمك ها ن ي
ر مـواد  يـ نظ يمصـرف  ياز كاالهـا  يد بعضيكاررا صرف سوبس

 .كنند يو مواد غذائ يسوختن

ه و يخارج تهرا از  ير مواد غذائيدا دولت گندم وسايدر زمان هو
ــا قيپــس از سوبســ ــازل يمــت هــايد كــردن آنهــا را ب در  ين

است باعـث شـد كـه    يس نيا. داديارمصرف كنندگان قرارمياخت
 يث بـارآور يـ زه كند تا از حيران نتواند خودرا مدرنيا يكشاورز

ـ در ا يكشـاورز . رقابـت كنـد   ين الملليبتواند در سطح ب ران ي
ـ گر سـودمند نبـود و كشـاورزان ز   يد . شكسـت شـدند  ور يادي

. بـود  ياستين سيامد چنيان به شهرها پيع روستائيمهاجرت وس
ان ين روسـتائ يبـزرگ از آن همـ   يكنار شهرها ياكثر آلونكها

 .ورشكسته بودند 

ن كار ين اقدامات به ظاهر بشر دوستانه و در باطن فاجعه آفريآ
 يو كارهـا  يدر كشـاورز  يه گـذار يرساند كه سـرما  يرا بجائ

هـا   يكائيآمر.گر مقرون به صرفه نبوديبه آن دوابسته  يديتول
جهـان سـوم از    يدر كشـورها  ين بـردن كشـاورز  ياز ب يبرا
نگ مشـهور  يكردند كه به نام دامپياستفاده م ياست مشابهيس

خـود را   يب كه محصوالت مازاد كشـاورز ين ترتيبد. شده بود
مـدت   يبـرا  يخـارج  يار نازل به عنوان كمكهـا يمت بسيبا ق

ـ ا. دادنـد يجهان سـوم قـرار م   ياركشورهايختدر ا يمحدود ن ي
گر مقـرون بـه صـرفه    يد يد داخليشد كه تولياست باعث ميس

نباشد و كشاورزان ورشكسته شده روستا هـا را تـرك كننـد و    
شه وارد يهم ير كردن شكم مردم برايس يكشور مورد نظر برا

 .رغالت شودينظ يكننده مواد غذائ

ـ البته در ا هـم   يديـ اقـدامات مف  يعتنـه صـن  ين دوران در زمي
و  ياز روغـن نبـات   يمختلفـ  يصنعت يگروه ها. صورت گرفت

ره يـ وغ خچـال يوآبگرمكن و  يمواد پاك كننده گرفته تا بخار
شبرد صـنعت در  يپ در ين شركتها سهم بزرگيا. كردنديد ميتول

آنكـه   يدولـت بجـا   نجـا بـود كـه   يب كـار ا يع. كشور داشتند
ق و يتشو يد كنندگان مليتول نيق اياز طررا  يگسترش صنعت

ـ تقو  يمـورد اسـتفاده دركشــورها   يت كنـد بـه راه حـل هـا    ي
 . دلبسته بود يستياليسوس

ق معامله يله دولت از طريما بوسيمستق بزرگ يديتول يواحدها
ور شكسـته بلـوك    يبخصـوص كشـورها   يخارج يبا دولتها
نمونـه برجسـته آن ذوب آهـن    . شديو نصب م يداريشرق خر

د فوالد دهه ها يتول ينه تكنولوژيسها كه در زمرو. اصفهان بود
ك كارخانه يما  يغرب عقب تر بودند برا يصنعت ياز كشورها

خود ساختند كه از همـان   يكيذوب آهن با مشخصات تكنولوز
ا عقـب تـر بـود لـذا     يدن يست سال از تكنولوژيابتدا حد اقل ب

ر يه شـده در سـا  يـ ت رقابـت بـا فـوالد ته   يمحصوالت آن قابل
ـ تبر ياراك و تراكتور ساز ين سازيماش. ها را نداشتكشور ز ي

 .است غلط بودين سياز ا يگريد يهم نمونه ها

بـه   يديـ تول يا نشان داده اند كه در كارهـا يدولتها در تمام دن
رقابـت كننـد واكثـر     يتوانند با موسسات خصوصيچوجه نميه

 ياز نظر اقتصاد يله موسسات دولتيمات گرفته شده بوسيتصم
ـ  يكشـورها . ن بوده انديآفر فاجعه ـ سالهاسـت كـه ا   يغرب ن ي

را به موسسـات   يديتول يمسئله را درك كرده اند و لذا كارها
 .واگذار كرده اند يخصوص

ـ ال ايـ ز پس از هفتاد سال خواب وخيبلوك شرق ن  يكيدئولوژي
را  يه دارير سرمايش را باز كرد وراه توسعه غيباالخره چشمها

 . كنار گذاشت

 ريـ اخ يران در سالهايا ياقتصاد يهاياكثر گرفتارهم رفته يرو
. بعد از انقالب است يغلط حكومتها ياستهاياز س يشتر ناشيب

در دوران حكومت دولت موقت مهندس بازرگـان، بـر خـالف    
دخالـت هرچـه    يشتر اعضائ آن، راه بـرا يب ياسياعتقادات س

ـ . باز شـد  يديتول يتهايشتر دولت در فعاليب  تهاين محـدود ياول
ـ ا. ن دولت اجـرا شـد  يله هميه بوسيحركت آزاد سرما يابر ن ي
شـدرآمد اكثـر   يشدن ارز شد، پ ياست كه منجر به چند نرخيس

 . ران شد كه هنوز هم ادامه داردياقتصاد ا يمشكالت اصل

ل كرد يرا تكم يقبل يهايه خرابكاريكل ينه مهندس موسويكاب
در  بلوك شـرق را  يمدل برداشته شده از كشورها يو اقتصاد

ل گوشت و مرغ يطو يها، صف هايره بنديج. جاد كرديران ايا
ن دوران يدر ا. ن دوران استيمتعلق به ا يحتاج غذائير مايوسا

شـدند و بـه كنتـرل دولـت در      يدولت ياكثر موسسات خصوص
البته . دين حد خود رسين تريد به پائيجه سطح توليدر نت. آمدند
ه برنامـه  يتوج يراق بران دوران دولت از بهانه جنگ با عيدر ا
 .كرديخود استفاده م يغلط اقتصاد يها

 يجــاد موسســات و نهادهــاين دوران ايــا ياز دســت آوردهــا
ك يك انحصار واردات يبود كه هر يشبه دولت ليض و طويعر
ا چند محصول را در دست داشـتند و بـا اسـتفاده از نـرخ ارز     ي

 يمـدها موفق به كسـب درآ  ياه مصنوعيجاد بازار سيوا يدولت
ن مشكالت ياز بزرگتر يكيامروزه هنوز هم . شدنديم يسرشار

 ياسـتها ين گروه هـا و موسسـات بـا س   يهم يدولت مخالفتها
 . است يدرست اقتصاد

آنهـا بـا    يتوان ازمخالفـت هـا  يآنها م يها يدر مورد كارشكن
شـدن ارز و اجـرا شـدن درسـت      ياست درست تـك نرخـ  يس

ارانـه هـا كـه    ي يهدفمنداست يس. ارانه ها نام بردي يهدفمند
در كشـور اسـت پـس از     ياز ملزومات اصالحات اقتصاد يكي

سالها گفتگو در مورد آن بـاالخره در دولـت گذشـته بصـورت     
مجلس  يمتاسفانه مخالفتها. به اجرادر آمد يتا حد يمرحله ا

اجرا  ياست به درستين سينامبرده اجازه نداد ا ين گروههايو ا
ازمند يست فقط به اقشار كم درآمد و نيبايارانه ها كه مي. شود 

ر يو فق ين همه شهروندان اعم از غنيب يداده شود بطور مساو

ارانـه  يافـت  يدر بود كه اقشار مرفه به ين در حاليا. م شديتقس
ت يـ سـه ب يفقط ك ن گروهيارانه به اينداشتند و پرداخت  يازين

ازمنـد هـم مقـدار پـول     ياقشـار ن  يبـرا . كرديم يالمال را خال
 . نبود يآنها كاف يازهايرفع ن يپرداخت شده برا

ارانه به طبقـات مرفـه   يمتوقف كردن دادن  يتالش دولت برا
نجاسـت كـه بـر    يجالـب ا .د مجلس روبرو شـد يبا مخالفت شد

نـدگان مجلـس امـروزه دو سـوم از     ياساس اظهارات خـود نما 
توان آنها را جزء طبقـات  ينم ياقيچ سيمجلس كه با ه يوكال

 . رنديگيارانه ميعه بشمار آورد محروم جام

ــائ  ــه دوم و نه ــا يمرحل ــه م ين سي ــت ك ــام  يباياس ــت تم س
را قطـع و درعـوض پـول     يو غـذائ  يمواد سوخت يدهايسوبس

مستمند  ين خانواده هايب يشده را به صورت نقد يصرفه جوئ
ع و ياز آن را هم صرف كمـك بـه صـنا    يم كند و قسمتيتقس

ع يوصـنا  ينفتـ  يه هـا شگايع بزرگ بخصوص پااليجاد صنايا
 .نشد يچوقت عمليكند، به علت مخالفت مجلس ه يميپتروش

نهـم و   يگر از اشتباهات صورت گرفته در دولـت هـا  يد يكي
است عامل ين سيا. نرخ ارزبود ين نگه داشتن مصنوعيدهم پائ

ـ در ا يه گـزار يه داران به سـرما يعدم عالقه سرما ياصل ران ي
ار باال بود يط بسين شراير امت تمام شده كاال ديچرا كه ق. شد
البته به نظر . عرضه شود ين الملليب يتوانست در بازارهايو نم
ـ يبايكردن نرخ ارز م ياز اقتصاد دانان منطق ياريبس ش يست پ

ت يگرفت تا موفقيارانه ها صورت مي يطرح هدفمند ياز اجرا
كـه درآمـد    ينفتـ  يم هايتحر يپس از اجرا. ن كنديآنرا تضم

 يگر دولت نتوانست نـرخ برابـر  يل داد ديصف تقلدولت را به ن
ال يحفظ كند و ما شاهد سقوط آزاد ر يال را بصورت مصنوعير

سـت  يباين هشت سال ميج در طول ايكه به تدر يكار. م يشد
 .كباره انجام شديگرفت يصورت م

 در كشور ما يساز ياست خصوصيس

قـانون   44در اصـل   يسـاز  ياسـت خصوصـ  يدر كشور مـا س 
ق افتاد و يبه تعو آن سالها ياجرا يجانده شده بود ولگن ياساس

ـ كـه در ا  يسـاز  ياز خصوصـ  يسرانجام نوع خاصـ  ران آنـرا  ي
 خواندند مورد توجه قرار گرفت ينيبه سبك چ يساز يخصوص

بـه   يدولتـ  ياست موسسه ها و كارخانـه هـا  ين سيبراساس ا
 يمـت نـازل  يمختلف بـا ق  ير نهادهاينظ يشبه دولت يشركتها
ر هـم  يدر مورد كم كردن مقررات دسـت و پـاگ   .شدندفروخته 

چون رانت  يمسائل. صورت نگرفته است يا يتاكنون كار جد
ـ بـودن نـرخ ارز و د   يكـ يد ،عـدم  ي، وجود سوبسـ يخوار وان ي
غلـط   ياسـتها ي، س يدولتـ  يو فساد در دسـتگاه هـا   يساالر
همـه و   ياقتصاد يمهايچون تحر ي، و مسائل خارجياقتصاد

كشور ما  ياقتصاد يت هم داده و از شكوفائهمه دست به دس
 ين كشـورها يتـر  ياز غنـ  يو انسـان  يعـ يكه از نظر منابع طب
غلط كـاررا تـا    ياستهاين سيا. كرده اند يريجهان است جلوگ

ن بار ما شاهد رشد ياول يدند كه در سال گذشته برايكش يبجائ
  .ميدر كشور بود يدرصد 5 يمنف
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بـر كتـاب قـرارداد     يليتحل

  ژان ژاك روسو يعاجتما
ــه ــد  : خبرنامـ ــرزاد وحيـ ــر فـ دكتـ

آموختـه دوره سـوم دانشـكده     دانش
 2013در سـپتامبر  مهندسي شـيمي  

 لنـدن سخنراني بـا عنـوان فـوق در    
داشته انـد كـه مـتن آنـرا بـراي مـا       

  :فرستاده اند كه در پي مي آيد
لسوف و يسنده، فيژان ژاك روسو نو

قــرارداد " چــون يو خــالق آثــار يشــمند بــزرگ فرانســوياند
) Emile( "ليـ ام"و ) Le Contrat Social( "ياجتماع

ـ بود كه نظر يشمندانين اندياز پر نفوذ تر يكيبدون شك  ات ي
  .نسه اثر گذاشتر فرايانقالب كب يريدش در شكل گيو عقا

بنـام   يار جامع ترياز كتاب بس يقسمت يكتاب قرار داد اجتماع
بـود  )  Institutions Politiques("ياسـ يالت سيتشك"

چگـاه  ين آن كـرد و ه تشروع به نوش 1743كه روسو در سال 
 يخصوصـ  ين سـال روسـو منشـ   يدر ا. ان نرسانديآن را به پا

Comte de Montaigu ز يـ ون ير فرانسه در جمهوريسف
 ياسيك ژنرال بازنشسته بود و از دانش و تجربه سير يسف. بود

زبـان  با هوش و با اسـتعداد كـه    يروسو. نداشت يبهره چندان
ـ يـ ر را انجام ميف سفيدانست تمام وظايهم م يائيتاليا  يداد ول

 ينداشت و فقط در استخدام شخص ياسيچ مقام سيمتاسفانه ه
ـ انه مرتـب بـه او   ير ناشـ ين مطلب را سفيا. ر بوديسف  ياد آوري
كـرد كـه دسـت كـم     يط روسو احسـاس م ين شرايدر ا. كرديم

ـ پس از . شودير ميتحق اًبگرفته شده و مرت سـال اخـتالف   ك ي
روسـو  . ر باال گرفت و او كار خـود را از دسـت داد  يروسو با سف
  . ك خدمتكار را داشتيت يموقع يك نابغه وليروح و مغز 

در سـال  ) Jean Jacques Rousseau(ژان ژاك روسـو  
ـ ن فرزنـد ا ياو دومـ . ا آمـد يدر شهر ژنو بدن 1712 زاك روسـو  ي

مادر او چند . ن شهر بودير مسئول ايو غ يساعت ساز احساسات
ه اش يه خاله و دايا رفت و او بوسيا آمدنش از دنيروز پس از دن

به مطالعه داشت هـر   ياديزاك روسو كه عالقه زيا. بزرگ شد
 يوگرافيــو ب يخيتــار ياو و بــرادرش كتــاب هــا يشــب بــرا

ـ كه ده ساله بود، پـدرش كـه در    يهنگام. خوانديم ك دوئـل  ي
ن مجبور به ترك ژنو شد و فرار از زندا يشركت كرده بود، برا

ــه   ــرادرش را بـ ــژان ژاك و بـ ــانيـ ــت ينيكلو يك روحـ سـ
)Calvinist(يروسو به كـار حكـاك   يزده سالگيدر س. سپرد 

ن زمان صاحب كـارش  يدر ا. نزد صاحب خانه اش مشغول شد
ن تجربه ياو قائل شده بود و ا يرا برا ياريبس يت هايمحدود
ن بـار  ياول ياو برات بخش نبود و يروسو چندان رضا يحرفه ا

  . را تجربه كرد يگاريب
ك يـ الـت كاتول يم گرفت ژنو را بقصـد ا ياو تصم يسالگ 16در 

ك و يكاتول يش هايدر آنجا كش. ترك كند) Savoie( ساووا
را كه از ژنو پروتستان طرد  يكردند كسانيروانشان كوشش ميپ

در سـاووا او بـا   . ت كننـد يك هـدا يشده بودند به مذهب كاتول
ساله كه از شوهرش جدا شده  يس) Warens(س وارنز بارون

. اش را وقف كمك به جوانان كـرده بـود آشـنا شـد     يو زندگ
ـ نو نزد يبارونس وارنز ابتدا او را به تور ك يـ ش كاتوليك كشـ ي
امـرار   يروسـو بـرا  . ك در آورديفرستاد تا او را به مذهب كاتول

اره باالخره روسو دوب. ش شوديمعاش مجبور شد كه دربان كش
ز وارنز يلوئ. رفته شدين بار پذيبه خدمت بارونس وارنز رفت و ا

 يقيش معلـم موسـ  يار او گذاشت و برايكتابخانه خود را در اخت
وارنـز روسـو    يمطالعه در كتابخانه شخص يپس از مدت. گرفت

م گرفـت كـه   يك شد و تصـم يس موزيخودش مشغول به تدر
ر يونتگـو سـف  سنده شود و باالخره به اسـتخدام كنـت دو م  ينو

ز بـه  يـ در آنجا متقاعد شد كـه همـه چ  . ز در آمديفرانسه در ون
خـود   ياسيات سيم گرفت كه نظرياست وابسته است وتصميس

  .سديبنو "ياسيالت سيتشك"با عنوان  يرا در كتاب جامع
ـ   عازم يروسو پس از مدت كوتاه  يفرانسه شد و درآنجا بـا دن

ـ ا. آشنا شد) Denis Diderot(درويد ـ ي  يس از مـدت ن دو پ
ـ  ياسـ يس يايم گرفتند كه دنيتبادل نظر تصم فرانسـه را   يادب

ن مشغول به يسيك موزيروسو در ابتدا به عنوان . ر كننديتسخ
د ابداع كرد كه متاسفانه يجد يسيستم نت نويك سيكار شد و 

. ت او شـد يـ باعـث معروف  يول. قرار نگرفت يمورد قبول آكادم
هـم مـورد    يو تـا حـد   ردآو يسپس به نوشتن باله و اپـرا رو 
ـ در ا. صحنه رفت ياستقبال واقع شد و آثار او به رو ن زمـان  ي

ـ م يدرو مشغول تنظـ يدوست و همكارش د رتالمعـارف  يك داي
  . بود
ـ درو تمام جامعه انتلكتوئل فرانسه را در نوشـتن ا يد ن كتـاب  ي

ـ روسو هم در ابتـدا در مـورد موز  . شركت داد ك و سـپس در  ي
ـ ن اهم در نوشـت  يگريموارد د . م شـد يرتالمعـارف سـه  ين داي

او كـه بـه   . درو شـد يشدن د يرتالمعارف باعث زندانينوشتن دا
ات اعتقـاد نداشـت مـتهم بـه الحـاد شـد و در اثـر فشـار         ياله

  .شد يون آن زمان زندانيروحان
درو در زندان رفته بود يدن ديك بعد از ظهر كه روسو به ديدر 
 يوانـد كـه اكـادم   ن راه در روزنامه مركـور دو فـرانس خ  يدر ب
نكـه  ين مقاله در مورد ايبهتر يبرا يزه ايجا) Dijon(ژون يد
ا فساد جامعه يهنر و علوم باعث باال بردن اخالق و  ا ارتقاعيآ"
د در هنـر و  يبه نظر روسو تحوالت جد. در نظر گرفته "شوديم

درو با وجـود آنكـه بـا    يد. شديعلوم باعث فساد اخالق جامعه م
ق كرد كه در مسـابقه  يموافق نبود او را تشون مورد يروسو در ا

  .ان كندياتش را بيشركت كند و نظر يادب
ــد ــب   ي ــاگردان مكت ــر او از ش ــنفكران معاص ــر روش درو و اكث
آنها معتقـد  . بودند) Francis Bacon(ّ "كن يس بيفرانس"

به . شوديبشر م يباعث بهبود زندگ يعلم يشرفتهايبودند كه پ
. ست برداشـته شـود  يباينه مين زميدر ا ينظر آنها دو قدم اصل

ــ   ين بـردن خرافــات و قـدم دوم حركــت جمعــ  يقـدم اول از ب
رتالمعـارف  ين دايتـدو . ن هدف بوديدن به ايدانشمندان در رس

  .ن جهت بوديهم در ا
ر سئوال برد و موفـق  يكن را زيس بيات فرانسيروسو تمام نظر

ـ  . شد يزه ادبيبه بردن جا  باعـث تجمـل و   يبه نظـر او فراوان
  .شديتجمل باعث فساد م

 مـردم  ياز زندگ يبه مشاهداتش در دوران جوان يروسو در جائ
اشـاره   اچـه نوشـاتل  يمشـرف بـه در   يك دهكده در كوههاي

ـ  ير زندگيد كه چقدر تحت تاثيگويكندو ميم غـل و   يساده وب
ن يب ينها بطور مساويدر آنجا تمام زم. غش آنجا واقع شده بود

 يك جامعه كامال برابـر زنـدگ  يه در هم. م شده بوديافراد تقس
خانـه  . نـه هـا تبحـر داشـتند    يدر همه زم يتمام اهال. كردنديم
شــان را خودشــان ينهايســاختند و زميشــان را خودشــان ميها
توانسـتند بخواننـد و برقصـند وفلـوت     يهمه آنهـا م . كاشتنديم

 يار خـوب يبسـ  يقه هـا يبنوازند و از همه مهمتر همه آنهـا سـل  
كوچك بود كه تمام آنها بتواننـد   يه اندازه كافجامعه ب. داشتند
آنهـا   يدمكراسـ . شركت كننـد  يعموم يها يريم گيدر تصم

  .م بوديونان قدي يدردولت شهر ها يه دمكراسيشب
ن يكه روسـوچهل و دو سـاله بـود دومـ    يهنگام 1754در سال 

ن مقاله كه موفـق  يا. ژون نوشتيد يآكادم يمقاله خود را برا
هـا از   ينا برابـر "ن مورد بود كه ينشد درا زه اوليبه كسب جا

ـ رنـد وآ يگيكجا سرچشـمه م  در آن دخالـت   يعـ ين طبيا قـوان ي
  . "دارند؟

كرد قدرت خود يز ميوانات متمايبه نظر روسو آنچه بشر را از ح
 يت انسـان بـه تنهـائ   يـ در طب. او بـود  يعيو اخالق طب يآموز
بـه   شد و شـروع  يكه وارد جامعه بشر يهنگام. كرديم يزندگ

ـ گران در شكار و دفاع در مقابل باليبا د يهمكار  يعـ يطب ياي
شـد   يش حس همدرديباعث افزا ياجتماع ين وابستگيكرد، ا

گـران و  يچون مالحظـه حقـوق د   يجاد احساساتيو منجر به ا
 يبرا. ش آمديهم پ يگريمسائل د يشد ول يت اجتماعيمسئول

جـاد فكـر   ين و ايباعـث محسـور كـردن زمـ     يمثال كشـاورز 
ـ  ": دارد  ينجـا گفتـه مشـهور   يروسـو در ا . ت شديمالك ن ياول
ن اعالم كرد كه آن قطعه يكه پس از محسور كردن زم يانسان
گران را متقاعد كـرد كـه نظـر او را    ين به او تعلق دارد و ديزم

 ".جا كرديرا ا ياجتماع يبود كه زندگ ين كسيقبول كنند، اول
ت يـ مالك ينسان ادعاكه ايكند كه زمانينجا روسو اضافه ميدر ا
ل به عدم ياستعداد و تبحر او در كارش تبد يكند، عدم برابريم

شـود كـه   يثـروت باعـث م  . شوديگران مياو با د يدارائ يبرابر
ت يـ شـه مالك ياند. وادار كنـد  يگر را به بردگـ يگروه د يگروه

در . شـود يك احساسات شده و منجر بـه مناقشـه م  يباعث تحر
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ن الزم يبنـا بـرا  . شـود ياد جنـگ م جيجاد جامعه باعث ايواقع ا

در . وضع شود كه نظم و آرامش را برقرار كند ينياست كه قوان
ن يجـاد قـوان  يگـران بـه ا  يشـتر از د يواقع ثروتمندان جامعـه ب 

ـ  يجاد نـابرابر ين باعث ايجاد جامعه و قوانيا. ازمندندين ن يدر ب
  .شوديافراد جامعه م

ـ   شـود كـه  ياد آور ميروسو  ژنو يدر مورد جمهور ن يدر آنجـا ب
 يبشر بـه ارمغـان آورده و نـابرابر    يعت برايكه طب يا يبرابر

شـمندانه  ياند يجاد كرده اند تـوازن يكه خود آنها در جامعه ا يا
ن شـده انـد كـه بـا     يتـدو  ين بصورتيدر واقع قوان. برقرار شده

 يت و شادمانيجه آن رضايكنند و نت يت نميعت ضدين طبيقوان
  . مردم است

ل بـه  يـ و ام يقـرارداد اجتمـاع   يكه كتابها يزمان ن وجوديبا ا
 ژنـو سـوزانده شـد و    يله جمهوريد هردو كتاب بوسيچاپ رس

ن بود كه بـر  يا يعلت اصل. سنده آن صادر شديدستور جلب نو
له يقت آنجا بوسيژنو در حق يك جمهوريخالف ظاهر دموكرات

  .شد يل پر نفوذ اداره ميچند فام
مقاله معروفش  يژون برايزه ديان برنده شدن جيدوازده سال ب
نوشـته   يسـالگ  38علم در جامعه كه در سن  يدر مورد اعتال

نوشـته   يسـالگ  50كه در سن  يشد و نوشتن قرار داد اجتماع
نكـه در تمـام   يبا وجود ا. او بود ين مرحله زندگيشد، پر بار تر

بـرد، او  يادراد از درد رنـج م  يمجـار  يمـار ين مدت بعلـت ب يا
را  "زيال نـوول الـوئ  "و "يقـرارداد اجتمـاع  "، "ليـ ام"نوشتن 

ن دوازده سال او مقاله بحث در مورد يدر ا. داديهمزمان ادامه م
در  يه به داالمبر و ولتـر و مقالـه ا  يها و مقاالت جواب ينابرابر

ـ مورد موز ـ سـبك ملود  كـه در آن  يك فرانسـو ي  يعـ يك طبي
ان آن زمـ  يك فرانسويموز يرا در مقابل سبك تصنع يائيتاليا

ن يرا هم تدو "رساله در مورد منشاء زبان ها"كرد و يه ميتوص
  .كرد

از روشـنفكران آن روز كـه ماننـد     ياريات بسيطرز فكر و نظر
ك حكومت مقتدر اعتقاد داشتند يكن به يس بياستادشان فرانس

ــرا ــو يب ــق آزاد يروس ــود  يعاش ــول نب ــل قب ــتبداد  .قاب اس
اكثـر  . ومت ها بـود ن حكين نوع ايرخواهانه به نظر او بد تريخ

ـ يروشنفكران معتقد بودند كه حكومت نت ن مـردم  يجه قرارداد ب
ـ آن حما ياست و علـت وجـود   . ت و حفـظ منـافع آنهاسـت   ي

. حفظ منافع مرم داشـته باشـد   يبرا يد قدرت كافيحكومت با
  ن حال معتقد بودند كه يآنها درع

 يمحـدود شـود و حتـ    يالزم بود كه قدرت حكومت به نحو 
. م شـود يد به چند مركز قدرت تقسيند كه حكومت بامعتقد بود

بود كه معتقد به قـدرت   يان آنها توماس هابس تنها كسيدر م
ـ به نظر او مـردم با . م نشده حكومت بوديمطلق و تقس ـ ي ن يد ب

را انتخاب كنند و داشتن هر دو  يكيدر جامعه  يو زندگ يآزاد
شـد  يسم ميمنجر به آنارش يبه نظر او آزاد. ر ممكن بوديآنها غ
ن نكته يروسو در ا. امديق اطاعت بدست ميت فقط از طريو امن

ـ كه حكومت با ـ       ي  يد مطلـق باشـد بـا هـابس موافـق بـود ول
تحـت   يو زندگ ين آزاديد بيتوانست قبول كند كه مردم باينم
بود  يروسو كه عاشق آزاد. را انتخاب كنند يكيك حكومت ي

هـم آزاد  . ه باشـند توانند هـر دو را داشـت  يمعتقد بود كه مردم م
در واقع كتـاب قـرار داد   . ياسيك جامعه سيباشند و هم عضو 

  .ن مورديست به هابس در ايه ايروسو جواب ياجتماع

عت آزاد اسـت  يبشر فقط در طب يه كه زندگين نظريبر خالف ا
ـ عت يبشر در طب يد كه زندگيگويروسو م  يابتـدائ  يك زنـدگ ي

جامعه است كه بشر  فقط در. ستيشمندانه وكامل نياست و اند
خـود را   يآزاد يفكـر  يرويـ تواند با گسترش اطالعـات و ن يم

ه يبر خالف نظر. متفكر و با تقوا شود يگسترش دهد و موجود
ك يتواند هم آزاد باشد و هم عضو يهابس به نظر روسو بشر م

كـه در اداره جامعـه شـركت داشـته      يبه شـرط  ياسيجامعه س
تواننـد هـم   يم يت حكـومت مردم با در دست داشتن قـدر . باشد
ـ در  يداشته باشند و هـم از مواهـب زنـدگ    يآزاد ك جامعـه  ي

در  يبا بردگ ين جامعه اين چنياطاعت از قوان. برخوردار شوند
ك ي ين جامعه ايچن. ستيسه نيك حكومت مطلقه قابل مقاي

  .است يك واقعيجامعه دمكرات
 يهاانواع حكومت يپس از بررس يروسو در كتاب قرارداد اجتمائ

كـه   يا مردم ساالري يكند كه دمكراسيم يريجه گيموجود نت
 يهـا يريم گيه تصـم يه افراد عاقل و بالغ جامع در كليدر آن كل
ــوم ــا حكــومت يشــركت م يعم ــد تنه ــه در آن  يكنن اســت ك

 يعموم يهايريم گيكنند، به تصميم يشهروندان احساس آزاد
 ينمـ  يگذارند و خود را در تقابل با دسـتگاه حكـومت  ياحترام م

 يهـا بـه آرائ عمـوم   يريم گيستم تمام تصـم ين سيدر ا .ننديب
 يحكـومت  ينـه هـا  يشود و شـهروندان در تمـام زم  يگذاشته م
  .كنند يشركت م

نست كه بر خالف توماس هـابس كـه   يخالصه آنچه گذشت ا
در  يو زنگ ين آزاديد مطلق باشد و مردم بيمعتقد بود قدرت با

بـود   يو كـه عاشـق آزاد  را انتخاب كنند روس يكيك جامعه ي
ـ توانند همزمان هـم عضـو   يمعتقد بود كه مردم م ك جامعـه  ي

  .باشند وهم آزاد ياسيس
ـ در  يط زنـدگ يكند كه فقط در شـرا يدر واقع روسو ادعا م ك ي

قـت  يدر حق. را بدست آورد يتواند حد اكثر آزاديجامعه انسان م
كه يتوانند هم اداره شوند و هم آزاد باشند در صورتيانسان ها م

  .خودشان خود را اداره كنند
را  يتيگفتند مرم حق حـاكم يو الك م چون هابس يفالسفه ا
كننـد تـا   يض ميعت به آنها داده به حاكمان خـود تفـو  يكه طب

ـ روسـو بـا ا  . كننـد  يزنـدگ  يبتوانند در جامعه مـدن  ـ ن نظري ه ي
عت بـه انسـان   يكه طب يتيد حق حاكميگويكند و ميمخالفت م
بنظر روسو فقط بـا  . بماند يانسان ها باقد در دست يها داده با
مانـد و هـم آزاد    يباق يتوان هم عضو جامعه مدنيم يدمكراس

ر از قـانون  يـ ز بغيـ چ چيمردم آزاد از ه ين جامعه ايدر چن. بود
اطاعـت   يچ انسـان يكنند و بخاطر قدرت قانون از هياطاعت نم

و اسـتقالل خـود را بـه     يبنظر روسو انسان هـا آزاد . كنندينم
  .كننديل ميتبد يو اخالق ياسيس يزادآ

  .است يروسو قانون تجسم اراده عموم يبرا
ك معلم و يداشتن  يست وليبنظر روسو داشتن ارباب درست ن

   .ميكن يرويدرست است تا آنجا كه ما داوطلبانه از او پ يمرب
ا يـ د مهير بايط زيشرا يواقع يك دمكراسي يبه نظر روسو برا

  .باشد
گر يكه همه مردم همديار كوچك باشد بطوريد بسيكشور با. 1

  .بتوانند دورهم جمع شوند يرا بشناسند و بسادگ
  .ز شوديهوده پرهيب يرفتار و گفتار تا از بحثها يوجود سادگ. 2
ت يوهم از نظر موقع يهم از نظر مال ياز برابر يدرجه باالئ. 3

  .وجود داشته باشد ياجتمائ
  .كنديجاد فساد ميل ارا تجميز يتجمل يز از زندگيپره. 4

ـ كند كه بقـول  ين اضافه مياو همچن سـنده معـروف و   يك نوي
وجـود نداشـته    يا پاكدامنيكه تقوا يط در صورتين شرايمعتبر ا

ـ كند كه اياو گوشزد م. انجامد يت نميباشد به موفق ن شـرط  ي
  .ت تمام انواع حكومتها الزم استيموفق يبرا

در خطر جنگ  ياسبه اندازه دمكر يچ حكومتيد هيگويروسو م
ـ نرو بايست از ايدن نيو و از هم پاش يداخل ار يشـه هشـ  يد همي
  .بود

و كامـل وجـود    يواقعـ  يك دمكراسيچوقت يبه نظر روسو ه
  . نداشته و نخواهد داشت

ده داشت كه آن هـم  ياو عق تيت بر اقليحكومت اكثر در مورد
  .ستيسازگار ن يعين طبيبا قوان

م يه تصميعموم مردم در كل در جوامع بزرگتر كه امكان شركت
 يكننـد كـه بجـا   يرا انتخاب م يندگانيست مردم نمايها نيريگ

ـ ا. ها شركت كننـد يريم گيآنها و از طرف آنها در تصم ن نـوع  ي
شتر كشورها معمول اسـت از  يكه امروزه در ب يستم حكومتيس

ــ  ــو دمكراس ــر روس ــدهينما ينظ  Representative(يا ن

Democracy (ف شـده  يتعر يدمكراس ياياست و تمام مزا
 يواقعـ  يستم به دمكراسين سيكتريد نزديشا يباال را ندارد ول

  . باشد
 ياريمطالـب بسـ   يا نـده ينما يدمكراس يدر مضار و كمبودها

ـ نست كـه در ا يگفته و نوشته شده كه اهم آنها ا سـتمها  ين سي
شه منافع انتخـاب كنندگانشـان را   يندگان انتخاب شده همينما

بـر منـافع    ياز مواقع منافع شخص ياريبسكنند و در يحفظ نم
ما يكه مسـتق  يگر شهروندانيد ياز سو. رديگ يتقدم م يعموم

كنند نسبت به حكومت احساس  يها شركت نميريم گيدر تصم
د حكومت را از آن خـود  يكنند و آنچنان كه با يدا ميپ يگانگيب
  .دانند ينم

ـ  ير در كشور هاياخ يدر سال ها  يهـا  يريـ م گيتصـم  يغرب
ـ  يگذاشـته م  يعموم يا آرايار مهم به رفراندوم يسب  يشـود ول

ار مهـم  يبسـ  يهـا  ميكار فقط تصم ياد و كنديبعلت مخارج ز
ـ ا جدا شـدن از اتحاد يوستن ير پينظ چـون   يه اروپـا و مسـائل  ي

با توجه به . شود يگذاشته م يعموم ياستقالل اسكاتلند به آرا
 يجهـان  ينتـ نتريو شـبكه ا  ينكه امروزه وسائل ارتباط جمعـ يا

ها آسان تـر كـرده اسـت در     يريم گيشركت مردم را در تصم
ن امكان وجـود دارد كـه در   يا يعمل يافتن روش هايصورت 
ـ رد و ايـ صـورت گ  يعمـوم  يمراجعه به آرا يشتريموارد ب ن ي

ها و  يريم گيشتر مردم در تصمياست در شركت هرچه ب يقدم
ـ پد بيـ ن ترتيبـد . يواقع يك تر شدن به مرم ساالرينزد ده ي
ـ كمرنگ تر شـده ومعا  يگانگيب از  يا نـده ينما يب دموكراسـ ي
  .شود يشتر مياستفاده ب يان براشته شده و از خرد جمعيم

ـ گويروسـو م  يريجه گيدر خاتمه كتاب در قسمت نت د كـه او  ي
ـ ست مطالعاتش را با در نظر گـرفتن مسـائل ز  يبايم ل يـ ر تكمي
 يتـ ين مليقواندولتها شامل  ير روابط خارجينظ يمسائل .كرديم

ن ي، قـوان ي،بازرگاني و حقوق مربوط بـه جنـگ و كشورگشـائ   
مسـائل   ياري، مـذاكرات، عهدنامـه هـا وبسـ    ين الملليحقوق ب

از . د محـدود او خـارج بـود   يوسعت مطالب از افق د يگر وليد
  .دانسته اكتفا كرده است ينرو به انچه كه ميا



  

  24  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف خبرنامه انجمن فارغ

1392اسفند  35خبرنامه شماره 
حقوق دختران  يخال يجا

 شهروندي مجرد در منشور
آموخته دوره چهـارم    ژيال موحد شريعت پناهي دانش: رنامهخب

اخيراً در فيزيك دانشگاه صنعتي شريف و پژوهشگر امور زنان 
بـه   1392اسـفندماه   4كه در شماره  مصاحبه با روزنامه قانون

نظرات خود را در مورد منشـور شـهروندي ارايـه      چاپ رسيده
  .نموده است كه در پي مي آيد

ــژ ــر ي ــد ش ت عيال موح
 ي،پژوهشگر قرآنيپناه

وگـــو بـــا   در گفـــت
 :»قانون«

توسعه  ياز ابزارها يكي
ــا ــاخ يدر دهــه ه ر ، ي

جــــاد و گســــترش يا
   .مردم نهاد بوده است يها سازمان

  ف شوديتعر يد شغل خانه داريزنان خانه دار حتما با يبرا
نسبت به مباحث  يانه ايكرد نوگرايرو يمنشور حقوق شهروند

  زنان ندارد
تولد تا زمان مرگ تحت پوشـش   يد از ابتدايجرد بادختران م

  كامل باشند مهيب
ـ ن متضمن حسن اجرا منشور بايقوان ب مجلـس،  يد بـه تصـو  ي

  برسد
  د رفتينان بايت از كار آفري، به سمت حمايگدا پرور يجا به

ف قرار دادن زنان با كودكان و معلـوالن و سـالمندان،   يهم رد
  نقطه ضعف است

ف زنـان در اسـالم جـزو    يـ وق و تكلحقـ  -و قضـا  گروه حقوق
 يا قات گستردهيار مورد توجه بوده و تحقياست كه بس يموارد

كه در باب   ياز محققان يكي.ن رابطه انجام شده استيز در اين
ـ ار داشـته ژ يبسـ  يها حقوق زنان در اسالم پژوهش ال موحـد  ي

 يشمسـ  يهجر 1330او كه متولد سال . است يعت پناهيشر
ل رشته يچون فارغ التحص يخود موارد يلمپرونده ع در است،

، »فيشــر يك از دانشــگاه صــنعتيــزيعلــوم در ف يمهندســ«
ــناس ــته ا «كارش ــون هس ــوم و فن ــرژ  يعل ــازمان ان  يدر س

» ويواكتيمتخصص حفاظت در برابر تشعشعات راد«،»رانيا ياتم
ـ كالسروهه و  يكا، مركز اتمياز دانشگاه هاروارد آمر در (ش يولي

ـ در و(  ياتمـ  يانرژ يالملل نيو مركز ب) آلمان او از . را دارد) ني
ـ   1359سال  ف زن ينـه حقـوق و تكـال   يدر زم يپـژوهش قرآن

ـ م را آغازكرده و همچنان ايكر  مسلمان در قرآن قـات  ين تحقي
، يس منشور حقوق شهروندينو شيبه بهانه انتشار پ. ادامه دارد

ــان در ا يپ ــرامــون مســائل مطروحــه در حــوزه زن ن منشــور ي
  .ميخوان يم كه با هم ميا ب دادهيشان ترتيبا ا ييوگو گفت

ـ  يبا آموزه ها ينسبت منشور حقوق شهروند - ـ از د يقرآن د ي
  زان است؟يشما به چه م

ت حقوق يگر، اهميكبار ديكه  يروحان يك به دولت آقايبا تبر
كرد، مسلم اسـت كـه حقـوق     ياد آورين منشور يمردم را در ا

شتر در تكامـل  يرتقا و احترام بخ در جهت ايمردم، در طول تار

، ي، علمـ ياصـوال تمـدن فرهنگـ   . بوده و خواهد بـود 
متناسـب بـا ارتقـا و     21در قرن  يبشر... و  ياجتماع

ـ ن حقـوق، توسـعه پا  يت ايرعا دار، بـه خـود خواهـد    ي
ت يز، هر كجا كه احترام و رعايخ نيدر طول تار. گرفت

، يو اجتمـاع  يشـتر بـوده، رشـد فـرد    ين حقـوق، ب يا
م يكر  در قرآن. عتر صورت گرفته است و برعكس يسر
ض ين حقوق اشاره شده و هر نـوع تبعـ  يز بارها به اين
ـ نمونه آ يبرا. شده است ي، نهياحترام يا بي از  70هي

ن ما بـه فرزنـدان   يقيد به يفرما يفه اسراء ميسوره شر
فه  حجـرات  ياز سوره شر 3ه يآ. ميديآدم كرامت بخش

م و يديما را از مرد و زن آفرمردم ما ش يد  ايفرما يم
گر را از يكـد يم تـا  يل مختلف قرار داديها و قبا شما را از گروه

ن شـما نـزد خـدا بـا     يتـر  د، همانا كه بـا كرامـت  يهم بازشناس
از سوره  32ه يآ. ، شماست)نيتر ن و بخشندهيتر عادل(نيتقواتر
را بكشد به جـز   يكه نفس يهمانا كس: ديفرما يفه مائده ميشر

حمله  يعني(ن يا فساد در زميگر ينفس د يابل قتل عمددر مق
كه همه مردم را  يي، گو)ير نظاميگناه و غيمسلحانه به مردم ب
كه همه مردم  ييا كند، گويرا اح يكه نفس يكشته است و كس

  .ار استيات بسيل آين قبياز ا. ا كرده استيرا اح
  ست؟يف و قوت منشور از نظر شما چنقاط ضع -
ت يد بـر مسـئول  يـ از جملـه تاك  ينكات مثبتـ  ياران منشور ديا

در مورد نقاط ضعف، هـر گـروه و   . آن است ياجرا يدولت برا
ن نقد قـرار  ير ذره بيخود آن را ز يدگاه تخصصيد از ديدسته با

ف قرار دادن زنان با كودكان و معلـوالن  يالبته كه هم رد. دهد
د در ياآن ب يجا به. است يار بزرگيو سالمندان، نقطه ضعف بس
همـه مـردم بـه     يبرا يمساو يمقدمه منشور، حقوق شهروند

و  يو نژاد يض قوميكسان، اعم از زن و مرد و بدون تبعيطور 
مادران  يژه برايالبته توجه به حقوق و. ح شوديتصر... و  يزبان
ـ مستقل ذكر شود كه با يتواند در سر فصل يم شـامل  «دفقط ي

ت يـ رده و حفـظ موقع يشژه مادران باردار و يه ويو تغذ يمرخص
ـ ر ايها، پس از دو سال و نظ آن يشغل ر يدر سـا . باشـد » هـا  ني

همه جانبـه و   يها مهيمربوط به داشتن شغل و ب يايموارد مزا
...  يوســالمند ي، ازكارافتــادگيكــاريو حقــوق ب يبازنشســتگ

. دگنجانـده شـود  يبا يعمـوم  يها همانند مردان و در سرفصل
ـ ز حتمـا با يزنان خانه دار ن يضمنا برا و  يد شـغل خانـه دار  ي

كـه   يت شناخته شـود در حـد  يف و به رسميت فرزند، تعريترب
، همانند مشاغل سخت، در يژه و بازنشستگيو يايحقوق و مزا

ـ  يهـا  زمينظر گرفته شده و با مكـان  دار،  بـه زنـان خانـه    يعمل
  .پرداخت شود

توانـد   يحقوق زنـان مـ   يدر ارتقا ير  كاربرديمنشور چه تأث -
  ته باشد؟داش

 يشــنهاديرات پييــهمــه جانبــه منشــور، همــراه بــا تغ ياجــرا
و  يت قـانون يـ موقع يدر ارتقا يا ژهير وين، مسلما تاثيمتخصص
  .خصوص زنان خواهد داشت همه مردم و به ياجتماع

ـ گو يبند دوم از فصل مربوط به زنان م   ضايت ربا ازدواج «:دي
سـت كـه   يالن در حيو است» اند ونه حق هر شهرو آزاداكامل 

د يازدواج دختر باكره با يمشهور و منابع قانون يفقه يوفق مبان
ن اقامتگاه زن در قانون تابع اقامتگـاه  يباشد، همچن يبا اذن ول

توانـد   يهركس م«كه در منشور آمده است يشوهر است، درحال

ش گفتـه قابـل   يا تعارضات پيآ» سكونتگاه خود را انتخاب كند
  حل است؟

عه، يشـ  يايو در فقه پو ين ماده قانونيبه همدر تبصره مربوط 
 يم، منطقـ يا قيشده است كه چنانچه مخالفت پدر  ينيش بيپ

توانـد بـا مراجعـه بـه      ي، دختر مـ )ن مضمونيب به ايقر (نباشد
ازدواج با مرد دلخواهش را كسب  ي، مجوز الزم برا...دادگاه و 

  .كند
ائل مربوط بـه  ز، با توجه به همه مسين يدر مورد اقامتگاه قانون

ون منزل و يت كودك، دكوراسيمشترك مانند، نحوه ترب يزندگ
ـ گر در خـانواده كـه با  يصدها اختالف كوچك و بزرگ د د بـا  ي

ن يا رجوع به حكمـ ين ياز طرف يكيا گذشت ي يتفاهم و همدل
  .حل شود

 يداشتن فرصـت هـا   يو حت يت اجتماعيفعال  از نگاه قرآن -
  ان شده است؟ينه بتوسط زنان چگو  ياسيو س يشغل
 ياجتماع يها نهيم در همه زميكر  زن و مرد در نگاه قرآن يآر

 ياجتمـاع  يها پست يتوانند تمام يكامال برابر هستند و زنان م
تا وكالت مجلس و  ياست جمهوريرند، اعم از ريرا بر عهده بگ

 يبـرا  يه ايم، آيكر  وزارت و قضاوت، چرا كه نه تنها در قرآن
  كه قرآن يليوجود ندارد، بلكه بر عكس با تجلت زنان يمحروم

آبـاد بـود، بـه     يكشـور  ياسيكه رهبر س» ملكه سبا«م از يكر
ت زنان يو عدم ممنوع يت او را در كشورداريآورد، درا يعمل م
  .رساند يرا، به اثبات م ياسيمهم س يها در پست

  چون طالق چطور؟ يومسائل يدر امور خانوادگ -
ت يمربـوط بـه جنسـ    يهـا  تيخاطر مسـئول در امور خانواده به 

ـ ، مز)يردهيمـان و شـ  يو زا ياز جمله حاملگ( يزنانگ  يهـا  تي
زنان بر عهده مردان گذاشـته شـده تـا     يبرا يريچشمگ يمال

  .ت شودين زن و مرد رعايف بيتناسب حق و تكل
ز در طالق خلع، زن همانند مرد فقط به يدر مورد حق طالق ن

ـ ا يرد و در ازايرش طالق بگتواند از شوه يل كراهت ميدل ن ي
ـ طبـق آ ( يا هيمهر يتا حداكثر تمام يد قسمتيحق با از  229ه ي

ـ (افت كرده يكه در) فه بقرهيسوره شر ، را بـه  )ش از آنيو نه ب
  .ندارد يگريچ شرط ديشوهر ببخشد و ه

از جامعـه   يدر رابطه با حقوق دختران مجرد به عنوان بخش -
ا در يآ...  ، زن به مثابه مادر ون  زن به مثابه همسريزنان،همچن
  ر؟يا خيشده  ين وجوه توجه كافيمنشور به ا

تولـد تـا زمـان     يد از ابتدايك زن بايدختران مجرد به عنوان 
رند يكامل قرار گ يو سالمت يمال يها مهيمرگ تحت پوشش ب

خود، بعد از ازدواج هـم بتواننـد بـه     يف عموميتا عالوه بر وظا
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، بـه نحـو   )ياز جملـه مـادر  (ش يخـو زنانه  يف اختصاصيوظا

بـدون   يسته، فرزنـدان ياحسن عمل كرده و  همراه با پدران شا
و طالق  يخانوادگ يها از جار و جنجال يناش يروان يها عقده

ها  به آن يپرورش دهند، كه متاسفانه در منشور توجه كاف... و 
  .نشده است

شـامل حقـوق و    ي، حقـوق شـهروند  يف كليك تعريبنابر  -
 يهـا  تيف و مسـئول يك سـو و وظـا  يازات شهروندان  از يامت

گـر اسـت،   يد ياران از سويگر و شهريكديشهروندان در قبال 
 يف زنان به صـورت خـاص ضـرورت   يحقوق و تكال يا احصايآ

  دارد؟
ك زن يبه تفك ياجي، احتگفتيدطور كه خودتان در سوال  همان

ران بـه  البته فقط در توجه به مـاد . ستين منشور نيو مرد در ا
، بـه  »ير دهـ يمان و شي، زايحاملگ«كه  يشتريف بيعلت تكل
 يشتريب يها يدگيبر عهده آنان گذاشته شده، رس يعيطور طب

  .د در منشور، مشخص شوديالزم است كه با
 ين اجتماعيف دولت بر تأميتكل ينيب شيهمچون؛ پ يمباحث -

 حق زنـان از  ييافراد سالخورده، زنان سرپرست خانوار و شناسا
 يابيــدر منشــور را چگونــه ارز يمختلــف اجتمــاع يهــا مــهيب
  د؟يكن يم

ـ  يمـاهو  يكيد تفكين موارد اوال بايدر ا ن زنـان سرپرسـت   يب
از  يكـ يكـه   ييا از آنجـا يثان .رديخانواده و سالمندان صورت بگ

ـ هر كشور متناسب بـا حما  يافتگيتوسعه  يها زانيم  يهـا  تي
شود،  يمشخص م در حق سالمندان، معلوالن و كودكان يعمل

، يـي و بدون ضمانت اجرا يد از حالت شعارين منشور بايمواد ا
 يشود تا منـابع مـال   يين مدون، با پشتوانه اجرايل به قوانيتبد

متناسب  يهات قانونيساالنه مشخص و تنب يها الزم در بودجه
ن گونـه عبـارات الزم انـد    يا. ب برسدين به تصويمتخلف يبرا
 يحسن اجرا، ناكاف يمتضمن چگونگن يب قوانيبدون تصو يول

  .هستند
 يا انهيكرد نوگراين منشور روينظران معتقدند ا صاحب يبرخ -

ن يرا در ا يدينسبت به مباحث زنان ندارد و در كل مسئله جد
مـواد و   يشـتر تكـرار برخـ   يعرصه مطرح نكرده است؛ بلكـه ب 

  ست؟ينه چين زمياست نظر شما در ا يقانون اساس يبندها
بنـده معتقـدم كـه هـر      ين موضوع صحت دارد، وليا يتا حد

كتـر  يكو، هر چقدر تكـرار شـود، بـه اجـرا نزد    يسخن خوب و ن
 ير از دولـت آقـا  ين، ضـمن تشـكر و تقـد   يبنـابرا . خواهد شد

م تـا  يكنـ   يو همـاهنگ  يبـا هـم، همـدل    يد همگيبا يروحان
ب مجلس ين مواد هم به تصويا يمتضمن حسن اجرا ينيقوان

  .برسد
از است كه منشور  يا نيدارد و آ يه مقوله هنر چه نگاهب  قرآن -

  مبذول كند؟ يا ژهيتوجه به هنرمندان زن توجه و يدر راستا
در . دارد يمير مسـتق يم در هر مورد، اشارات غيكر  اصوال قرآن 

در مورد صـفات  :م؛  الفير داريبه شرح ز يز اشاراتيمورد هنر ن
و ) يصـورتگر (ن ت، داشتن، مصـور بـود  يم، خالقيخداوند كر

م كـه  يف بودن، هم ذكر شده است و اگر قبول داشته باشـ يلط
بكوشند، پس  ياند كه در كسب صفات اله ها دعوت شده انسان

ضد (است كه با لطافت  يت خداوند كسيك انسان مورد رضاي
، مجسـمه  ياعـم از نقاشـ  ( يت و صورتگري، به خالق)خشونت

در . بپـردازد ...) ر و نما، تئاتي، سيتجسم ير هنرهايو سا يساز

ـ ك يـ م، تفكيكـر   ا مرد بودن هنرمند، چون قرآنيمورد زن  ا ي
چ نظر يا مرد بودن نكرده است، پس از هيبر زن  يا ژهيد ويتاك

  .ستين يتفاوت
عنـوان   در منشـور بـه   يمدن يت در نهادهايل و عضويتشك -
قلمداد شده است؛ نظر شما  ين حقوق شهرونديتر از مهم يكي

  ست؟يبطه چن رايدر ا
جاد و گسـترش  ير ، اياخ يتوسعه در دهه ها ياز ابزارها يكي

توانـد مسـتثنا    يز نميران نيا. مردم نهاد بوده است يها سازمان
ن يجاد، ايل در ايدر جهت تسه ييدهايد، نويدر دولت جد. باشد

. وندديقت بپيم به حقيدواريگونه موسسات داده شده است كه ام
كـانون  «ثبـت   يگـر تقاضـا  يد ين مدنز به اتفاق فعااليبنده ن

ـ ا را به وزارت كشور، داده» زنان يشهروند م و منتظـر پاسـخ   ي
كم يست و يها در قرن ب اصوال نقش دولت. ميها هست مثبت آن

 يش رفته اسـت كـه هـم بـرا    يبه سمت نظارت و نه دخالت پ
دوارم يز اميبنده ن. دارد يشماريد بيمردم، فوا يدولت و هم برا
و گـدا   يروز مرگ غرق شدن در يجا به يتر روحانكه دولت دك

ـ نان، مدافعان توسعه پايت از كار آفري، به سمت حمايپرور دار ي
د كننـدگان  يـ و تول يو سبزو دست اندركاران صنعت گردشگر

، بـاد و  يديخورشـ  ير انـرژ ير، نظيپذ ديپاك و تجد يها يانرژ
مردم  ياه ت سازمانيبرود و با تقو...  و  يوگاز و ترمال انرژيب

بالقوه  يها يرا به توانمند يو استوار يقو يياجرا ينهاد، بازو
  .خود اضافه كند

 يحرفه ا يازهاين يآموزش بر مبنا
آموزش بر مبناي نيازهاي حرفه اي عنوان سـخنراني  : خبرنامه

 1390بود كه براي ارايه در جشن ساليانه انجمـن در مهرمـاه   
ره سـوم دانشـكده   توسط دكتر فرزاد وحيـد دانـش آموختـه دو   

اما بـه علـت محـدوديت زمـاني     . شيمي و نفت آماده شده بود
در اينجـا خالصـه سـخنراني    . فرصت ارايه اين سخنراني نشد

  .ايشان ارايه مي شود
و  يآموزشـ  يمـداوم در دوره هـا   يلـزوم بـازنگر  : فرزاد وحيد

ع سالهاست يصنا ياز هايق آنها با نيو تطب يدانشگاه يپژوهش
ن يع و مسئوليان، صاحبان صنايدانشگاه يفتگومورد بحث و گ

 .بوده است يمملكت

شرفته بـدون  يپ يكشورها يآموزش ياز برنامه ها يمدل بردار
ـ  ياز هايتوجه به ن  يسـتم هـا  ياز مشخصـات س  يكـ ي يداخل

ن كشـور هـا   يدر ا.در حال توسعه است يدر كشور ها يآموزش
آنها به  يگو وابست يا و به روز و مليع پويبعلت عدم وجود صنا

ن صنعت و يجاد رابطه بيافته، لزوم ايتوسعه  يع كشور هايصنا
جـه دانشـگاه هـا راه خـود را     يدر نت. شوديدانشگاه احساس نم

 . ع وابسته هم راه خود رايروند و صنايم

 يقـات ياگر هـم تحق  يجهان سوم يكشور ها يدر دانشگاه ها
از يـ شـرفته اسـت و ن  يپ يرد در خدمت كشور هـا يگيصورت م

هـم   يآموزش يجه دوره هاينت. كند يرا برطرف نم يداخل يها
 ياست كه مورد استفاده داخل ينه هائيان در زميت دانشجويترب

ـ شـود و  يم يا جذب موسسـات خـارج  ين آنها يندارد و بهتر ا ي
كنند كـه بـا رشـته    يم يسالها عمر خود را صرف انجام كار هائ

جـه  ينت. رنـد ندا يآنهـا ارتبـاط چنـدان    يو آموخته ها يليتحص
 يو انـرژ  يآموزش ينه هايستم به هدر رفتن هزين سيا ينهائ

 .خالق جامعه است يرو هايو عمر ن

از مبـرم  يد مطرح است نيع جديكه در صنا يگريمسئله مهم د
نرو در كشور ياست ، از ا ين رشته ايب يبه دانشها و مهارت ها

ـ جد يافته مرتبا رشته هايتوسعه  يها شـوند تـا   يد احـداث م ي
 .ع باشنديد صنايجد ياز هاين يجوابگو

از مورد توجه قـرار گرفتـه   ين نيبرآوردن ا يكه برا يگريراه د
 است يحرفه ا ياز هاين يآموزش بر مبنا ياست، دوره ها

سـال   20در  يحرفـه ا  ياز هاين يبر مبنا يآموزش يها دوره 
كـا، كانـادا و   يشـرفته بخصـوص امر  يپ يگذشته در كشور هـا 

 چون مك يتوجه قرار گرفته اند و دانشگاه هائ انگلستان مورد
 يدل سكس در انگلسـتان از دانشـگاه هـا   يل در كانادا و ميگ
 .نه هستندين زميشرو در ايپ

برنامـه   يحرفـه ا  ياز هـا يـ ن يآموزش بر مبنـا  يدر دوره ها
ن دوره ها با توجه يا .شوديم يهر دانشجو جداگانه طراح يدرس
ان يدانشـجو . رديگياو شكل م دانشجو و محل كار ياز هايبه ن

از يـ ن دوره ها معموال شاغل بوده و در محـل كـار خـود از ن   يا
برنامـه  . كامل دارنـد  يخود و موسسه خود آگاه يآموزش يها
كه در آن به كار مشغولند و  يآنها با توجه به موسسه هائ يها

ك آن يـ دانشـجو شـكل گرفتـه وارزش آكادم    يعالقه شخص
 .بررسي و تائيد ميشود ان دانشگاهله استاديبوس

در تمـام   يحرفه ا ياز هاين يكا آموزش بر مبنايدر اروپا و امر
ـ يدر كشـور مـا شـا   . رديگيصورت م يمقاطع دانشگاه  يد عمل

 . ارشد باشد ين مقطع آن در سطح كارشناسيتر

كـه دائمـا در حـال رقابـت بـا       يصـنعت  يمعموال موسسه هـا 
ن آوردن يپـائ  ير به پـژوهش دائـم بـرا   يگر هستند، ناگزيكدي

ت و تنــوع يــفيد، بــا ال بــردن بــازده، و بهبــود كيــمخــارج تول
دانشـجو بـه    ين موسسات با معرفيا. باشنديمحصوالت خود م

ـ حل مشگالت خـود   يبرا ياز موسسات آموزش دانشگاه  ياري
از يـ ق اسـتاد راهنمـا بـا توجـه بـه ن     يند و دانشگاه از طريجويم

مـورد   يبرنامه پژوهشكار فرما و دانشجو،  يصنعت، با همكار
 يالزم را درباره روش ها يكنند و آموزش هايم ياز را طراحين

در ضمن از . كننديمتناسب با پژوهش مورد نظر ارائه م يقيتحق
. شوديك استاد متخصص در آن پژوهش بخصوص استفاده مي
ـ دانشگاه مـورد بحـث    يعلم يتواند از اعضاين استاد ميا ا از ي

گر بصـورت پـاره وقـت    يد يه هادانشگا يئت علميه ياعضا
. استخدام شـود  يسيمقصود مورد نظر بصورت حق التدر يبرا
ـ ب هـر دانشـجو   ين ترتيبد ـ ك اسـتاد راهنمـا و   ي ك اسـتاد  ي

دوره  يفه استاد راهنمـا عـالوه بـر طراحـ    يوظ. متخصص دارد
دوره او ، مطالعـه   يبا دانشجو از ابتدا تا انتها يهمراه يآموزش
با استاد  ياو و همكار يتيقيتحق يهاگزارش  يح تماميو تصح
جـه  ينت .اسـت  يآموزش يدر مورد حفظ استاندارد ها يتخصص

است كه تخصص آنهـا   ينيت متخصصين دوره ها تربيا ينهائ
محـل كارشـان    يو حرفه ا يپژوهش ياز هايرفع ن يقا برايدق

را  يديتوانند ارتباط موثر و مفيز ميع نيشكل گرفته است و صنا
 ياريحل مشگالتشان از آنها  يا برقرار كنند و برابا دانشگاه ه

 يرويـ و ن ينكه بودجه پژوهشـ يا يدانشگاه ها هم بجا. نديجو
 ياز هـا يـ ن ينامتناسـب بـرا   يخود را صرف پژوهشها يانسان
ت يـ فعال يرا بـرا  يمناسـب  يتوانند جهت هـا يكنند، م يمملكت

 .دا كننديخود پ يو پژوهش يآموزش يها
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بـا   يكاشـان  يمصطفو يمهد

زه ينفر اول جا» تلنگر«داستان 
 ت شديصادق هدا يادب

ــده كــه مهــدي مصــطفوي كاشــاني  : خبرنامــه در خبرهــا آم
ــش ــه ورودي  دان ــامپيوتر   1378آموخت ــكده مهندســي ك دانش

جايزه ادبي صادق هدايت را از آن خود دانشگاه صنعتي شريف 
وي از نه سال پيش در كانـادا مهـاجرات كـرده و    . كرده است
او در ايران فعاليت مطبوعاتي داشت و بـا  . نكوور استساكن و

در . و دو نشريه ديگر همكاري داشـت    مجالت فيلم، فيلم نگار
سپس بـه  . كار اصلي وي ترجمه متون نقد و مصاحبه بودابتدا 

 امـا هاي فارسي مي نوشـت   در ابتدا داستان. نوشتن روي آورد
انگليسـي  چهار سال است كه داستان هـاي كوتـاه و بلنـد بـه     

   .نويسد مي
تحصيالت فوق ليسـانس خـود را در رشـته    مصطفوي مهدي 

كانادا به پايان   Simon Fraserعلوم كامپيوتر در دانشگاه 
نيـز  در كنار نويسندگي كار تخصصي خود را وي . رسانده است

 Innovativeهـاي شركت كـامپيوتري بـه نام   دودارد و در 

Information  وVision Critical برنامـه  كـوور  در ون
  .نويسي كامپيوتر مي كند

ـ كتـاب ا  يبه گزارش خبرگـزار   بهمـن مـاه   28در  )بنـا يا(راني
، داوران دوازدهمــين دوره جــايزه ادبــي صــادق هــدايت 1392

  . برندگان اين جايزه را معرفي كردند
؛ سـاكن  يكاشـان  يمصـطفو  ينوشـته مهـد  » تلنگر«داستان 

ت شده و در يصادق هداس يونكوور كانادا نفر اول و برنده تند
ـ «رتبه دوم به ترتيب داسـتان   ريشينوشـته آرش دبسـتان  » ك ،

 ياحينوشته بهاره ارشدر» پر مهيبار مصرف ن كيوان يل«داستان 
ـ از برگز يونسـ ين ينوشته حس» ها خانه«و داستان  ـ دگان اي ن ي

  .هستند يزه ادبيجا
سنده داستان يپور نو كيل نيدر ادامه خل

سنده داسـتان  ينو ييغماير ي، ام»سگ«
»S.D«سنده داستان ينو يد باقري، وح
 يل زرعـ يو اسماع» نگيش يها سگ«
» شكسـته  يهـا  نهيآ«سنده داستان ينو

به عنوان نفرات شايسته تقدير معرفـي  
ت يقـاب و مـدال هـدا    يشده و با اهدا

  .ر شدنديتقد
مراســم اختتاميــه دور دوازدهــم جــايزه 
ادبي صادق هدايت به دليـل در اختيـار   

اشــتن جــاي مناســب برگــزار نشــده ند
به ايـن ترتيـب نفـرات برگزيـده     . است

موظفند كه به طور مستقيم اين جوايز را از جهـانگير هـدايت؛   
  . برادرزاده صادق هدايت دريافت كنند

ت از يصـادق هـدا   يزه ادبين دوره جايتر داوران دوازدهم پيش
ـ ا يانيكه به مراحل پا ياثر داستان 29ان يم ه ديزه رسـ ين جـا ي

افته يراه  يها ن هشت داستان را به عنوان داستانيبودند، عناو
  . كرده بودند يزه معرفين جايا يابين مرحله ارزشيبه آخر

رخانـه  يداستان بـه دب  1776زه، ين جاين دوره از ايدر دوازدهم
داستان بـه   29، يمسابقه ارسال شد كه پس از دو مرحله داور

هشت اثر از  يدر مرحله بعد .افتنديزه راه ين جايا ييمرحله نها
ـ ان انتخاب شـد و در نها ين ميا ـ ت از چهـار اثـر برگز  ي  28ده ي

ب ين ترتيبه ا. شود يم يت، قدردانيبهمن، روز تولد صادق هدا
برنده لوح افتخار خواهند  يس و سه نفر بعدينفر اول برنده تند

  . شد
است كه ساالنه بـه   يادب يا زهيت، جايصادق هدا يزه ادبيجا«
در  يبـه زبـان فارسـ    يات داستانينه ادبيافته در زمير انتشار آثا
  .شود يگاه سخن اعطا م ت و وبيدفتر هدا يران از سويا

  گزيده اي از كتاب ليال و داستانهاي ديگر
. تصــويري كــه شــما از مــن داريــد مــال شماســت نــه مــن"

ميتوانستيد آن تصوير را در يك گل، آهنگ يـا هرچيـز ديگـر    
من را نگران ميكند اين است كه انگار شما در  آنچه. پيدا كنيد

داوطلبانـه خـود را   . ايـد  حفظ معصوميت آن تجربه گيـر كـرده  
ايد كـه   آور يك عشق كودكانه قرار داده زنداني مرزهاي خفقان
در آن مقدمـه  . هايتان را سيراب ميكنـد  به گفته خودتان نوشته

. وفادعا كردهايد كه ليال فقط يك اسم است، تركيبـي از حـر  
معصوميت خود را . اگر اشتباه ميكنم اصالحم كنيد! ولي نيست

! بلـه . ايد شود در آن تصوير دميده كه با گذر عمر كمرنگتر مي
ليال مظهر معصوميت شـده، يـك الگـوي    ! آقاي دوريان گري

هايتـان   من اين را در نوشته! خلوص، يك ژاندارك قرن بيستم
و را از هر گنـاهي منـزه   بينم در اينكه در پايان هر داستان ا مي
هرگاه احساس گناه ميكند، يك نـداي درونـي، يـك    . كنيد مي

توي مبدل، به داخل ذهنش رخنـه ميكنـد و او را از بيگنـاهي    
. كنـد  خودش و گناهكار بودن همه دور و بريهايش مطمئن مي

  ".كنم اصالحم كنيد اگر اشتباه مي
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درخواست همكاري براي يافتن 

 اه ساير دوره پنجمي
ها از مهرماه  با دوره پنجميموثر ارتباط  تماس و برقراريفعاليت براي : خبرنامه

نفر ارتباط  150نفر دوره پنجمي با حدود  468در ابتدا از تعداد . امسال آغاز شد
از آن . اين ارتباطات در طي سالها فعاليت انجمن برقـرار شـده بـود   . بودبرقرار 

التحصـيالن ايـن دوره    ط با بقيه فـارغ تاريخ تاكنون براي برقراري ارتبا
ز همـه راه هـاي   بـراي اينكـار ا  . ه اسـت كوشش گسترده به عمل آمد

اي، پيگيـري از طريـق    ممكن از جملـه سـئوال از دوسـتان هـم دوره    
بـا   جستجوي اينترنتي و غيره توانسته ايـم  دانشگاهي، خويشاوندان هم

ي مـوثر برگـزاري   يكي از روشـها  .نفر ارتباط برقرار نماييم 337تعداد 
ــي  ــدماتي از دوره پنجم ــايي مق ــاكنون   گردهم ــوده اســت و ت ــا ب  6ه

در ايـن گردهمـايي هـا از حاضـرين در     .  گردهمايي برگزار شده است
خصوص افراد مجهول سئوال شده است و بسياري از طريق راهنمايي 

  .هاي دريافتي پيدا شدند
به برقـرار  هاي به عمل آمده هنوز موفق  ليرغم كوششدر اين مدت ع

به اين دليـل بهتـر   . ها نشديم نفر از دوره پنجمي 109ارتباط قطعي با 
اريم و از ا عموم هم دانشگاهيان در ميـان بگـذ  ديديم اين موضوع را ب

 .براي يافتن اين عده كمك بگيريم آنان

كنـيم   با توجه به نكات پيش گفته از شما خواننـده گرامـي تقاضـا مـي    
افرادي كه مشخصات آنان در آلبوم زير درج چنانچه اطالعاتي در مورد 

شده است در اختيار داريد مراتب را در اختيار انجمن قرار دهيد و يـا از  
افرادي كه در اين آلبـوم بـا   . آنان بخواهيد كه با انجمن تماس بگيرند

رنگ زرد مشخص شده اند به معناي آن است كه اطالعات ناقصـي از  
نشـده  العات منجر به برقراري ارتبـاط  ار است ولي اين اطآنان در اختي

  .است
به اين منجر خواهد شد كه اطالعات براي يافتن بقيه كوشش همگاني 

در كتـاب معرفـي    آنـان ارتباط آنان با انجمن برقرار شود و مشخصات 
فرصـت آنـرا    ايـن عـده ضـمناً   . دانش آموختگان دوره پنجم درج شود

رماه سال آينده برگزار در جشن دوره پنجم كه در مهخواهند داشت كه 
  .خواهد شد شركت نمايند

ماه اواخـر اسـفند  فعاليت براي جمع آوري بيوگرافي دوره پنجمي ها از 
تقاضا خواهـد شـد كـه شـرح      همگانو طي فراخوان از  مي شودآغاز 

ي مـدت . ارسال نمايندبراي انجمن ويژه تنظيم و   زندگي خود را در فرم
 .نظيم دفتر چهارم خواهد شدماه صرف جمع آوري و ت 6حدود  در

و حاصـل آن   تاكنون چهار دوره جشن چهلمين سال برگزار شده است
. هاي دفتر اول تا چهارم بوده است تهيه و انتشار چهار جلد كتاب به نام

انتظار مي رود با ادامه اين فعاليت در سالهاي بعد موفق بـه مجموعـه   
آموختگـان دانشـگاه صـنعتي شـريف      ارزشمند كتابهاي معرفي دانـش 

عالوه بر نسخه مكتوب نسخه الكترونيك كتاب نيز تهيـه و در  . شويم
  .گيرد اختيار عالقمندان قرار مي

 

  رنگهاي مورد استفاده در آلبوم
  اطالعات ناقص يا غير قطعي  سايه زرد

  بدون ارتباط  سايه نارنجي
  كليد آلبوم
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 محل اشتغال
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 معماريان، ناصر

 متولد اصفهان

49302002-53/04  

  ويرجينيا - آمريكا
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) نماينده رئيس دانشگاه(محمد شريف خاني
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  vosoughian@hotmail.comقدرت اله وثوقيان 
  meratnia@rahgosha.comاحمد مرآت نيا 
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  hrnafissi@yahoo.co.ukاحمد نفيسي 

  hassan.oskouei@gmail.comحسن جمالي اسكوئي 
  abdehdashti@hotmail.comعبدالعلي دهدشتي 

  1329mohammad@gmail.comمحمد رضا جناني 
  ghalebaniam@yahoo.comعل محمد قلعه باني 

  heydary.hr@gmail.comسين حيدري رامشه ح
  dsz@deesmansaz.irمنصور حكمي 

  mojtabaipad@gmail.comمجتي نبيئي 
  riahipour@pagkco.comرياحي پور 

  vosoughian@hotmail.comقدرت اله وثوقيان 
  soleymanians@yahoo.caسعيد سليمانيان 

  mozaffar@aut.ac.irمجتبي مظفري 
  mehdi.shahpar@gmail.comمحمد مهدي شهپر 

  golestani@sharif.eduسيد جمال لدين گلستاني 
  jilamsp@gmail.comژيال موحد شريعتمداري 

  hamid_sol_karim@yahoo.comحميد سليماني كريم آباد 



  

  28  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف خبرنامه انجمن فارغ

1392اسفند  35خبرنامه شماره 
  دانشكده مهندسي صنايع

 

 

 احمدي، رحمت اهللا

 متولد تهران

49030002-54/04  

 - كاليفرنيا-ساكن آمريكا
  سن خوزه

  ايميل ندارد
 

 بخش تهراني، فرهاد

 هرانمتولد ت

49078005-54/04  

 

 
 حقاني، محمود

 متولد نيشابور

49185006-54/11  

  كاربري فيس بوك دارد

 
 خلعت بري، كامبيز

 متولد تهران

49259018-58/04  

ايميل و كاربري فيس بوك 
  دارد

   
 طباطبائي، فروزان ـ مجيد

 متولد تهران

49498004-54/11  

 

 

 

 مجيدي، عبدالوحيد

 نمتولد تهرا

49284004-53/09  

 - كاليفرنيا-ساكن آمريكا
San Rafael  

  ايميل دارد

 

 

 منصوري، مسعود

 متولد خمين

49297009-53/04  

 

 
 هوشنگي، هوده

 متولد تهران

49205007-54/04  

  تورنتو –ساكن كانادا 
Virgin Mobile 

Canada  
  ايميل ندارد

  دانشكده علوم رياضي و كامپيوتر

 

 

 روشزمرديان، كو

 متولد تهران

49558007-55/11  

-ويرجينيا-ساكن آمريكا
Bellevue  

  تلفن و ايميل ندارد

 

 

 عرب زاده، گيتي

 متولد قم

49048009-54/06  

 ساكن كانادا

 
 فرشادي، ژاله

 متولد تهران

49140002-54/08  

كاربري فيس-ساكن تهران
  بوك دارد

 

 

 كهوكهر، احسان

 متولد اهواز

49273002-54/04  

 

 

 

 واقفي حسيني، سهيال

 متولد تهران

49519001-54/04  

 ساكن فرانسه

  دانشكده شيمي

 

 

 خاكپور، آذر

 متولد تهران

49257007-54/04  

 

   
 دادگرنهرخلجي، عبدالحميد

 متولد شميران

49097018-54/04  

 

 

 

 سياح سپانلو، سهراب

 متولد تهران

49449003-54/04  

شركت-كالفرنيا-آمريكا
Fujitsu ؟  

 

 

 قوامي كيا، مهري

 متولد اروميه

49161018-54/11  

 دبير شيمي

 

 

 هاشمي، سيدموسي

 متولد تهران

49177003-55/11  

 ساكن كرج ؟

  دانشكده فيزيك
 

 ابوترابيان، محمدتقي

 متولد تهران

49022018-54/11  

 لوس آنجلس-ساكن آمريكا
  ايميل ندارد

 

 

 بيات، احمد

 تهرانمتولد 

49083009-61/04  

 

 

 

 خان بابا تهراني، بيژن

 متولد تهران

49258003-57/04  

 ساكن آلمان

 

 

 رحيم زاده، فرهاد

 متولد سنندج

49399006-58/11  

 

   
 زربخش، فرشيد

 متولد تهران

49549008-53/04  

 - كاليفرنيا - ساكن آمريكا
Saratoga  

  ايميل ندارد

 

 

صداقت هربرجاني، 
 محمدحسين

 متولد آباده

49450001-54/11  

 

 

 

 علي زاده، محمد

 متولد قوچان

49037007-54/04  

 

 

 

 معاون نصري، رضا

 متولد تهران

49318006-55/11  

  پاريس -ساكن فرانسه
  Choisy-le-roiشهر 

  ايميل ندارد

 

  

 مقيمي فيروزآباد، بمانعلي

 متولد يزد

49329008-56/06  

 

 

 

 وكيلي، محمدرضا

 قوچان متولد

49526008-56/06  

 

  دانشكده مهندسي برق

 

  

 آقاابراهيميان، اكبر

 متولد اصفهان

49003005-56/11  

  

 

  

 استوار، محمدتقي

 متولد يزد

49386001-55/04  

  آمريكا

  

اسماعيل زاده نوبري، محمد
 متولد تبريز

49128002-56/04 

  

 

  

 انصاري، حسين

 متولد تهران

49045018-53/04  

 - كاليفرنيا - ن آمريكاساك
Woodland Hills  

 

  

 تبركي، يعقوب

 متولد تهران

49499000-54/04  

  

  

  جعفرپور، محمدرضا
  متولد تهران

ناتمام  -49217005
  مهندسي شيمي

پذيرش مجدد دانشكده 
  مهندسي برق

50250008-54/04 

  

 

  

 حاج عبدالعلي، جعفر

 متولد تهران

49172001-54/04  

  



  

  29  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف خبرنامه انجمن فارغ

1392اسفند  35خبرنامه شماره 
  )ادامه( سي برقدانشكده مهند

   
 حاجي آقاجاني، محمد

 متولد قم

49173008-54/04  

 

 

 

 خيراللهي، شيرمحمد

 متولد ايالم

49265018-53/04  

 

   
 دقيقي، بيژن

 متولد بيرجند

49107005-54/04  

 ت

 

 

 رئوفي، بهرام

 متولد خرم آباد

49402007-54/04  

 

 

 

 ساريان، سروژ

 متولد شوشتر

49429002-53/11  

 

 

 

 سيف اللهي، سيروس

 متولد تفرش

49456018-54/11  

 

 

 

 شيرواني آراني، علي

 متولد كاشان

49485018-54/04  

 

   
 صالئي، غالمرضا

 متولد آبادان

49440006-53/12  

 

 

 

 كفائي، عبدالعلي

 متولد تهران

49243006-56/06  

 

 

 

 كيواني، بهمن

 متولد همدان

49254008-53/11  

 

   
 حقيقي، عليرضا رگلبها

 متولد شيراز

49166001-56/11  

 تكزاس-ساكن آمريكا

 

 

 الريان، هوشنگ

 متولد تهران

49275005-53/04  

 

 

 

 وزيري، عبدالحميد ميرزا

 متولد تهران

49317018-53/04  

-كاليفرنيا-ساكن آمريكا
Palo Alto  

  ايميل ندارد

 

 

 نرگس زنجاني، آزاده

 متولد تهران

49369018-53/04  

-كاليفرنيا-ساكن آمريكا
Woodland Hills  

 

 

 نصيري، هما

 متولد شميران

49370008-53/04  

 ساكن دانمارك

 

 

 وجداني، محمد

 متولد قوچان

49531001-54/11  

 

  دانشكده مهندسي شيمي

 

 

 اضحي كوهستاني، علي رضا

 متولد تهران

49066007-54/11  

 

 

 

 اليانس، يعقوب

 متولد همدان

49007000-53/04  

 

 

 

 بهتاش، ناهيد

 متولد بابل

49086008-54/04  

 

 

 

 حبيب وندگري، پرويز

 متولد تهران

49182007-53/04  

 

 

 

 حقيقت، ابراهيم

 متولد همدان

49186002-52/11  

 

 

 خلعتبري، مجيد

 متولد بابل

49260008-53/04  

 

 

 

 دانشگر، مهرداد

 متولد كرمان

49098006-53/04  

 - كاليفرنيا - ن آمريكاساك
 سانفرانسيسكو

 

 

 ديزه چي، منوچهر

 متولد تهران

49114001-53/04  

 

 

 

 شيرازي مجد، حميد

 متولد تهران

49483007-54/06  

 - كاليفرنيا - ساكن آمريكا
Woodland Hills  

 

 

 فتحي افشار، سعيد

 متولد اروميه

49141009-54/04  

  تكزاس - ساكن آمريكا
  Invensysشركت 

  ميل ندارداي

 

 

 معرفت خامنه، همايون

 متولد تهران

49283008-54/04  

 

 

 

 نادري نجف آبادي، عباس

 متولد تهران

49353006-54/04  

 

  دانشكده مهندسي متالورژي

 

 

 پوستين دوز، محمد

 متولد اصفهان

49394004-53/04  

  آمريكا ؟

 

  

 حدادكاوه، نصراله

 متولد تهران

49184018-53/04  

  

 

  

 حمزه لوئي راد، خليل

 متولد زنجان

49193009-54/11  

  تهران ؟

 

  

 دخيلي، محمدباقر

 متولد تبريز

49108001-53/04  

  ؟ شركت پااليش نفت تبريز

 

  

 رضوي، سيدابراهيم

 متولد فيروزكوه

49406002-53/04  

  انگلستان ؟

   
 سلمان زاده، حشمت اهللا

 متولد اردستان

49443005-55/04  

  

 

  

اني لنگرودي، صمد
 )عليمحمد(فريبرز

 متولد تهران

49444001-54/04  

  آمريكا؟

  دانشكده مهندسي مكانيك

 

  

 مجلسي، سيدعبدالوهاب

 متولد تهران

49285000-55/04  

  آمريكا؟



  

  30  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف خبرنامه انجمن فارغ

1392اسفند  35خبرنامه شماره 
 )ادامه( دانشكده مهندسي مكانيك

 

 

 احمدي بفروئي، بيژن

 متولد تهران

49027001-55/04  

 انگستان ؟

 

 

 لامامي، سيدجال

 متولد اسالم آباد

49121008-53/04  

 

 

 

 بابايان، ويگن ادوارد

 متولد تهران

49069006-54/04  

 

   
 باللي، غالمرضا

 متولد بيرجند

49080018-53/04  

 

 

 

 ترابراميانس، واهان

 متولد تهران

49514018-55/04  

 

 

 

 تفرشي، محمد

 متولد كرمان

49503008-54/06  

 

 
 ، علي اصغردستگرديتيربند

 متولد خرمشهر

49512007-57/04  

فوم زيست شركت  –تهران 
  ؟ )شهاب فوم ( گستر 

  كاربري فيس بوك دارد

 

 

 ثابتي حسين آباد، فرخ

 متولد بمبئي

49421001-54/04  

-ميشيگان-ساكن آمريكا
Southgate ؟  

 

 

 جمالي آريا، عباداهللا

 متولد فسا

49222009-52/11  

 ايميل دارد

 

 

 هانسوز، جهان بخشج

 متولد بهبهان

49219008-52/11  

 

   
 حبيب اله زاده، مسعود

 متولد اردبيل

49181000-58/06  

 ساكن كانادا ؟

 

 

 خنداني، سيدمحمدحسين

 متولد بروجرد

49261004-53/04  

 ساكن آمريكا
عضو هيئت علمي سابق 

دانشكده مهندسي مكانيك 
  دانشگاه صنعتي شريف

 

 

 مبيزخيرانديش، كا

 متولد تهران

49263007-53/04  

 

 

 

 داوري اسب آباد، محمد

 متولد تبريز

49102003-55/04  

 تهران ؟

 

 

 داويد، فريدون كليمي

 متولد تهران

49104006-53/04  

 

 

 

 رحماني، منوچهر

 متولد تهران

49400004-54/04  

 

 

 

 رضاخواجوي، حميد

 متولد تهران

49410018-54/04  

محكومتداراي-تهران
قضائي به دليل واقعه 

ولنجك تهران در آبان ماه 
1388  

 

 

 رفعت بخشايشي، غالم

 متولد تبريز

49396007-56/11 

 

 

 

 رفعت جاه، سعيد

 متولد تهران

49397003-59/04  

 

 

 

 زبرجديان، محمدعلي

 متولد همدان

49554001-54/04 

 

 

 

سليماني سوادكوهي، منوچهر
 متولد تهران

49488009-54/11  

 ساكن رشت

 

 

 شبان، آدينه مراد

 متولد نوخندان درگز

49468008-55/11  

  ساكن مشهد ؟

 

 

 شريف رازي، علي رضا

 متولد تهران

49477007-54/04  

 

 

 

 شناسيفام، مجيد

 متولد مراغه

49479018-53/04  

 

 

 

طبيب زاده نوري، 
 محمدحسين

 متولد تهران

49501005-54/11  

  اليفرنياك - ساكن آمريكا

 

 

 كاوه كچوئي، فرخ

 متولد كرج

49240007-54/04  

لس  -ساكن كاليفرنيا
  آنجلس

  ايميل ندارد

 

 

 كرباسي، ملك منصور

 متولد زرند

49248008-54/11  

 

 

 

 كريم دزجي، مارسل

 متولد آبادان

49249004-53/04  

 

 

  

 گشايشي، علي

 متولد تهران

49169000-55/04  

نيوريورك  - آمريكا
Syracuse  

  Carrierشركت 
 ايميل ندارد

 

  

 محمدزاده، علي رضا

 متولد تهران

49334001-54/04  

  

 

  

مرتضويان دهكردي، 
 سيدمرتضي

 متولد آبادان

49343000-56/06  

  ساكن اصفهان ؟
  تلفن همراه خاموش است

 

 

 معاون، صمد

 متولد مشهد

49319002-54/04  

 - كاليفرنيا - آمريكا
  آنجلس لوس

  اردايميل ند

 

  

 نباتي، داودكليمي

 متولد تهران

49358008-53/04  

  

 

  

 نجفي ثاني، محمد

 متولد تهران

49367007-53/04  

 Middlesex -انگلستان
Sageglen Limited 

 

  

 وفائي نجف آبادي، فريبرز

 متولد شيراز

49522002-54/04  

  

 


