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  نو به خبرنامه ينگاهسال نو و 
اي شد كه نگاهي نيز به  فرارسيدن عيد نوروز و سال نو بهانه

. وضعيت تهيه و انتشار خبرنامه الكترونيكي انجمن بياندازيم
اين . منتشر شد1381اولين شماره خبرنامه در بهمن سال 

باتوجه . شماره به صورت چاپي تهيه و توزيع شد 4خبرنامه تا 
تصميم گرفته  1384ه هزينه زياد چاپ خبرنامه از آغاز سال ب

شد كه خبرنامه تنها بصورت الكترونيك تهيه شود و به اين 
ها بصورت  به بعد عموم خبرنامه 5ترتيب از خبرنامه شماره 

شماره  36با اين شماره تاكنون . الكترونيك تهيه و منتشر شد
وه چند شماره به عال. سال منتشر شده است 11خبرنامه طي 

ها  عموم اين خبرنامه. نيز به صورت ويژه نامه منتشر شده است
دانشگاهيان و عالقمندان قرار  در وبگاه انجمن در اختيار هم

  .دارد
از نظر تحليل محتوايي بايد گفت اكثر مطالب خبرنامه به ارايه 

سعي شده . هاي انجمن اختصاص يافته است اخبار و گزارش

كان اخيار انجمن پوشش داده شود و گزارش است كه تا حد ام
هاي مختلف كه معموالً بسيار گسترده و منتوع است  فعاليت

دانيم كه اخبار و فعاليت هاي زيادي در  البته مي. ارايه شود
خبرنامه منعكس نشده و يا آنطور كه شايسته بوده در خبرنامه 

گري در كنار خبرنامه ابزارهاي خبررساني دي. آورده نشده است
ها  وجود دارد كه بسياري از اطالعيه  نيز وبگاه انجمن و ايميل

دانشگاهيان و ساير  و اخبار از طريق آنها به اطالع هم
هاي مختلف ستادي،  جا دارد كه از كميته .رسد مخاطبان مي

تخصصي و منطقه اي انجمن بخواهيم در اين راه پيش قدم 
خود را در اختيار  شوند و اخبار و گزارشات نوشتاري و تصويري

  .خبرنامه قرار دهند
التحصيلي  هاي چهلمين سال فارغ پس از شروع برگزاري جشن

به درج آلبوم ها  تعداد قابل توجهي از خبرنامه ،1389از سال 
هاي مرتبط با  فعاليتالتحصيالن و اخبار مربوط به  فارغمصور 

برگزاري جشن هاي دوره هاي اول تا پنجم اختصاص داده 
هاي قديمي به خبرنامه  از آن زمان بخش آلبوم عكس .است

دانشگاهيان دوره  ها بيشتر از طريق هم اين عكس. افزوده شد
از طريق اين . اول تا پنجم در اختيار خبرنامه قرار داده شد

اينكار  .عكس بخش مهمي از تاريخچه دانشگاه بازسازي شد
شود و  ها انجام التحصيالن عموم دوره تواند توسط فارغ مي

هاي دريافتي را در خبرنامه  خبرنامه آمادگي دارد كه عكس
  .تنظيم و ارايه نمايد

عالقمندي زياد وجود داشته  براي انعكاس اخبار دانشگاه نيز
. ايم توان گفت كه در اينكار چندان موفق نبوده است ولي مي

علت آن اولويت پرداختن به اخبار انجمن و نبود نيروي كافي 
البته نكته . تنظيم اخبار مذكور بوده استوري و جمع آبراي 

اينجاست كه دانشگاه داراي انواع رسانه برخوردار است كه از 
توان به وبگاه دانشگاه و نيز نشريه هاي مختلف  جمله مي

نشريه داخلي شريف كه . مكتوب و الكترونيك برخوردار است
نقش نشريه خبري مديريت روابط عمومي دانشگاه است 

در اطالع رساني اخبار دانشگاه دارد و در وبگاه  كليدي
)www.sharif.edu/~prm ( در اختيار عموم عالقمندان
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  .به پيگيري اخبار دانشگاه قرار دارد

بخش ديگري كه در خبرنامه تجربه شده است معرفي 
اي آنان بوده  التحصيالن و دستاوردهاي علمي و حرفه فارغ
هاي  پيشرفتاست و در اين زمينه تالشهايي شده . است

مسلماً موارد . شاخص تاحدي در خبرنامه منعكس شده است
اي بيش  توانست درج شود ذره درج شده نسبت به آنچه مي

هزار  38نيست و معرفي اين جامعه كه تا اين مرحله بالغ بر 
راهكاري كه . الوصولي نيست نفر شده است كار آساني و سهل

دانشگاهيان براي ارايه  د همبراي اينكار وجود دارد مشاركت خو
دانشگاهي به  مسلماً اگر دوستان هم. اينگونه مطالب است

گنجينه باارزشي و در دراز مدت اينكار همت نمايند به تدريج 
انتشار كتاب و مقاله، كسب رتبه، مدارج و  .فراهم خواهد شد
هاي مختلف، ثبت اختراع، كسب عناوين و  جوايز و زمينه

يكي از  .جمله موارد قابل ارايه استهاي شغلي از  سمت
هاي مفيد قابل معرفي اشخاص و ارايه نقش  گزارش
. التحصيالن دانشگاه در مديريت سياسي كشور است فارغ

دانشگاه شريف نقش بسيار مهمي در اداره 
كشور دارد كه پرداختن به آن بسيار مفيد 

  .خواهد بود
هاي  نكته ديگر درج نظرات، مقاالت و نوشته

هاي مختلف علمي،  دانشگاهيان در زمينه مه
اي، فرهنگي و اجتماعي،  پژوهشي، حرفه

تاكنون سعي . ورزشي، هنري و غيره است
  شده كه عموم مقاالت دريافتي در خبرنامه

منعكش شود كه در آرشيو خبرنامه ها قابل 
اما موارد ارايه شده نيز تنها . مراجعه است

ست توان كوچكي از آن است كه مي بخش
اينكار نيز نياز به مشاركت شما . باشد
از شما تقاضا . دانشگاهيان گرامي دارد هم
شود در اينكار همت نماييد و هرگونه  مي

. مفيد را براي خبرنامه بفرستيد تصويريمطلب نوشتاري و 
هاي نوشتاري در توسعه جوامع  شود كه مهارت گفته مي

رنامه براي مختلف نقش كليدي دارد و چه جايي بهتر از خب
ها و  شود كه دانسته اينكار باعث مي. تمرين اين مهارت

دانشگاهيان به اشتراك گذاشته شود و  نظريات با عموم هم
ها و بحث و گفتگو در باره موضوعات  زمينه براي تبادل ديدگاه

  .مختلف فراهم شود
اي نظير  هاي شخصي و حرفه زمينه ديگر ارايه اخبار فعاليت

سفرهاي علمي، ها،  نمايشگاهرويدادها،  ،ها حضور در برنامه
اي، سياحتي و زيارتي و غيره است كه دوستان  حرفه
هاي آنها را براي  ها و عكس توانند گزارش دانشگاهي مي هم

ها و  توانند عكس دوستان هنرمند نيز مي .خبرنامه بفرستند
  خود را در اختيار خبرنامه قرار دهندشاخص نقاشي هاي 
توانـد نقـش مـوثري در     ذاري اينگونه مطالب مـي گ به اشتراك

جامعه برقراري روابط دوستانه در ميان و هرچه بيشتر نزديكي 
 .داشته باشدشريف 

تواند در خبرنامه  اي از آن است كه مي اين مطالب تنها شمه
تر از اين  ند بسيار گستردهتوا و قطعاً مطالب مي. آورده شود

انندگان و جامعه دانشگاه رود كه عموم خو انتظار مي .باشد
شريف با بذل توجه و كوشش در زمينه تهيه محتوا خبرنامه را 

تر و در خور  ياري دهند و آنرا به يك خبرنامه مفيدتر و جذاب
  .اين جمع فرهيخته تبديل كنند

  ن دانشگاه صنعتي شريفخبرنامه انجمن فارغ التحصيال
 info@tappico.com) انجمن دبيركل(د شيريومحم

  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 ور فرانك قهرمان پ
  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 

  آشنايي با اعضاي ستاد برگزاري جشن دوره پنجم
  faranak_ghahremanpour@yahoo.comفرانك قهرمان پور 

  foroz2002@yahoo.comفروزنده طبيبي 
  hojat_babaei2003@yahoo.comحجت بابايي 

  zahraei.m@gmail.comمحمد زهرايي 
  irannowsa@irannowsa.comمحمود محبي 

  kavianinezad@gmail.comمنصوره كاوياني نژاد 
  karimi_hoda@yahoo.comهدي كريمي دستجردي 
) دانشگاهمدير روابط عمومي (محمد شريف خاني

msharifk@sharif.edu  
  chi_mi_gi@yahoo.comعلي صادقي 

  a.hamzelou@kavoshazmoon.comعليرضا حمزه لو 
  Nbrmail5@yahoo.co.ukنغمه برادران 

  ostandaran@yahoo.comغالمعباس زارع 
  h.asempur@gmail.comحسين عاصم پور 

  atefe.nayebzade@gmail.comعاطفه نايب زاده 
  fallah@moshfeq.comنصراله محمد حسين فالح 

  ghanbari.mh@gmail.comمحمد حسين قنبري 
  vosoughian@hotmail.comقدرت اله وثوقيان 
  meratnia@rahgosha.comاحمد مرآت نيا 

  mahmoud.malekafzali@gmail.comملك افضلي  محمود
  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.comحسين حيدري رامشه 
  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 
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تجارب و دستاوردهاي تخصصي نشست اولين : خبرنامه
روز در التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف  ساله فارغ چهل

اين . برگزار شددر دانشگاه شريف  1392هجدهم مهرماه 
التحصيلي دوره  نشست در خالل جشن چهلمين سال فارغ

التحصيالن  سخنراني توسط فارغ 16و در آن ها برگزار  چهارمي
با موفقيت اين نشست تخصصي . دوره اول تا چهارم ارايه شد

. گرفتقرار و استقبال گسترده مخاطبان برگزار شد و مورد 
دكتر سيد جمال الدين گلستاني مسئوليت هماهنگي و دبيري 

التحصيالن  ها نفر از فارغ اين نشست را به عهده داشت و ده
برنامه ريزي و ها در  هاي مختلف به ويژه دوره چهارمي دوره

  .آن مشاركت داشتندبرگزاري 
در برگزاري نيز گفتني است انجمن تجربه ارزشمند ديگري 

هفتم و هشتم اين كنفرانس در . داشته است كنفرانس كيش
چهلمين سال تاسيس دانشگاه   در خالل جشن 1384ماه  دي

بررسي روندهاي توسعه صنايع و «با عنوان صنعتي شريف 
 33در اين كنفرانس تعداد . برگزار شد» علوم در ايران و جهان
ايران مقيم التحصيالن و استادان دانشگاه  سخنراني توسط فارغ

  .جهان ارايه شدورهاي مختلف كشو 
مسئوالن انجمن را بر آن داشت  تجربيات موفق فوق مجموع

انه با مشاركت يكه طرح برگزاري كنفرانس سال
 .دنقرار دهخود ها را در دستور كار  التحصيالن عموم دوره فارغ

به اين منظور دكتر علينقي مشايخي دبير كل وقت انجمن از 
آموخته دوره چهارم و  ني دانشدكتر سيد جمال الدين گلستا

عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي برق خواستند كه 
اين . عهده گيرندبه را دايمي مسئوليت رياست اين كنفرانس 

در اواخر درخواست توسط ايشان پذيرفته شد و دكتر گلستاني 
سال گذشته با دعوت از افراد عالقمند و فعال نسبت به 

پس از آن . ددناقدام نموكنفرانس تشكيل هيئت اجرايي 
فراخوان الزم براي مشاركت در برگزاري كنفرانس تهيه شد 

  :شود دانشگاهيان ارايه مي كه در زير براي اطالع هم

  فراخوان مشاركت در كنفرانس
التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف تصميم گرفته  انجمن فارغ

است كه از امسال و همه ساله كنفرانسي تحت عنوان 
اين كنفرانس براي . حصيالن شريف برگزار نمايدالت فارغ

  .شود دستيابي به اهداف سه گانه زير برگزار مي
تجديد و گسترش پيوند فرهنگي، علمي و صنعتي  - 1

 التحصيالن شريف با همديگر و با دانشگاه فارغ

هم انديشي و مبادله تجربيات در زمينه مسائل ايران در  - 2
يتي و هاي فرهنگي، علمي، صنعتي، مدير حوزه

 اقتصادي

هاي علمي و صنعتي  تبادل اطالعات در زمينه پيشرفت - 3
 در سطح جهان

اجراي اين برنامه، امسال نخستين كنفرانس در در راستاي 
  :شود چهارچوب زير برگزار مي

  زمان
التحصيلي  همزمان با برگزاري جشن چهلمين سالگرد فارغ

  وزمهرماه امسال به مدت دو ر اواخردر ها  دوره پنجمي
  كنفرانسمحورهاي 

كنفرانس امسال داراي سه محور اصلي است كه هر محور 
  :باشد مشتمل بر تعدادي زيرمحور به شرح زير مي

  التحصيالن ي دستاوردهاي فارغمعرف: الف
 آوردهاي تكنولوژيك و صنعتي دست -

 آوردهاي علمي و پژوهشي دست -

 آوردهاي آموزشي دست -

ادبي،  جتماعي،هاي فرهنگي، ا آوردها در زمينه دست -
 ...ورزشي، هنري و 

هاي ضروري دانشگاه كارآمد در  مولفه: ب
  دنياي نو

ها و  آموزش پايه(رسالت آموزشي دانشگاه چيست؟  -
مبادي علمي يا آماده سازي افراد براي به عهده گرفتن 

 )هاي مشخص حرفه

 ارتباط دانشگاه و صنعت -

 National System(نظام ملي نوآوري و ابتكارات  -

of Innovation( 

 استقالل دانشگاه -

 التحصيالن كارآفريني براي فارغ -

 راهكار در قبال مشكل فرار مغزها -

 مباحث ديگر -

  جالشهاي توسعه كشور: ج
بحران محيط زيست و آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ  -

 كشور

 بحران آب و چگونگي مديريت منابع آب كشور -

 استراتژي مناسب براي توسعه صنعتي كشور -

تاري اقتصادي كشور براي توسعه و چگونگي موانع ساخ -
 اصالح آن

موانع فرهنگي توسعه و چگونگي تحول فرهنگي براي  -
 توسعه

نقش و جايگاه مناسب دولت براي توسعه كشور و  -
 چگونگي انتقال به جايگاه مطلوب

 چگونگي خروج از ركود اقتصادي و كاهش بيكاري -

 مباحب ديگر -

 هاي كنفرانس بخش
  :هاي زير خواهد بود مسال شامل بخشكنفرانس دو روزه ا

 هاي كليدي يا دعوت شده سخنراني -

 ارايه مقاالت -

 )Poster Session(ارايه پوستر  -

 نمايشگاه -

 ميزگردها -

 هاي خود بازديد موازي شركت كنندگان از دانشكده -

 ارايه دهندگان -

جز در موارد استثنايي كه ممكن است ضرورت ببر آن است  بنا
هاي كنفرانس بر عهده  ر يك از بخشتهيه و ارايه ه ،يابد

منظور از اعضاي جامعه . اعضاي جامعه دانشگاهي شريف باشد
  :دانشگاهي شريف در اين فراخوان عبارت است از

نشگاه در هر يك از سطوح التحصيالن دا فارغ - 1
 كارشناسي ارشد و دكتري  ،كارشناسي

 دانشجويان كنوني دانشگاه  - 2

 نشگاهدا حالاعضاي هيئت علمي گذشته و  - 3

همچنين لفظ دانشگاه در اينجا به معني پرديس اصلي دانشگاه 
  .صنعتي شريف در تهران است

  كنفرانسزبان 
توانند  ميزبان اصلي كنفرانس فارسي است، اما ارايه كنندگان 

در هر يك از موارد زير كه مايل باشند از زبان انگليسي 
حين  متن مقاالت، اساليدهاي مورد استفاده: استفاده كنند

ارايه شفاهي، ارايه شفاهي مقاالت يا مطالب، پوستر و باالخره 
توصيفات مكتوب يا شفاهي و بروشورهاي بكار رفته در 

  نمايشگاه
  دانشگاهيان نحوه مشاركت هم

شود كه  به اين وسيله از همه اعضاي جامعه شريف دعوت مي
به هر يك از طرق زير در برگزاري موفق اين كنفرانس 

  ي نمايندتشريك مساع
  :الف، ارايه مقاله

توانند در ارتباط با هر يك از محورهاي  دانشگاهيان مي هم
. گانه كنفرانس و زيرمحورهاي مربوطه مقاله ارايه كنند سه

در . گيرد ارايه و پذيرش مقاالت طي دو مرحله صورت مي
) Extended Abstract(مرحله نخست، خالصه تفصيلي 

 شود التحصيالن شريف برگزار مي نخستين كنفرانس فارغ
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به همراه ليست مراجع مهم و  كلمه 500بايست در  مقاله مي

اد به دبيرخانه خرد 15ديگر اطالعات ضروري حداكثر تا تاريخ 
  .دكنفرانس ارسال شو

هاي دريافتي به دو شكل  كميته علمي پس از بررسي خالصه
  :نمايد از ارايه دهندگان براي ارايه مقاله خود دعوت مي

تعداد محدودي از : ارايه شفاهي مقاله در كنفرانس -
ت براي ارايه شفاهي در كنفرانس انتخاب مقاال
براي اين منظور الزم است متن اصلي مقاله، . شوند مي

مرداد به دبيرخانه  31در فرمت مربوطه حداكثر تا تاريخ 
 .دكنفرانس ارسال شو

هاي  تعداد بيشتري از خالصه: ارايه به صورت پوستر -
تفصيلي ارسال شده براي ارايه به صورت پوستر در 

براي اين منظور نيز . شوند ها انتخاب مي ستربخش پو
الزم است پوسترها به تعداد و فرمت مشخص حداكثر 

 .دمرداد به دبيرخانه كنفرانس ارسال شو 31در تاريخ 

  :شركت در نمايشگاه: ب
توانند از طريق شركت در نمايشگاه به ارايه  عالقمندان مي

ر يك از هاي صنعتي و نيز در ه اوردهاي خود در زمينه دست
آوردهاي  دست(در ذيل محور الف هاي ديگر  زمينه
براي اين منظور فرم درخواست . اهتمام ورزند) التحصيالن فارغ

خرداد به دبيرخانه  15يخ رشركت در نمايشگاه مي بايست تا تا
  .كنفرانس ارسال شود

التحصيالن  نامزد كردن يكي از فارغ: ج
  :براي ارايه مقاله يا سخنراني دعوت شده

توانند كميته علمي كنفرانس را در شناسايي  دانشگاهيان مي هم
التحصيالن ذيصالح براي ارايه مقاله يا  و دعوت از فارغ

به اين منظور چنانچه . سخنراني هاي دعوت شده ياري نمايند
توانند سخنراني يا  التحصيالن مي كه يكي از فارغبر اين باورند 

ن يكي از محورهاي اي پيرامو مقاله در خور و شايسته
 پيشنهاد خود را حداكثر تاكنفرانس ارايه نمايند مي بايست 

  .ارديبهشت به دبيرخانه اطالع دهند 31 تاريخ
رود با مشاركت و راهنمايي همه اعضاي  به اين ترتيب اميد مي

جامعه دانشگاهي شريف و با برگزاري كنفرانس امسال 
هاي سالهاي  رانساي استوار براي برگزاري مستمر كنف شالوده

  .بعدي فراهم شود
  :ساختار تشكيالتي كنفرانس

 ،هيئت اجرايي كنفرانس متشكل از اعضاي باسابقه و عالقمند
مسئوليت برنامه ريزي و هدايت كليه فعاليت مرتبط با 

براي زير به اسامي كميته  8ضمناً . كنفرانس را به عهده دارد
ت اجرايي كنفرانس در نظر گرفته شده كه زير نظر هيئ

  .كنند مي فعاليتكنفرانس 
هاي كليدي و  انتخاب مقاالت و سخنراني: كميته علمي - 1

 برنامه ريزي ميزگردها و دعوت شده

انتخاب شركت كنندگان در نمايشگاه، : كميته نمايشگاه - 2
 برنامه ريزي، غرفه بندي و اجراي نمايشگاه

تبليغات و ارتباطات پيش از : كميته تبليغات و انتشارات - 3
برداري در حين  گزاري كنفرانس، ضبط، عكاسي، فيلمبر

ها و انتشار  برگزاري كنفرانس و تهيه آلبوم از عكس

 مجموعه مقاالت و پوسترها پس از برگزاري كنفرانس

تشويق به مشاركت و ارتباط با : كميته روابط بين الملل - 4
و جلب همكاري  التحصيالن مقيم خارج كشور، فارغ

 خارج كشورالتحصيالن در  رغفاارتباط با تشكل هاي 

برنامه ريزي بازديد موازي : ها كميته بازديد از دانشكده - 5
هاي خود، پيگيري اجراي  شركت كنندگان از دانشكده

 ها براي بازديد كنندگان هاي دانشكده برنامه

طراحي، آماده سازي و به روز نگاه داشتن : كميته وبگاه - 6
يباً همه اين كميته ابزار كار تقر. وبگاه كنفرانس

 .كند هاي ديگر را فراهم مي كميته

هاي كنفرانس، وسايل  تدارك سالن: كميته تداركات - 7
ناهار و شام و   صوتي و تصويري، اياب و ذهاب،

 پذيرايي مابين جلسات

 تامين منابع مالي الزم براي كنفرانس: كميته مالي - 8

توانند در صورت عالقمندي متقاضي  دانشگاهيان مي عموم هم
به اين منظور از . هاي كنفرانس شوند ر كميتهعضويت د

  .اطالع دهند انجمنعالقمندان تقاضا مي شود مراتب را به 
  دستاوردهاتجارب ونشست تخصصي

 عكس سخنران/عنوان سخنراني

نشست ارايه گزارش برگزاري 
 تخصصي

  
دبير (الدين گلستاني  جمال دكتر

 )نشست تخصصي

Energy Efficiency, 
Polices and Practices  

  
 دكتر احمد رضا گنجي

آيا زلزله در ايران بايد هميشه به يك 
 فاجعه تبديل شود؟

  
 دكتر يوسف بزرگ نيا

 نگاهي گذرا بر چهل سالي كه گذشت

  
  دكتر مجتبي شمسي پور

هاي  ارايه گزارش تهيه فيلمها و كليپ
  جشن دوره چهارم

 
  مهندس فروزنده طبيبي

ه گزارش تهيه مطالب و تدوين اراي
  »دفتر چهارم«كتاب 

  
  مهندس محمد زهرايي

تساوي حقوق زن و مرد از ديدگاه 
 قرآن

  
 پناهي مهندس ژيال شريعت

  دستاوردهاتجارب و نشست تخصصي 
 عكس سخنران/ عنوان سخنراني

اي از نرم افزار توليد  نمونه
 هاي اطالعاتي سيستم

  
 مهندس مظاهر اميني

معرفي طرح ايجاد مجتمع نسترن 
 ويژه سالمندان

  
 زانه آقايي پورمهندس فر

  بررسي پديده مهاجرت جوانان

  
  مهندس محسن جعفريان

معرفي طرح احداث پرديس پژوهش 
  و فناوري دانشگاه صنعتي شريف

  
  دكتر علي مقداري

چگونه به ماندن فارغ التحصيالن در 
  كشور كمك كنيم

  
  دكتر محمود تبياني

تغييرات تكنولوژي و تاثيرات آن بر 
 رهاي در حال توسعهكشو

  
 مهندس حسين ترابي

 چگونه خالق باشيم

  
 دكتر اصغر محمدي خنامان

نگاهي به دانش استرولوژي و 
 كاربردهاي آن

  
 زاده مهندس عبدالرسول هاشم

انتقال تجربه مديريتي در حوزه انرژي 
  نفت و گاز

  
  مهندس حسين ثمري

  سير تكامل پروژه هاي صنعتي

  
  دس محسن نادري شاهيمهن

چگونگي اجرايي كردن ايده هاي 
  نوين

  مهندس حميد رضا مرتضايي  
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ديدار اعضاي فعال انجمن با 

  پرفسور فضل اله رضا
حضور پرفسور فضل اله رضا در ماهه  يكفرصت : خبرنامه
هاي مختلفي حضور پيدا  باعث شد كه ايشان در برنامه ايران
ين برنامه مراسم نكوداشت ايشان در اولين و مهمتر. كنند

پرفسور رضا به دعوت و . دانشكده فني دانشگاه تهران بود
آقاي عليرضا . ابتكار كانون فني دانشگاه تهران به ايران آمد

ايشان را با  فرانكفورتمهنا دبير اين كانون طي سفر به 
خود به ايران آورد و در خاتمه نيز پرفسور رضا با خود تا 

در نظر داشت در ما انجمن . آلمان بدرغه نمودت فرانكفور
براي در ايران مراسم نكوداشتي  پرفسور رضاخالل حضور 

ولي عمالَ به . در دانشگاه صنعتي شريف برگزار كند ايشان
به . علت فشردگي برنامه هاي پرفسور رضا اينكار ميسر نشد

اين دليل به اين بسنده شد كه برنامه مالقات حضوري با 
اين برنامه را آقاي مهنا در محل اقامت . شود گذاشته ايشان
به اين . در هتل اسپيناس تهران هماهنگ نمود نامبرده

التحصيالن  فارغاز اعضاي هيئت اجرايي و  يترتيب تعداد
و  رفته ايشانبه ديدار  1392آذر  17در روز  قديمي دانشگاه

 پرفسور رضا در اين. گفتگو پرداختندبه به مدت يك ساعت 
ديدار به اهميت شناخت واقعي جهان و جهاني شدن تاكيد 

بايد با شناخت . بايد از چاه درآمد و دنيا را ديد«. كردند
  :چنانچه مولوي گويد ».جهان و جهان شناسي گام برداشت

  جمله عالم، شرق و غرب آن نور يافت
  .تا تو در چاهي نخواهد بر تو تافت

رفتارمان طوري باشد كه  همه ما ايرانيان بايدبه بيان ايشان 
به اين منظور بايد  .رتقاي جايگاه ايران در جهان شودباعث ا

بپرهيزيم و وجوه مثبت را ها  و عيباز تبليغ وجوه منفي 
يك تنها به نظر ايشان مهم نيست كه . اشاعه دهيم

بلكه بايد  ،دانشگاه در ايران خدمات ارزشمندي ارايه دهد
له تهران، شريف و شيراز همه دانشگاه هاي ايران از جم

دست به دست هم دهند و جايگاه ايران را در جهان ارتقا 
  .ما بايد حضور زيبايي در جهان داشته باشيم. دهند

همكاري ميان روابط  برقراري و توسعهايشان خواستار 

در ايران شدند تا بتوانند نقش و التحصيلي  هاي فارغ كانون
  .ننداعتبار ايران را در جهان برجسته ك

اي  هاي توسعه رئيس اسبق دانشگاه شريف با اشاره به برنامه
خود در زمان تصدي در دانشگاه شريف و تهران، بيان 

برنامه ايشان توجه به دنياي آينده و دنياي نمودند كه 
  . اطالعات بوده است

مرحوم علي اصغر پرفسور رضا از مرحوم تيمور لكستاني و 
اه ياد كردند و خدمات لواساني از خدمت گذاران دانشگ

  . نددارزنده آنان را ستو
هاي  خانم قهرمان پور در اين جلسه ضمن معرفي فعاليت

يك جلد از كتابهاي دفتر اول تا به رسم يادبود انجمن، 
هاي دوره اول تا  چهارم و چند مجلد از فيلم هاي جشن

  .چهارم را به پرفسور رضا اهدا كردند
ياد ر فقيد خود عنايت اله رضا در خاتمه پرفسور رضا از براد

. نوشتند كردند كه در حوزه سياسي و اجتماعي كتاب مي
اين جلسه چند جلد از كتابهاي برادرشان را به  ايشان در

  .انجمن اهدا كردند تا مورد استفاده قرار گيرد

ي زاده محمد زهرايي، شاهرخ زنجان: ، پرفسور فضل اله رضا، ايستاده)دوره اول مهندسي شيمي(محمد رضا عزيزيان:نشسته
  ، فرانك قهرمان پور)دوره پنجم مهندسي برق(دوره اول متالورژي، مهدي حكيم پور، محمد حسين قنبري (اعزازي
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پروفسور  يكصد سالگينكوداشت 
  اهللا رضا در دانشگاه تهران فضل

 يو فرهنگ يم نكوداشت مقام علممراس: روزنامه اطالعات
ن زادروز يكصدمياهللا رضا در آستانه  پروفسور فضل

در دانشگاه تهران  يآموخته دوره اول دانشكده فن دانش
د يدر محل تاالر شه 1392آبان  29غروب روز چهارشنبه 

  .روز برگزار شدين دانشكده، ديچمران ا
م كه ن مراسي، در اروزنامه اطالعاتبه گزارش خبرنگار 

گان دانشكده  آموخته ، دانشيو فرهنگ يعلم يها تيشخص
و  يان و گروه فنيدانشگاه تهران، استادان و دانشجو يفن
س يرئ يا حضور داشتند ابتدا دكتر محمود كمره ياضير

 يبرگزار: گفت يدانشگاه تهران در سخنان يدانشكده فن
رد و يشتر صورت گين پس بيد از ايبا ييها ن نكوداشتيچن
د يانجام شود كه دانشمندان و نخبگان ما در ق يزمان در
  .ات هستنديح
د يفه همه ما است و باياحترام به علم و عالم وظ: افزود يو

ن بزرگان بزرگ يآنقدر كه در شأن علم و دانشمند است ا
  .شمرده شوند
پروفسور رضا اشاره  يخچه زندگيسپس به تار يا دكتر كمره
هستند و ما در آستانه  1293 شان متولد ساليا: كرد و گفت

سال  يپروفسور رضا ورود. ميشان هستيا يسالگ 100
 1317و در سال  يس دانشكده فنيهمزمان با تأس 1313
  .هستند يالن دانشكده فنيالتحص ن فارغيجزو اول

 يو آراستگ يفرمودند كه وارستگ يپروفسور رضا در مطلب
هنگ ن است كه در صف اول علم و فريما ا يو مل يفرد

  .ر استيپذ ن هم امكانيم كه ايريقرار بگ
. ميد خردگرا باشيپروفسور رضا معتقد است ما با: افزود يو

 يو تكنولوژ يآور م و از فنيكن ياز احساسات خام دور
  .ميغرب در كنار سنت خود استفاده كن

امروز، استقالل كشورها در گرو استقالل : او ادامه داد
  .ندارد يم آن مفهوميقد يگر به معناياست و د يفرهنگ

استاد ممتاز دانشگاه  يدار ماراالن ز جبهيسپس دكتر پرو
ن سالروز يما در آستانه هشتادم: گفت يتهران در سخنان

ن زادروز يكصدميكه مصادف با  يس دانشكده فنيتأس
ن يب ايشناس و اد اهللا رضا دانشمند و متفكر و زبان فضل

و  يعلم يها تيفعالبر  يم تا مروريمرز و بوم گردهم آمد
  .ميكن يقدردان يم و از مقام ويشان انجام دهيا يفرهنگ

الن يالتحص ن فارغيپروفسور رضا جزو اول: افزود يو
ن مراسم يه افتخار ما است كه در ايبودند و ما يدانشكده فن

  .افتنديحضور 
ن دانشكده يهشتاد سال است كه ا: دار اضافه كرد جبه

خدمت به كشور  يمتعهد بران و يجوانان خالق، كارآفر
ران به ين دانشكده نبود وضع ايكند و اگر ا يت ميترب

  .گر بوديد يا گونه
 يكه در توسعه صنعت و فناور يكسان: اضافه كرد يو

ل به خارج يادامه تحص يكه برا يخدمت كردند و كسان
ران بوده و در صدد توسعه يشه فكر و ذكرشان اياند هم رفته
اند و پروفسور رضا از جمله  ران برآمدهيا يآور و نام يفنĤور

 ياند ول كرده يران زندگيهستند كه در خارج از ا يكسان
  .ران بوده استيشه فكرشان ايهم
 يو: نامه پروفسور رضا گفتياز زندگ ياتيدار با ذكر جزئ جبه

نه يدر زم يممتاز در سطح جهان يعالوه بر مدارج علم
  .نا و كارآمد بوده استار توايز بسين يرانيفرهنگ و ادب ا
 12و  يسينكه او چهار كتاب به زبان انگلياو با اشاره به ا

كصد مقاله يش از ينوشته است و ب يكتاب به زبان فارس
ن كتابها در يپروفسور رضا عالوه بر ا: دارد، گفت يعلم

ز يدانشمندان بزرگ جهان ن يها از كتاب ييها نوشتن فصل
  .مشاركت داشته است

مختلف جهان و  يها دانشگاه يجوامع علم: رداضافه ك يو
اند و جامعه  كرده يقدردان يكشور از و 12 يها فرهنگستان

شان را به عنوان عضو يشبرد علم، ايپ يبرا ييكايآمر
  .كا انتخاب كرده استيعلوم آمر يالعمر آكادم مادام
 يها تيپروفسور رضا عالوه بر فعال: دار اضافه كرد جبه
با  ياست و از نوجوان يجسته زبان فارس، پژوهشگر بريعلم

دا كرد و از جمله يپ ييآشنا ياضيعرفان و فلسفه و ر
ث يحد«، »يبرگ يبرگ، ب«استاد  يفارس يها كتاب

به شاهنامه و  ينگاه«، »مهجور و مشتاق«، »يآرزومند
است » رنديگ ياريا كه عينقدها را بود آ«و » ياقبال الهور

  .است ين و ادب فارسشان به زبايكه نشانه عالقه ا
 ين گزارش دكتر محمدرضا عارف سخنران بعديبنابر هم

در فرهنگ ما نكوداشت بزرگان : گفت يو. ن مراسم بوديا
. شده يتوجه يضه بوده است كه متأسفانه به آن بيك فري
جوانان باشد و هم  يبرا ييتواند الگو ي، هم مين قدردانيا
  .ميدار يم كه چه بزرگانيا نشان دهينكه به دنيا
اصالح  1968اطالعات كه در سال  يه تئورينظر: افزود يو

د در پردازش اطالعات بود و يجد يكرديشده تحول و رو
شكسوتان بوده است و ينه جزو پين زميپروفسور رضا در ا

ه اطالعات در يس نظريتدر يشان منبع اصليكتاب ا
  .معتبر جهان بود يها دانشگاه

ن كشورها در ين جزو برتررايامروز ا: عارف اضافه كرد
ل آن ياز دال يكيه اطالعات در جهان است كه يتوسعه نظر

  .فا كرده استينه اين زمياست كه پروفسور رضا در ا ينقش
ز و ين دانشمند عزيم كه دنباله ايكن يافتخار م: افزود يو

ما استادان و  يها م و امروز در دانشگاهيا بوده يارزش

  .اند انجام داده يا برجسته ينه كارهاين زميمحققان در ا
 يها يژگيو و ها ياز برجستگ يكينكه يعارف با اشاره به ا
دانشمندان ما در : ت آنان است، گفتيدانشمندان ما جامع

 يو فرهنگ يادب يها نهيدر زم يعلم يها تيكنار فعال
شان يا يو ادب ياند و مجموعه مقاالت فرهنگ ن بودهيكارآفر

  .ن موضوع استيانگر ايب
، نقش برجسته يو ادب ي، فرهنگيدر كنار بعد علم: او گفت

م و ينيب يم يو علم ييت اجرايريپروفسور رضا را در مد
ف و يشر يشان در دو دانشگاه بزرگ صنعتيت ايمسئول

شان يا: عارف افزود. ن موضوع استيانگر ايدانشگاه تهران ب
و   ن دانشگاهيدر سامان دادن به علم در ا يا نقش ارزنده

اند  ونسكو بودهيران در ير اياند و عالوه بر آن سف ران داشتهيا
گر افتخارات يز از ديمردم نهاد ن يها و حضور در سازمان

  .ديآ يبه شمار م يو
گر يسخنران د يزيپار يبه گزارش خبرنگار ما، استاد باستان

ن جزو افتخارات من است كه يا: گفت يو. ن مراسم بوديا
ل شده ياستادان و بزرگان تشك يكه برا يبتوانم در مجلس

  .است صحبت كنم
گران گفتند و در يشد د يد گفته ميآنچه كه با: افزود يو

دانم كه شما  يد و من ميا كه هوا سرد است شما آمده يحال
  .ديترس ينم ياز سرد

ران را ينده ايرخ داد كه آ ياتفاق 1313در سال : افزود يو
بهمن  15ن در دانشگاه تهرا يكرد و آن بنا ين ميتضم

  .بود 1313
ن دانشگاه از طال بود كه بنا به يلوح سر در ا: ادامه داد يو

نشد چرا كه او  ين لوح طال كارگزاريدستور شاه وقت، ا
ن لوح را سردر دانشگاه بگذارند امكان دارد يمعتقد بود اگر ا

  .ن لوح، دانشگاه را خراب كننديند و به خاطر ايايب يبرخ
ن دانشگاه با امكانات ين است كه ايم امه: اضافه كرد يو

ران را در تمام يا يكه داشت توانست كادر بزرگ فن يكم
  .ن كنديها تام رشته

ن است كه ارتقاء رتبه يكه افتخار من ا نيان ايبا ب يو
توسط پرفسور رضا امضاء شده  يمن به استاد يارياستاد
  .است
ركت اهللا رضا با تشكر از ش ن مراسم پروفسور فضليدر ا

ختگان و ياز دانشمندان و فره: ن مراسم گفتيكنندگان در ا
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  7  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف خبرنامه انجمن فارغ

1393فرودين  36خبرنامه شماره 
ش يدو دهه پ يكين يران را در ايكه ا يدولتمردان و بزرگان

كنم و درود فراوان به  يتشكر م يآباد كردند با كمال فروتن
ها  ها، حوزه كه در دانشگاه يرانيشتر، جوان ايا بيون يليم 4

نده يبا برنامه، آ نند ويب يو موسسات آموزش و معرفت م
  .كنند يم ميترس يران باستانيا يبرا يتر درخشان

زان ما يوضع عز يو ماد يشااهللا از نظر معنو ان: افزود يو
كه مرا  نيا: پروفسور رضا اضافه كرد. هر روز بهتر شود

من گواراتر است  يد، براين برنامه را برگزار كرديمفتخر و ا
ران محسوب يهل دانش اندگان اياز نما يكيكه مرا  نياز ا
  .ديكن
 ياديف زياز همكاران شما از بنده تعر يكي: اضافه كرد يو

چ موقع بنا يخودشان است و من ه يكردند كه نشانه بزرگ
  .دفاع كنم ينداشتم كه از خودم در مقابل جمع

مطالب خودشان را  يل محموديسه يآقا: اضافه كرد يو
ت خوب داشت كه با بود و اشارايآغاز كردند كه ز يبا سخن

ها درباره من صادق  از آن يكينباشد  يياگر حمل بر خودنما
  ٫ن است و بسيازم، مشربم اين يب يريمن فق: گفتند. است

ان دربارة تولد يدو تا از آقا يكي: پروفسور رضا اضافه كرد
خواستند مرا از جامعه خواستاران  يمن صحبت كردند كه م

  .جدا كنند
وارد  1313ان كردند من در سال يبهمانطور كه : افزود يو

شگاه و كتابخانه يام آن زمان ما آزما شده يدانشكده فن
م كه فقط چند سال از ما بزرگتر يداشت ينيم معلمينداشت

  .ده نبودنديبودند و مثل معلمان امروز دانشگاه ورز
 ي، فرانسويسيبودند كه در زمان رضاشاه زبان انگل يجوانان
اضافه  ينداشتند، و ياديو دانش ز آموخته بودند يو آلمان
ها را به  نير بود و من ايار فقيدر آن زمان دانشگاه بس: كرد

م و با مشكالت يبا بوديكنم كه ما شك يل عرض مين دليا
  .ميساخت

 يا ها فقط هزار جلد كتاب داشت االن هر مدرسه كتابخانه
حاال كه نگاه . ن وسعت استياش به هم م كتابخانهيكه برو

  .ار جواب داده استيما بس يستادگيو ا يمردين پايم اكن يم
ن دانشگاه يكه از ا ينكه آنانيپروفسور رضا با اشاره به ا

 يدر آبادان يبزرگ يبودند كه كارها يرون آمدند كسانيب
  .ع را به وجود آوردنديكشور به عمل آوردند و صنا

 يها ن هشتاد سال دانشگاه تهران قدميدر ا: اضافه كرد يو
گر يد يو اگر زنده ماندم در فرصت. برداشته است يگبزر

  .د آنقدر دلتنگ باشنديخواهم گفت كه جوانان نبا
د يجوانان است اما جوانان با يبرا ييباينا شك يالبته مقدار

  .كنند يستادگيا
رند يگ يم Eكه نمره  ينكه جوانانيپروفسور رضا با اشاره به ا

توانم به خاطر  يكه م يمثال: ر بشوند، گفتيا وزير يد مديبا
ات استعداد داشت و ياضياست كه در ر» تسيل گيب«اورم يب

كودكان  ين برايا: دو سال در هاروارد درس خواند و گفت
بكنم و رفت  يگريد بروم كار ديخوب است و من با

ارد دالر درآمد يليكروسافت را ساخت كه االن صدها ميما
  .دارد

اد گوش يها را ز هجوانان ما رسان: پروفسور رضا افزود
شرفته يپ يكشورها يها خوانند و رسانه يدهند و م يم

 يبرخ. شان را بزرگ جلوه دهندين است كه كارهايكارشان ا

  .ال استيگر صور خيد يها درست و برخ نياز ا
كه بخواهد در جهان  يهر كشور: پروفسور رضا گفت

 يجهان شناس يد جهان شناس باشد ولينام باشد با صاحب
قت است و آن چه كه ين حقيب يا ك فاصلهي. ستينآسان 
 يانين زيم بزرگتريد جهان شناس باشيانند، باينما يبه ما م

كا را ين بود كه آمريكا متحمل شدم ايكه من از رفتن به آمر
ن اگر يهم يشناختم و برا يها را نم دانشگاه. شناختم ينم
دا يها پ د مرا در كتابخانهيخواست مرا بشناسد با يم يكس
  .كرد يم

ده يت را نديكه من كوكب هدا نيپروفسور رضا با اشاره به ا
ال يكنم كه خ يجوانان عرض م يفقط برا: بودم افزود

خواهم شما را با  يم. ميگو يبد م يد از كشوريينفرما
را  يقاتيتحق يها كا بودجهيآشنا كنم در آمر يشناس جهان

د دفاع يندا يشما م. دهد تا وزارت علوم يشتر وزارت ميب
د بودجه آن يبساز يا كشتيد جت يست، شما اگر بخواهيچ

ت يت و روحانيشود و به همان اندازه معنو يزودتر فراهم م
ت يران در معنويا يبزرگ: پروفسور رضا افزود. شوند يجدا م

 يجاد شده است و كاريا يتيريو عرفان است، در غرب مد
به  ياطفكه از نظر ع يهزار نفر و كس 10 يكنند برا يم

  .كم است يليك باشد خيشما نزد
ق كنند و بعد بروند و يخواهند بروند ابتدا تحق يجوانان اگر م
جا  خواهند خدمت كنند آن يبرگردند و اگر م يپس از مدت

آنجا : اضافه كرد يو. اد داردير زينجا فقير ندارد ايآنقدر فق
 400تس گفتند چرا يل گيب يش آقايخبرنگاران رفتند پ

د شما يقا داديا در آفريماالر يشه كنير ين دالر براويليم
: او در جواب گفت. ر وجود دارديكا فقيد در خود آمريدان ينم
  .شتر استيها ب از آنين

شرفت يد پين كه شما اگر بخواهيپروفسور رضا با اشاره به ا
در تذكرة : د، افزوديت كنيت را تقويت و انسانيد معنويد بايكن

 يابيم تا به آسيرفت يدها ميد با مريوگ يخ ميا، شياالول
د، يگو ياب چه ميد آسيدان يدم ميدها پرسيم از مريديرس

درشت را  يزهايد چيگو ياب ميآس  :م، گفتميدان ينم: گفتند
د و يريد درشت بگيدهم شما اگر بتوان يرم و نرم پس ميگ يم

  .ديا د، كار درست انجام دادهينرم پس بده
ل از پروفسور رضا به يمراسم با تجلن ين گزارش در ايبنابرا

ر و يدانشگاه تهران لوح تقد يشان از طرف دانشكده فنيا
  .س اهدا شديك تندي

عمر پر بركت : ن مراسم گفتيز در اين يدكتر كمال خراز
  .پروفسور رضا شامل چند برهه است

 يها تي، برهه مسئوليالت و كار و تالش علميبرهه تحص

د در حوزه فرهنگ و يولو برهه نگارش و ت يياجرا
  .ادب
با پروفسور رضا در  ييدر ادامه با اشاره به آشنا يو

استفاده از  يبرا: در سازمان ملل گفت يندگيدوره نما
ان را يرانيعلوم ا يآكادم يرانيت استادان ايظرف
 يرانيد ايساز سفر اسات نهيم كه زميل داده بوديتشك

  .كا به كشور شده بوديآمر يها دانشگاه
را با  يگسترش زبان فارس يشورا ين آكادميادر 

م كه با كمال خضوع يل داديت پروفسور تشكيمسئول
ان يرانين شورا در جهت آشنا كردن نسل دوم ايدر ا
  .كردند يتالش م يرانيكا با فرهنگ ايم آمريمق

رضامند و قانع بدون  يتيپروفسور رضا شخص: گفت يو
شان يا يتهستند كه قناعت و پاكدس يهرگونه وابستگ

  .گونه است و اسوه يزدن مثال
و  يين مراسم با اشاره به آشنايز در اين ييد محمود دعايس

آثار پروفسور رضا با  ينه چاپ برخيكه در زم يارتباطات
نه چاپ آثارشان يشان در زميا: شان داشته است گفتيا

داشتند و به ما گفتند كه  ياريبس يو بزرگوار يفروتن
دختران  يكه برا يا شان را به مدرسهيها ف كتابيالتأل حق

بزرگساالن در  يكه برا يا كم بضاعت در مشهد و مؤسسه
  .ديكرده بودند، بده يانداز زادگاهشان راه

م قرن حضور پر يش از نيرغم بيپروفسور رضا عل: افزود يو
ارائه پاسپورت  يكا برايكا درخواست آمريثمر در آمر

 يزندگ يرانيك ايان اند و به عنو را رد كرده ييكايآمر
  .اند كرده
نه فلسفه و علوم ياز افتخارات ما در زم يكي: افزود ييدعا
ازمند يقلبش ن يجراح يبرا ياو زمان. از كشور رفت يانسان
ه از او يدر همان مقطع ترك. هزار دالر بود 200تا  100

ه يلسوف معاصر در قونين فيتر دعوت كرد به عنوان برجسته
س شود تا بعدها يبه نام او تاس يا مركز و كتابخانه

د يك چك سفيش را به آن كتابخانه واگذار كند و يها كتاب
پاسخ داده بود كه من  ياو فرستاده بودند كه و يز براين

ن يم ايرم آرزويكه بم يوطنم است و روز يآنچه دارم برا
  .است كه در وطنم دفن شوم

او،  يبرنامه در معرف يه رفت مجريكه به قون ياو زمان
 يدر ابتدا يكرد كه و يكا معرفياز آمر يشان را پروفسوريا

 يگيران در همسايهستم از ا يرانيسخنان خود گفت من ا
نسبت  يبا ناسپاس يارين مسأله بسيرغم ايعل. ام شما آمده

و  يد مطهريرغم عواطف شهيكنند و عل يبه او رفتار م
وز ، هنيه نسبت به ويو قوه قضائ يرأفت مقام معظم رهبر

 يحرمت يشان بيمطبوعات نسبت به ا يمتاسفانه در برخ
  .شود يم
ن نصر است كه همه آثار يد حسيت پروفسور سين شخصيا

انجمن حكمت و فلسفه فرستاده  ياش را برا و كتابخانه
  .است
كنم به دست  يمن افتخار م: ان گفتيدر پا ييدعا

  .چون پروفسور رضا بوسه زنم يبزرگ يها انسان
پور،  د سهرابيان دكتر سعين آقايسم همچنن مرايدر ا

درباره مراتب  يرضا مهنا و دكتر مسعود بروجرديمهندس عل
  .راد كردنديا يپروفسور رضا سخنران يگاه علميو جا
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از سال » پروفسور رضا«زه يجا ياعطا

1393  
ل از پروفسور ياز مراسم تجل يدر بخش: روزنامه اطالعات

در  1392آبان  29فضل اهللا رضا كه چهارشنبه شب 
كنندگان  دانشگاه تهران برگزار شد مهندس مهنا از برگزار

 يتارنما يانداز از راه يدر سخنان» پروفسور رضا«نكوداشت 
ر و ينامه، آثار، تصاوياهللا رضا شامل زندگ استاد فضل ينترنتيا

كشور از  ين چهره برجسته علمير اطالعات مربوط به ايسا
دانشگاه  يل دانشكده فنيلتحصا ن فارغيكانون مهندس يسو

 يت به نشانين سايا: تهران خبر داد و گفت
www.fazlollahreza.com است و  يقابل دسترس

ز قابل يدانشگاه تهران ن يت رسميق ساياهللا از طر شاء ان
  .خواهد بود يدسترس

دانشگاه  يان دانشكده فنياد حاميبن: خاطر نشان كرد يو
دانشكده افتخار دارد  يتهران در آستانه هشتاد سالگ

اهللا رضا  به نام استاد فضل يمهندس  نهيرا در زم يا زهيجا
 يا نامه نيينده طبق آيزه از سال آين جايكند كه ا يگذار هيپا

  .شود، اعطا خواهد شد ين ميكه با نظر استاد تدو
به  يجامعه پزشك ياز سو يا زهيجا يمهنا در ادامه به اعطا

ش اشاره كرد كه با توجه به يال پنام پروفسور رضا از پنج س
 يرشته مهندس(» پروفسور رضا« يكار  نهيدور بودن زم

  .ه تعجب استيما يبا پزشك) برق
 يزه پزشكياز مسووالن جا يدر ادامه از دكتر بروجرد يو
نه ين زميدر ا يحاتيدعوت كرد كه توض» پروفسور رضا«

  .ارائه كنند
گاه ير از جايددر سخنان خود با تق يدكتر مسعود بروجرد

و  يدانش  يآزادگ» پروفسور رضا»  برجسته يو فرهنگ يعلم
: استاد را مورد توجه قرار داد و گفت يدانش  يمردم

است دانشگاه تهران با ير يدر دوران تصد» پروفسور رضا«
سوز كه مانع از خدمت  ن فرصتيقوان يلغو برخ

 يها خارج از كشور در دانشگاه يها آموختگان دانشگاه دانش
در حوزه  يصور يعلم يها يشد، به امپراتور يران ميا

 ينفر از كسان 100ب به ياستاد قر. ان داديكشور پا يپزشك
ها و  است دانشكدهي، رياسيكه به خاطر وضع س

مارستان را ملك مطلق يها را برعهده داشته و ب مارستانيب
را  يپزشك  د برجستهيپنداشتند بركنار و اسات يش ميخو
  .آنها كرد نيگزيجا
كشور روشن  يدر پزشك ياگر امروز چراغ: ح كرديتصر يو

. است» پروفسور رضا«امثال  يافروز چراغ ي است به واسطه
 يدر حوزه گوش، گلو و جراح يا زهيل جاين دليبه هم
و  ينولوژيرا يا انهيكنگره خاورم  هيك در حاشيپالست
به پزشكان » پروفسور رضا«ك به نام يپالست يجراح
اهللا رضا  استاد فضل. شود ياعطاء م يو خارج يرانيا  دهيزبرگ

  ك كالميها و در  خود عصاره فضل
  ك چشمه نوري  .چشم ماست
از حاضران در مراسم  يكي يهمدان يدانچيمسعود م

اهللا  را به استاد فضل ياز محسن رنان يتينكوداشت استاد ب
  :ديخوان ير ميرضا اهدا كرد كه در ز

  ام دوريمانده از ا يتك درخت  نايرانيافتخار همه ا
  ك چشمه نوريك صدف، يك سبد گل، ي

اهللا  از پروفسور فضل يقدردان
  فومن يرضا در دانشكده فن

آذر  11در  روز دوشنبه الن ياستاندار گ: روزنامه اطالعات
 يفومن از مقام علم يبا حضور دردانشكده فن 1392

اهللا  پروفسور فضل يالنيشمند و دانشمند برجسته گياند
  .كرد يرضا قدردان

نكه ين نشست با اشاره به ايدر ا ينجف يدكتر محمدعل
: ران و جهان است، گفتين بزرگان ايالن سرزميگ

شمند و دانشمند برجسته يپروفسور فضل اهللا رضا اند
ن فرزندان ياز ا يكيران يو چهره ماندگار ا يالنيگ
د علم و يار پرافتخار است كه در تولين ديسته ايشا
  .رگذار دارد ينقش تأث يكنون يايدر دن يناورف
پروفسور فضل اهللا  يتالشها و كوشش ها: افزود يو

رضا در توسعه علم و دانش سبب شده است كه نام 
الن در يخته گيو مردمان فره يرانيران و اياز ا يكين

ر از خدمات يتقد: د كرديتأك يو .ن افكن شوديجهان طن
سته و پرآوازه در واقع شمند برجين انديارزنده ا يعلم

  .است يران اسالميپاسداشت مقام علم و نام آوران ا
داشت سالروز شهادت يان با گراميالن در پاياستاندار گ

الن يرزا تا پروفسور رضا، گياز م: گفت يرزاكوچك جنگليم
ران بوده يا يه عزت و سربلندياست كه ما ين بزرگانيسرزم

  .اند 
: ند بلند آوازه كشورمان گفتشمياهللا رضا اند پروفسور فضل

كند و  يران را هموار ميا يشرفت و تعالير پي، مسيوحدت مل
  .اند اند، موفق شده اند هرگاه با هم بوده ان ثابت كردهيرانيا
نه يكشور در زم ين چهره ماندگار كشور درخصوص فضايا

كه خود را به  يجوانان دانا و كسان: ان داشتيد علم بيتول
 يو.اند، در برابر مردم مسئولند ز كردهمجه يعلم و تقو
ست، يرفته نيپذ يعذر يرانيا يدانشجو يبرا: ادامه داد

توان همه سدها را  يم يخواهد و با همدل يشرفت همت ميپ
: پروفسور رضا اضافه كرد.گر كشورها جلو زديشكست و از د

داشته  يديها ترد يرانيا يدرهوشمند يرود كس يگمان نم
كا از يآمر يك سوم درآمد مليست كه ين در حاليباشد، ا

د تالش، كوشش و ير آن است، پس باينترنت و نظايق ايطر
  .جهد كرد

د با يكنم با يه ميده توصيجهاند يبه عنوان معلم: گفت يو
 يماندگ ت عقبي، پشتكار و جديح و اصوليصح يزير برنامه
  .كشورمان را برطرف كرد يعلم

بزرگ خواند و  يرا ثروتجوانان  يرانيشمند بنام اين انديا
كه در مزارع كار  ييد خود را به خدمت به آنهايد ديبا: افزود

م، چرا كه يكنند و به اعتقادم پادشاه هستند، عوض كن يم
مت يبر ضرورت غن يو. اند كار و تالش را سرلوحه قرار داده

م و يفات بگذرياز تشر: د كرد و گفتيشمردن عمر تأك
  .ميكن ييو معرفت افزا يو برابر ي، برادريرخواهيخ

ل از يحضور در مراسم تجل ياهللا رضا برا پروفسور فضل
شهرستان فومن به استان  يان برجسته دانشكده فنيدانشجو

  .الن سفر كرده بوديگ

: اهللا رضا گفت دار با پروفسور فضليالن هم در دياستاندار گ
شمند برجسته و ين انديارزنده ا ياز خدمات علم يقدردان
م از يم و تكريقت پاسداشت مقام علم و تعظيه در حقپرآواز

  .است يران اسالمينام آوران ا
از  يدار با ابراز خرسندين ديز در اياهللا رضا ن پروفسور فضل

د با قدر دانستن يبا: الن گفتيحضور در زادگاهش استان گ

  .ميشه خدمت باشين، در اندين سرزميدر ا ياله يها نعمت
درخدمت مردم بودن دانست و از  ن نوع خدمت رايبهتر يو

عت بكر يطب ينه حفظ و نگهدارياستاندار خواست در زم
 1293اهللا رضا در سال  پروفسور فضل.الن تالش كنديگ

از  يكينك به عنوان يا آمد و هم ايدر رشت به دن يشمس
ه اطالعات و مخابرات در جهان مطرح يه گذاران نظريپا

  .است
: آور كشورمان گفت ند نامشمياهللا رضا اند پروفسور فضل

 يليا، نسبت به گذشته خيدر دن يران اسالميا يگاه علميجا
  .افته استي يريبهتر شده و رشد چشمگ

آموزان  روز در جمع دانشين چهره ماندگار كشور عصر ديا
خواست با  يران اسالميالن در رشت، از جوانان ايگ

ون روزافز يارتقا يشان، برايها ياز توانمند يريگ بهره
  .ران در جهان بكوشنديا يگاه علميجا
دارد  يران جوانان توانمند، بااستعداد و هوشمنديا: افزود يو

 يقابل توجه يها شرفتين جوانان توانمند، به پيو بواسطه ا
كشور  يجهان يكه ارتقا نيان ايبا ب يو.افته استيدست 

ن يتحقق ا: است، اضافه كرد يالن عملين گيران و سرزميا
  .كسب علم و دانش است يتلزم تالش همه برامهم، مس

ر يگيكه همواره پ نيان ايآور كشورمان با ب ن دانشمند ناميا
ران يا يها شرفتيآنان و پ يها تيران، موفقيجوانان ا

ان يرانيران و ايچ وقت از ايدل من ه: هستم، افزود ياسالم
  .شه به فكر كشورم هستميدور نبوده و هم

 يروز از سوياهللا رضا عصر د ر فضلل از پروفسويمراسم تجل
ركل آموزش و يالن با حضور مديآموزش و پرورش استان گ

 يايآموزان و اول ران، دانشياز مد يالن، جمعيپرورش گ
اهللا رضا در سالن اجتماعات  پروفسور فضل يمراكز آموزش

  .بانك صادرات رشت برگزار شد
آموزان دارنده مقام اول در  از دانش ين جمعيهمچن

ل در يمشغول به تحص يتيو ترب يعلم يكشور يها سابقهم
ن دانشمند ياهللا رضا با حضور ا پروفسور فضل يمراكز آموزش

  .ل شدنديتجل
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بازگشت پروفسور رضا به دانشگاه 
 يسالگ 100تهران در آستانه 

و  يرانياهللا رضا، دانشمند بلندآوازه ا استاد فضل: ايسنا
دانشگاه تهران، ظهر  يفندانشكده  1317آموخته سال  دانش

 يبا استقبال مسووالن دانشكده فن 1392آبان  27روز دوشنبه 
س خود بازگشت و در دفتر كار خود در يل و تدريبه محل تحص

  .دانشكده مستقر شد
سنا، دكتر رضا، استاد و دانشمند يا يبه گزارش خبرنگار علم

 يتهران و صنعت يها است دانشگاهيم كانادا كه ريبرجسته مق
ونسكو را در كارنامه خود دارد، يران در يا يندگيف و نمايشر

كه در  يكشنبه وارد تهران شده تا در مراسم نكوداشتيبامداد 
آبان ماه با  29، عصر چهارشنبه يو يكصد سالگيآستانه 

 يو فرهنگ يممتاز علم يها تيشخص يحضور و سخنران
، حضور شود يدانشگاه تهران برگزار م يكشور در دانشكده فن

  .ابدي
دانشگاه تهران  يل دانشكده فنين فارغ التحصيكانون مهندس

 29كند، عصر چهارشنبه  يم يزبانين سفر ميكه استاد را در ا
 يو فرهنگ يدر دانشكده از مقام علم يمراسم يآبان ماه ط

ر يتقد ين دانش آموخته نام آور دوره اول دانشكده فنيا
د چمران يدر تاالر شه 20تا  18ن مراسم از ساعت يا. كند يم

  .شود يدانشگاه تهران برگزار م يدانشكده فن
ا يدر رشت به دن يشمس 1293فضل اهللا رضا كه در سال 

پلم يان برد و ديرا در زادگاهش به پا ييالت ابتدايآمده، تحص
برق از  يسانس خود را در رشته مهندسيرا در تهران و ل

  .دانشگاه تهران گرفت
ا يسانس را از دانشگاه كلمبيفوق لمدرك  1324در سال 

برق از مؤسسه  يخود را در رشته مهندس يكا و دكتريآمر
 يو. افت كرديدر) يورك فعليويدانشگاه ن(ورك يوين يتكنولوژ

برق  ياستاد گروه مهندس 1334تا  1329 يها سال يط
كا و سپس دانشگاه يك آمريدانشگاه كاتول يدانشكده مهندس

تا  1333 يها ن ساليكا بود و بيردر بوستون آم يت يام آ
وز در يراكيدانشگاه س يگروه مهندس يات علميدر ه 1347

  .ت داشتيورك عضويويالت نيا
 يها استاد مهمان در دانشگاه 1353تا  1340 يها رضا در سال

س و دانشگاه كلرادو يس، كپنهاك دانمارك، پارييسو يمركز
  .كا بوده استيآمر

مونترال در كبك كانادا و دانشگاه ا در يكنكورد يها دانشگاه
ن استاد برجسته ياست كه ا ييها گر دانشگاهيل از ديگ مك

  .س كرده استيدر آنها تدر يرانيا
ه اطالعات و مخابرات يگذاران نظر هياز پا يكيپروفسور رضا 

ت شنون ينه ظرفيدر زم يا قات گستردهيدر جهان است و تحق
زدار، ينو يمخابرات يها و ارسال حداكثر اطالعات در كانال

 يخط يها ستمي، سيتصادف يندهايه اطالعات و فراينظر
ه كنترل يها و مدارها، نظر ستميه سي، نظريز عموميآنال

در  ي، انتقال و تلفات انرژيخط يا، فضاهايپو يها ستميس
  .انجام داده است يي دهانه n يها شبكه

دارد از ن دانشمند برجسته كه هم اكنون در كانادا اقامت يا
ا در مونترال يكنكورد يتاكنون استاد دانشگاه ها 1357سال 

  .ل مونترال بوده استيدر كبك كانادا و دانشگاه مك گ
ران به يخود در ا يي اقامت چند هفته يپروفسور رضا ط

همچون رشت، مشهد و اصفهان سفر خواهد كرد و  ييشهرها
 يدر زمان حضور در تهران در دفتر خود در دانشكده فن

  .دانشگاه تهران حضور خواهد داشت
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جشن پنجاهمين 
  التحصيلي سال فارغ

بهمن30طبق سنت همه ساله در روز چهارشنبه :خبرنامه
ماه سال گذشته جشن سالگرد تاسيس كانون مهندسين 

التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران و مراسم  فارغ
التحصيلي دانش  داشت پنجاهمين سالگرد فارغ گرامي

دانشكده فني در سالن شهيد چمران  1342آموختگان سال 
هاي بين  در چارچوب همكاري. اين دانشكده برگزار شد

انجمن و كانون اعضاي هيئت اجرايي انجمن نيز به اين 
در اين جشن دكتر فرجي دانا وزير . گردهمايي دعوت شدند

علوم، تحقيقات و فناوري كه خود دانش آموخته اين 
ضمناً دكتر سعيد سهراپ پور . ضور داشتدانشكده است ح

التحصيل دانشكده فني  رئيس سابق دانشگاه شريف كه فارغ
و عضو شوراي عالي كانون فني است در اين جشن حضور و 

  . مشاركت داشت
التحصيالن  طبق آمار ارايه شده در اين گردهمايي، تعداد فارغ

ل كميته تجلي. اند نفر بوده 189اين دانشكده  1342سال 
. سال تالش نموده است براي يافتن اين عده به مدت يك

نفر از آنان  30نفر بوده است كه  58حاصل تالش آنهايافتن 
در مراسم . نفر نيز فوت شده اند 34تعداد . مقيم خارج هستند

از . نفر حضور داشتند كه دو نفر آنان خانم بودند 53تجليل 
ار ماالني عضو توان به اسامي پرويز جبه د ميان حاضرين مي

هيئت مهندسي برق دانشكده فني و چهره ماندگار، علي 
اصغر جالل زاده مشاوره مدير عامل شركت مهاب قدس و 

  .لطف اله ميثمي نويسنده و فعال سياسي اشاره نمود
التحصيل دانشكده  مهندسين فارغ كانون يرسان گاه اطالعيپا

ل، يلته تجيسرانجام به همت كم:. فني دانشگاه تهران
جشن سالگرد كانون با حضور  1392بهمن  30چهارشنبه 

هر   باشكوهو ساير مهمانان  42ل سال يالتحص مهندسان فارغ

 . تر برگزار شد چه تمام

اطراف آن مملو از  يروز چهارشنبه تاالر چمران و راهروها
برپا  42الن سال ياز فارغ التحص يشگاه عكسيت بود، نمايجمع

دن يشگاه دين نمايورود از ا يشده بود و مهمانان در ابتدا
 .شدند يكرده و وارد سالن م

 يو سرود دانشكده فن ياسالم يسرود جمهور يبرنامه با اجرا
پس از . ات قرآن آغاز شديدستان و تالوت آ يتوسط گروه آوا

، )42برق(يدارماراالن ز جبهيدستان دكتر پرو يگروه آوا ياجرا
سپس . گفترمقدم يكانون به حضار خ يعال يس شورايير

 ي، گزارشيس دانشكده فنيير) 58برق ( يا دكتر محمود كمره
 ين ابراز خرسنديهمچن يدانشكده ارائه داد، و يت هاياز فعال

كشور از  ينفر از وزار 5تعداد  92نمود كه در سال 
 يدر انتها يس دانشكده فنيير. هستند يالن فنيالتحص  فارغ

با وجود  يده فنن نكته اشاره كرد كه دانشكيسخنانش به ا
دوار ين جمع حضور دارد، اميكه در ا يديشكسوتان و اساتيپ

 .ش در انجام امور موفق باشديش از پياست بتواند ب

. گر برنامه بوديبخش د يل از استاد بازنشسته دانشكده فنيتجل
 ي، استاد دانشكده مهندس)65ك يمكان(مورنژاديدكتر جمال ت

در . ديگرد يامسال معرفك به عنوان استاد بازنشسته يمكان
ابت يبه ن) 59ك يمكان(يل مسگرپورطوسيادامه مهندس اسماع

 .افت نموديدر يشان را از دكتر كمره ايمورنژاد لوح اياز دكتر ت

ن يمهندس برجسته توسط دكتر حس يبرنامه با معرف
ته انتخاب مهندس برجسته يعضو كم)49معدن (ياله نعمت

انتخاب  يته و چگونگيمك يها تيبه فعال يو. ادامه داشت
ن يامسال پانزدهم يبه گفته و. مهندس برجسته اشاره كرد

كند،  ياست كه كانون، مهندس برجسته انتخاب م يدوره ا
 .اند شده ينفر معرف 29تاكنون 

ن قسمت كار يتر از مشكل يكي: گفت ياله در ادامه دكتر نعمت
 يمامته، انتخاب مهندس برجسته است چرا كه از نظر ما تيكم

ك مهندس برجسته يهر كدام  يالن دانشكده فنيفارغ التحص
ن موضوع كه انتخاب يبا توجه به ا يند وليآ يبه حساب م

ته براساس يباشد، كم ين ميمهندس برجسته به صورت نماد
نفر را از  2ر است تنها ين كرده است ناگزييكه تع يضوابط
دكتر همزاسم  يرشته ها انتخاب كند، سپس و يتمام
راه و (ن ياسيو مهندس احمد آل )45 يميش(انينصورم

 يمعرف 92را به عنوان مهندسان برجسته سال ) 39ساختمان 
 .كرد

ته يگر كميعضو د) 42 يميش(يمهندس محمدباقر عراق
دكتر  يرزومه كار يانتخاب مهندس برجسته، برنامه را با معرف

ان در خصوص يسپس دكتر منصور. ان ادامه داديمنصور
در آخر سخنانش  يو. را ارائه داد يحاتيخود توض يهات يفعال

د چرا كه گذر از يشما مهندس برجسته هست يتمام: گفت
هر كدام از شما را  يسخت مهندس يها كنكور و گذر از درس

 .سازد يك مهندس برجسته مي

ان را يما لوح دكتر منصوريرهپ يسپس مهندس عباس موسو
راه و (يانصارشان اهدا كرد و مهندس محمدرضا يبه ا

 يمعرف يز برايكانون ن يعال يعضو شورا) 47ساختمان 
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سن  يگر بر روين، مهندس برجسته دياسيمهندس احمد آل 

نكه هر سال در ينمود از ا يابراز خرسند يمهندس انصار. آمد
سخنانش به  يدر ابتدا يو. كند ين جمع بزرگ شركت ميا
ته، كانون مهندس برجس ين موضوع اشاره كرد كه با معرفيا

كند و  يم يك انسان موفق را معرفيدر واقع صفات خوب 
 يد طيبا يريت چه مسيدن به موفقيرس يجوانان بدانند كه برا
 شود؟  يانسان موفق گفته م يشود؟ و به چه شخص

كانون در انتخاب مهندس برجسته، : يبه گفته مهندس انصار
گرد و ن يفرد، در جامعه و در كشورش م يرگذاريبه بعد تاث

مهندس آل . ر استين تقديسته اين شاياسيمهندس احمد آل 
شان، عشق را در دوست داشتن ين در طول دوران زندگياسي

ش شرط صداقت با يانسان ها و صداقت انسان با خود كه پ
سخنان خود  يمهندس انصار. ف كرده استيگران است تعريد

شده  انجام يها تيف شده و فعاليتال يها كتاب يرا با معرف
ان يتاكنون به پا يليفارغ التحص ين از ابتداياسيمهندس آل 

 .رساند

 يقين دقاياسيمهندس آل  يبه دنبال سخنان مهندس انصار
 ياز شورا يضمن سپاسگزار يو. كرد يحضار سخنران يرا برا
ن يامشب برگ زر: ر كانون گفتيره و دبيات مدي، هيعال

 يم همسرم ميدمن است و من تمام افتخاراتم را تق يزندگ
 يل دانشكده فنين است كه فارغ التحصيكنم و تمام افتخارم ا

 يريت پذيبودم كه به ما مسئول يچون حام يو شاگرد استادان
ن نكته اشاره كرد كه يسخنانش به ا يدر انتها يو .را آموختند
  .د مهندس شهروند باشند نه مهندس كارگزاريان بايدانش جو

 يو دكتر مرتض ي، دكتر كمره ا)65برق(دانا يسپس دكتر فرج
ن را اهدا ياسيلوح مهندس آل ) 44راه و ساختمان ( يزاهد
 .كردند

ر اسبق يازدهم، دبيدوره  يشورا يل از اعضايمراسم با تجل
راه و (اصغر جالل زاده فرد يمهندس عل. دا كرديكانون ادامه پ

، يزاهد يدانا، دكتر مرتض ي، دكتر رضا فرج)42ساختمان 
، مهندس )49راه و ساختمان (انينينژاد حس يمحمدهاددكتر 

و مهندس آزاده محمدزاده ) 82معدن(ن ختالنيديآ
حضور  يعال يازدهم در شورايدر دوره ) 80 يميش(يروحان

ر يدب) 65عمران (زاده ين دكتر محمد شكرچيداشتند همچن
ت در مراسم حضور نداشت، يز كه به علت ماموريسابق كانون ن

 .ر قرار گرفتيتقداباً مورد يغ

ن ين بخش ايتر مهم 1342شكسوت سال ير از مهندسان پيتقد
ك يمكان(يا كمره يجشن بود و مهندس محمدرضا محمدآباد

ن يا يشكسوت به معرفيمسئول ارتباط با مهندسان پ) 51
 يشان در آغاز سخنانش از مهندس ربوبيا. قسمت پرداخت

فرد و  آزاد، مهندس جالل زاده ي، مهندس عليخبوشان

باشند، به  يشكسوتان امسال ميكه از پ يمردانيمهندس عل
 42ل سال يالتحص مهندسان فارغ ييدر شناسا يجهت همكار

كه گذشت  يك سالي يدر ط:نمود و در ادامه گفت  يقدردان
م متاسفانه از يالن بوديالتحص فارغ ييشناسا يوقفه درپ يب

د ينفر در ق 34، تعداد 42ل سال يالتحص نفر فارغ 162مجموع 
ن ينفر از ا 58م كه تعداد يستند و خوشحاليات نيح

سپس از مهندس جواد . ن ما حضور دارنديالن در بيالتحص فارغ
مهاجر  ي، مهندس غالمعل)28ك يالكترومكان( يشهرستان

) 44ك يالكترومكان(پور  د سهرابيو دكتر سع) 29معدن (
را اهدا  42ل سال يالتحص س مهندسان فارغيدعوت شد تا تند

ر، ياله ن مهندس كرامت يادگاريپس از گرفتن عكس . كنند
از  يفرد به ذكر خاطرات آزاد و مهندس جالل زاده يمهندس عل

 .پرداختند ييدوران دانشجو

شكسوت در رستوران يدار مهندسان پيد ديپ تجديدر ادامه، كل
. پخش شد يالد و حضورشان در دانشكده فنيبرج م يسنت

 .92در طول سال  يدرگذشتگان فن شد از ياديسپس 

كه به  يجشن با حضور پر شور حضار ادامه داشت در حال
شد مهندس روزبه  يك ميمراسم نزد يانتها
ل ضمن يته تجليس كميرئ) 80عمران (يآباد صالح

ان يكرد از حام ياز حضور تمام مهمانان، قدردان يسپاسگزار
نمودند،  يارين جشن كانون را هميا يكانون كه در برگزار

ك ماه يشد كه در  يل قدردانيته تجليكم ين از اعضايهمچن
كردند  ين مراسم تالش ميا يبرگزار يبرا ير شبانه روزياخ

 يدعلي، مهندس سيخصوصا مهندس محمدرضا كمره ا
س و مهندس ييب ري، نا)92عمران (يان سجاديمتول

 .ليته تجلير كمي، دب)92عمران (ن طالب پوريمحمدحس

از پشت صحنه  يپيكل  يبه تماشا ييراير هنگام پذمهمانان د
 يريخ تصويكتاب تار ياز معرف يپيل و كليته تجليكم يها

س دانشكده ين سال تاسيژه جشن هشتادميكه و يدانشكده فن
ن پروژه مهندس حامد يا ير هنريباشد و توسط مد يم يفن
 .ه شده بود نشستنديته)84 يميش(ان ييغماي

زنده توسط گروه  يقيموس ياجرامراسم به  يانيبخش پا
 .همنوازان حصار اختصاص داشت

، انجمن آموزش يان دانشكده فنياد حامين مراسم بنيدر ا
 يها ته ورزشيد كانون، كميته بازديران، كميا يمهندس

مسكن  يكانون، شركت نشر فن و شركت تعاون يكوهستان
جشن حضور  يتا انتها يساختمان اصل يكانون در تاالر ورود

 .مهمانان پرداختند يخود برا يها تيفعال ياشته و به معرفد

د ين مراسم اقدام به فروش سررسيز در ايرخانه كانون نيدب
عالقمندان و مهمانان  يو فروش كتاب كانون برا 93سال 

  .ن مراسم كرديحاضر در ا
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  معرفي كتاب
  شناختم الر، بهشتي كه من مي

موخته دوره پنجم مهندسي عبدالعلي يزداني دانش آ: خبرنامه
الر بهشتي كه من «سازه از تاليف و انتشار كتابي با عنوان 

نادر  ،مهدي كلهر ،شاهرخ يزدانيآقايان . خبر داد» شناختم مي 
تهيه اين در  بحري مهدي جمالي و رامان يزداني ،هنرخواه

صفحه  200اين كتاب در . اند داشته همكاري كتاب با نويسنده
  .وسط انتشارات پيام رسان منتشر شده استت 1388در سال 
دربارة منطقة الر است؛ الر زيبايي كه وقتي قدم در  اين كتاب
هايت را فراموش  ها و گرفتاري ها، غم نهي تمام غصه آن مي

هاي الر به  كني و انگار تعلقات دينوي خود را پشت گردونه مي
كه با اي از بهشت دانست  توان قطعه گذاري، الر را مي جا مي

  .بجا مانده است كيعنايت پروردگار در اين كرة خا
اين كتاب به عنوان بهترين كتاب در مورد محيط زيست از 

در ) CIC( شوراي جهاني شكار و حفظ حيات وحشطرف 
 2011ماه مه  15اين جايزه در  .ه استانتخاب شد 2011سال 

-Maria Fürstin zu Stolbergتوسط خانم 

Wernigerode ه و هشتمين مجمع عمومي در پنجا
شوراي جهاني در سن پترزبورگ به آقاي يزداني اهدا شده 

  .است
  :نويسنده در مقدمه كتاب آورده است

ام  من در حد وسع و توان علمي و ادبي اندك خود سعي كرده"
در قالبي نو به شما بگويم كه چه الري داشتيم و چه در آن 

د مخرب را ادامه دهيم داشتيم و اكنون چه داريم و اگر اين رون
  .چه خواهيم داشت

همانطور كه گفتم هدف و مقصودم از تاليف اين كتاب مروري 
هايي كه به آنجا  است بر وضعيت طبيعي الر در خالل سال

ام و غرض از بازگو كردن خاطرات و تمركز روي  رفته
گيري  ماهيگيري به هيچ عنوان به رخ كشيدن مهارتم در ماهي

  . . .يي نيستو يا داستانسرا
من احساس وظيفه كردم تا آنچه را كه درباره الر دارد با 

رود و به فراموشي  گذشت زمان از دست مي
  ".شود در اين كتاب گرد آورم سپرده مي

احسان آقاي يكي از خوانندگان كتاب به نام 
پرسار  وبگاهدر عبيدي آشتياني 

)www.porsyar.com(  نظرات خود را در
هايي از آن نقل  ته است كه بخشمورد كتاب نوش

  .شود مي
من كتاب زيباي آقاي عبدالعلي يزداني با نام 

 - 1387(شناختم  الر بهشتي كه من مي"
مرا بسيار . را خواندم و بسيار لذت بردم ")1355

سرگرم كرد و به دل طبيعت زيبا و همچنين 
  .خاطرات نوجوانيم برد

يم و ما، در مورد طبيعت ايران مطالعات كم دار
من هميشه دنبال كتاب ، فيلم مستند يا چيزي 
شبيه به اين در مورد الر بودم ، كه اين كتاب را 

  .ديدم 
واقعا كتاب جالبي است و نكاتي را گفته كه 

  .سئواالت در ذهن من بود
خواستم بدانم چرا ماهيان سد الر  مثال من مي

اند و  سال پيش ريز تر شده 20نسبت به آن 
صورتي نيست كه با خواندن اين گوشتشان ديگر 

م كه احتماال به خاطر  ا كتاب ، تقريبا متوجه شده
سال پيش، كف درياچه هنوز چيزي از  20اين است كه اون 

و ) به جامانده از قبل از ساخت سد(دشت و مرغزار باقي داشته 
رش يا همان ميگو آب شيرين و غذاهاي ديگر زياد داشته و 

سط اليه اي خاك كه در اين كتاب با اين اواخر كف درياچه تو
نام رسوبات ريزدانه نام برده شده ، پوشيده شده و ديگر مرغزار 

  .شود نيست پس غذا كمتر است و ماهي ديرتر بزرگ مي
چون نويسنده قبل و بعد از ساخته شدن سد، به الر ميرفتند، 

اند و خواننده را هم  تاثير اين تغيير را بر ماهيها درك كرده
  .كنند  هم ميشيرف

كتاب بخصوص براي ماهيگيران قديمي و آنهايي كه قبل از 
  .به الر ميرفتند به طور ويژه جذابيت دارد 1377سال 

 1389من كتاب را در سال 
خواندم، و آن موقع به نويسنده 

زدم و ميزان عالقه خودم ايميل 
را به آن كتاب اعالم كردم، 
ايشان هم استقبال كردند و بعد 

وال از من پرسيدند كه چند سئ
ر واقع كه د آورم در اينجا مي

  :مصاحبه با خودم است
هاي واقعي نويسنده از   هدف - 1

چاپ اين كتاب به نظر شما چه 
  بود؟

همان است هدف از چاپ كتاب 
 يعنيدر مقدمه گفتيد كه 

آشنايي افراد با گذشته الر و 
زيبايي را كه حس  آناينكه 

  .را به آنها هم انتقال بدهيد اند كرديد و ديگران نديده
آيا نويسنده توانسته به آن چيزهايي كه در مقدمه خود به  - 2

  عنوان هدف نوشته برسد؟
آنچه تنها با يك كتاب در راه آن اهداف بلند ميتوان به آن 
رسيد ، بله رسيده، گرچه هدف شما و من رسيدن به بهشت 

ت و كسي برين، آنجايي كه همه رودخانه ها پر از ماهي اس
  .آيد هم دنبال زياده طلبي نيست، با كتاب بدست نمي

كدام يك از فصل هاي كتاب را شما بيشتر پسنديديد و  - 3
  چرا؟

به علت توضيح تمام رودخانه هاي الر با آمار  FAOگزارش 
ما چون ماهيگير سد هستيم ، از رودخانه هاي الر چيز زيادي (

دانه كه همان طور در ضمن بحث رسوبات ريز –) دانستيم نمي
  .كه در قبال گفتم باعث روشن شدن مسائلي براي من شد

بخشهاي پيش گفتار و الر كجا و چگونه بود به خاطر 
كه مجموعا (احساسي كه در آن بود و عكسهاي گلهاي آن 

  ).مرا به گريه انداخت
  آيا پردازش ادبي نويسنده خوب و رسا بود؟ - 4

اهيگيري از يك نويسنده در قياس با كتاب ديگري در مورد م
به . ديگر ايراني كه من مطالعه كرده بودم، يك اثر ادبي بود

نظر من شيوايي كالم حفظ شده بود و خواننده متوجه منظور 
شد، در گفتارتان صداقت داشتيد، مثال موضوعاتي را  شما مي

فهميد كه  چند بار در چند جاي كتاب ميگفتيد، و خواننده مي
ي و از روي حدس و گمان نبوده، ضمن اين كالم همينطور

  .اينكه احساس زيادي هم داشت
  ها چطور بود؟ عكس - 5

  )CIC(شوراي جهاني شكار و حفظ حيات وحشعبدالعلي يزداني در حال گرفتن جايزه   .عكسها عالي بود: اغراق نيست اگر بگويم
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آموخته  افتخارآفريني دانش
 مهندسي برق دانشگاه شريف

جايزه «نام به جايزه ويژه رياست جمهوري آمريكا : خبرنامه
» مهندسانبراي دانشمندان و  زودهنگامموفقيت 

)PECASE( دانش آموخته مهندسي برق  به مونا جراحي
اين خبر به نقل از سايت . اختصاص يافته است 1375ورودي 

اين جايزه طي . شود بيان مي  UCLAخبري دانشگاه 
جايزه  .شود مراسمي در سال ميالدي جاري به نامبرده اهدا مي

ر ت آمريكا دافتخاري است كه توسط دولمذكور باالترين 
در ابتداي مراحل علوم و مهندسي پژوهش در زمينه زمينه 

موتا جراحي دانشيار مهندسي برق دانشگاه . شغلي است
كاليفرنياي جنوبي در لس آنجلس در مدرسه مهندسي و علوم 

  .كاربردي هنري ساموئل است
جراحي در حال كار و تحقيق براي توسعه فناوري 

هاي سالمت،  ده در زمينهاپتوالكترونيك بسيار سريع براي استفا
او در سال . مخابرات و سنجش از دور و كاربردهاي ديگر است

ملحق شده  UCLAبه دانشكده مهندسي دانشگاه  2013
دانشمند و مهندس است كه  102او در زمره يكي از  .است

اين اسامي برندگان . را دريافت مي كند 2013جايزه سال 
  .اعالم شد 2013در دسامبر جايزه 

اعالم اسامي برندگان اعالم هنگام يس جمهور آمريكا در رئ
پيشرفت خيره كننده اين دانشمندان و مهندسين در كرد كه 

اي براي  اي شاخص اميدوار كننده شروع كار حرفه
پيشرفت ما از تعهده آنان به  .هاي آنان در اينده است پيشرفت

هاي علمي و فني بسيار خرسنديم و آنان باعث تضمين 
  .جهاني آمريكا در سالهاي آينده خواهند شد رهبري

دانشگاه عضو هيئت علمي  UCLAقبل از آمدن به جراحي 
او بر روي توسعه محوري توجه . ميشيگان در آن آربور بود

 هايگر هاي مجتمع براي حس هاي بعدي ابزار و سيستم نسل
امواج با طول موج تراهرتز و ميليمتر، تصوير برداري، 

  .هاي مخابراتي است مو سيستمحاسبات 
مونا جراحي بر روي مفاهيم مواد عالي و  پژوهشيگروه 
كند كه در  ها و ابزارهاي پالسمونيك تحقيق مي نانوسازه

اين گروه پتانسيل اين را دارد . كنند فركانس تراهرتز كار مي
كه حس و تصويرسازي از مواد نيمه شفاف را توسعه دهد و 

  .تر كند لوكولي عميقدريافت ما را از ساختارهاي م
گويد من بسيار مشعوف هستم كه كارهاي من بر  جراحي مي

روي الكتورنيك نور با فركانس تراهرتز باعث جلب توجه بنياد 

من در نظر دارم كه فناوري . جايزه رياست جمهوري شده است
ام براي تصوير  ابزار تراهرتز را كه در گروه خود توسعه داده

كي، حسگرهاي بيولوژيك، حسگرهاي برداري و تشخيص پزش
اتمسفري، كنترل كيفيت دارويي و تصويربرداري حفاظتي به 

  .كارگيري كنم
 UCLAرئيس دانشكده مهندسي  Vijay K. Dhirدكتر 

دانشكده است كه جايزه اين هشتمين عضو گفت كه جراحي 
PECASE وي گفت اين خبر مهمي  .را دريافت مي كند

جراحي مورد تقدير رئيس  پژوهشيهاي علمي  فعاليتاست كه 
عضو به عنوان ما مطمئن هستيم كه او . جمهور شده است
بروز مي خود را بيشتر در آينده  UCLA دانشكده مهندسي

دهد و شهرت و اعتبار خود را براي آموزش مهندسان و 
رهبران آينده و نيز ارايه خدمات عمومي و تحقيقات مرزهاي 

  .دانش صرف خواهد كرد
توان به  هاي متعددي را برده است كه مي تاكنون جايزهجراحي 

از آكادمي ملي بنياد مهندسي جايزه پيشگامان مهندسي 
Grainger  جايزه پيشرفت شغلي زودهنگام از بنياد ملي ،

علوم، جايزه محققين جوان از دفتر تحقيقات نظامي آژانس 
  .مركز تحقيقات نظامي اشاره نمودپروژه هاي دفاعي پيشرفته 

من از اعضاي فعلي و سابق گروه تحقيقاتي «گويد  جراجي مي
براي گروه    بخاطر مشاركت و هيجان آنان در آوردن پروژه

من ضمناً از موسسات سرمايه گذار نظير . »كنم تشكر مي
ONR ،NSF ،DARPA ،ARO   وNASA   براي

  .كنم حمايت از اين تحقيقات تشكر مي
پايه گذاري شده  1996ال هاي زودهنگام در س جايزه پيشرفت

هاي ايالتي ساالنه به هم  بسياري از ادارات و آژانس. است
را براي اين شايسته شوند تا دانشمندان و مهندسان  ملحق مي

موفقيت هاي اوليه آنان  فعاليتافرادي كه . جايزه نامزد كنند
آمريكا را علوم و مهندسي و دستيابي به اهداف ملي آمريكا 

  .كند تضمين مي
مونا جراحي پس از اتمام گرفتن مدرك كارشناسي گفتني است 

، براي 1379مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف در سال 
وي مدرك فوق ليسانس و . ادامه تحصيل به آمريكا رفت

 هايدر سالبه ترتيب در دكتري خود را در رشته مهندسي برق 
 او .از دانشگاه استانفورد دريافت كرده است 2007و  2003

سپس دوره فوق دكتري خود را در دانشگاه بركلي در سال 
پس از آن به عنوان استاديار در . به پايان رسانده است 2008

دكتر جراحي . دانشگاه ميشگان در آن آربور مشغول به كار شد
 عنوان عضو هيئت علمي مهندسيبه  2013در سال سپس در 

دانشگاه برق و مدير آزمايشگاه الكترونيك تراهرتز در 
UCLA مشغول به كار شد.  

التحصيل برجسته  فارغكسب عنوان 
  دانشگاه كاليفرنياي جنوبياز 

حسن آستاني دانش آموخته دوره پنجم مهندسي : خبرنامه
وي را در هنگام جستجو براي يافتن دوره . صنايع است

در او . ساكن است در كاليفرنياي آمريكايافتيم كه ها  پنجمي
تحصيالت كارشناسي مهندسي صنايع تمام اپس از 1354سال 

تحصيالت فوق راهي آمريكا شد و در دانشگاه صنعتي شريف 
در دانشگاه رشته مهندسي صنايع و سيستم در ليسانس خود را 

او موسس و مدير عامل . به پايان رساندكاليفرنياي جنوبي 
 Beverlyدر شهر Astani Enterprisesشركت 

Hills است.  
التحصيل  ني موفق به دريافت جايزه فارغآستا )سوني(حسن

و نيز جايزه  2007برجسته از دانشكده مهندسي در سال 
التحصيل برجسته مدرسه مهندسي صنايع و سيستم  فارغ

  .دانشگاه كاليفرنياي جنوبي شده است
شهر  دورنمايتوسعه كالس جهاني، در  تحولوي از طريق 

تجربه در سال  30. آنجلس را بازآفريني كرده است لوس
كاليفرنياي جنوبي در زمينه خريد و فروش امالك و مستغالت 

چشم اندازي روشن براي وي در زمينه معماري  شده كهباعث 
  .ايجاد شود انديشمندانهو طراحي 

ها را به  عضويت هيئت مديره بسياري از سازمانحسن آستاني 
  :عهده دارد كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود

Pacific Council for International Policy 
Central City Association 
USC Viterbi School of Engineering 
Leadership Council for USC’s Lusk 
Center for Real Estate Development 

، توسعه، ساخت و مديريت بيش از يك تملكحسن آستاني در 
ها  ماني و آپارتمانهاي ساخت بيليون دالر دارايي شامل مجتمع

واحد آپارتماني در سراسر كاليفرنياي  5000از جمله مديريت 
واحد  1800 در حال توسعه  ضمناً ودست داشته جنوبي نقش 

 17آستاني با اهداي سخاوتمندانه . جديد در اين منطقه است
عمران و محيط زيست ميليون دالر باني احداث دانشكده 

او  .فرنياي جنوبي شده استسوني آستاني در دانشگاه كالي
ها  خانمان ميليون دالر را صرف خانه سازي براي بي 3,5ضمناً 

سرگمي او ورزش  .و زنان و فرزندان آسيب ديده كرده است
. كاراته و تاي چي است كه داراي كمربند سياه درجه دو است

رود تا توسط راهبان آموزش ببيند و  هر ساله او به ژاپن مي
ورزش يوگا، دوچرخه سواري  بهاو . فزايش دهدمهارت خود را ا

او اكنون رئيس باشگاه كاراته و تاي چي  .عالقمند استو سفر 
Tenshin-Kai  در شهر كالور كاليفرنيا است كه در آمريكا
  .آستاني داراي همسر و سه فرزند است .و ژاپن شعبه دارد
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مجمع  علي زواشكياني منتخب

به عنوان يكي  جهاني اقتصاد
  جهانجوان  انرهبراز 

دانشكده  1375علي زواشكياني دانش آموخته ورودي : خبرنامه
 جهانجوان مهندسي صنايع موفق به كسب عنوان رهبر 

)Young global Leader(  از مجمع جهاني اقتصاد
  .شد 2013در سال 

مجمع جهاني اقتصادي داووس معتبرترين گردهمايي 
س با حضور رهبران اقتصادي جهاني است كه هر ساله در داوو

كشورهاي مختلف جهان و مديران اقتصادي و بنگاه هاي 
عالوه بر نشستهاي . كسب و كار بزرگ جهان برگزار مي شود

متعدد اقتصادي و سياسي كه در اين مجمع برگزار مي شود، 
تعدادي از مديران جوان كشورهاي مختلف به عنوان رهبران 

علي  2013در سال . جوان جهان شناسايي و معرفي مي شوند
زواشكياني از طرف مجمع جهاني اقتصادي داووس به عنوان 

اين مجمع همه ساله . يكي از رهبران جوان جهان انتخاب شد
ميزبان رهبران اقتصادي و بنگاههاي كسب و كار در جهان 

  .مانند بيل گيتس مي باشد
كميته داوري مجمع جهاني اقتصاد در ژنو به رياست ملك 

شاه اردن علي زواشكياني را به عنوان رهبر جهاني عبداله پاد
اين كميته پس از بررسي سوابق هزاران . جوان انتخاب نمود

هاي  ها و شاخه رهبر جوان از مناطق مختلف جهان و حوزه
مختلف تخصصي نسبت به انجام اين انتخاب اقدام نموده 

او عضو هيئت علمي و مدير برنامه هاي آموزشي مركز  .است

  سازي و اعتماد سنجي مهندسي تعمير و نگهداري بهينه
)C-MORE (در دانشگاه تورنتو است.  

توسط رياست جمهوري وقت به  1379در سال زواشكياني 
موسس و سپس او . شناخته شدعنوان دانشجوي نمونه كشور 

المللي مديران ايراني شد كه هدف آن  انجمن بينوقت رئيس 
در ايران و خاورميانه رشد مديريت دانش و كاربردهاي آن 

. است از موسسان گروه پژوهشي آريانا ضمناً وي. است
مدرك دكتري از  موفق به اخذ 2007در سال زواشكياني 

 را بنيان نهاداو شبكه گسترش دانش . گرديددانشگاه تورنتو 
مجامع علمي داخل كشور با كه هدف آن ارتقاي همكاري بين 

  است ايرانيان دانشگاهي مقيم خارج كشور
وي فعاليتهاي تدريس و مشاوره اي در حوزه مديريت 

. هاي فيزيكي در كشورهاي مختلف دنيا ارايه مي نمايد دارايي
به عنوان يكي از رهبران جوان پر انرژي به  2008او در سال 

. انجمن آسيا دعوت شد تا در گردهمايي توكيو شركت كند
رهبر را به عنوان در اين گردهمايي دكتر زواشكياني 

توسط  1956اين انجمن در سال . گرديدجوان انتخاب 
تاسيس شده است كه از حاميان آن مي   IIIجان راكفلر 

توان به كوفي عنان دبير كل سابق سازمان ملل، هنري 
  .اشاره نمود Rupert Murdochكيسيجر و 

دكتر علي زواشكياني با بسياري از كارفرمايان 
جهان كار  نقاطي از بسيار درصنعتي مختلف هاي  حوزه

با همراه  گستردهاو داراي تجربيات عملي . كرده است
  .قوي در زمينه مديريت دارايي استپشتوانه علمي 

در سالهاي اخير در بسياري از پروژه هاي ارتقاي  وي
مديريت دارايي در صنايع مختلف در نقاط مختلف 
جهان نظير آمريكاي شمالي، خاور ميانه، آمريكاي 

  .استراليا مشاركت داشته استجنوبي و 
 Expert زواشكياني مولف كتاب علي دكتر 

Knowledge Based Reliability 
Models  المللي  و سخنران بين 2008در سال

او . مديريت دارايي استحوزه تخصصي در  آوازهپر
فيزيكي در    المللي مديريت دارايي رئيس كنفرانس بين

كياني رئيس دكتر زواش .سال گذشته بوده است 7
در شهر  2013مجمع جهاني تعمير و نگهداري در سال 

  .لوگانو سوئيس بوده است
  Aladonشبكه زواشكياني مشاور ارشد كار بادكتر 

حوزه  .در منطقه خاور ميانه است RCM2 و پياده سازي
هزينه   تخصصي او شامل مديريت اثربخش تعمير و نگهداري،

يريت دارايي، بهينه سازي يابي دوره عمر، دانش ضمني در مد
 و تحليل ريشه يابي  در تاكتيك هاي تعمير و نگهداري،

)RCA(هاي كامپيوتري مديريت تعمير و نگهداري  ، سيستم
)CMMS (او با صنايع . ها است و مدير تغيير در سازمان

لومينوم، آپتروشيمي، معدن، ذوب، فوالد،   نفت و گاز،مختلف 
ديگر يع گاز، انتقال برق، غذا و مس، توز  لومينا، اتومبيل،آ

  .صنايع كار كرده است

كارآفرين برجسته فاطمه مجتبايي 
  دانشگاه دوره پنجماز 

هايي است كه اخيراً  فاطمه مجتبائي از دوره پنجمي: خبرنامه
آموخته  او دانش. موفق به برقراري ارتباط با وي شديم

دانشگاه اين از  1354شيمي است كه در سال  دانشكده
او تحصيالت خود را در آمريكا ادامه . التحصيل شده است غ ارف

به اخذ دانشنامه فوق ليسانس شيمي از دانشگاه داده و موفق 
او سپس تحصيالت خود را در . كاليفرنيا در سان ديگو گرديد

كشور سوئيس ادامه داد و موفق به اخذ  Baselدانشگاه 
 Biophysical Chemistryدر رشته مدرك دكتري 

  .رديدگ
آمريكا اقامت ايالت ماساچوست دكتر مجتبائي در شهر بوستن 

 NovaTargدارد و هم اكنون مديرعامل شركت 

Pharmaceuticals اين شركت در زمينه توليد و . است
هاي  تجاري سازي روشهاي درمان با استفاده از پروتئين

 ارگشركت نووات .غشائي و لوازم تشخيص ملوكولي فعال است
در زمينه تامين نيازهاي شركت هاي دارويي از نظر نوآوري در 

كسب و كار شركت در حوزه . كند عاليت ميتوسعه خط توليد ف
فروش و مشاركت در خصوص محصوالت تشخيص و درمان 

  .و نيز فروش مجوز بهره برداري لوازم توليدي شركت است
 موسسه 2011فاطمه مجتبايي و شركت او برنده جايزه سال 

 Young Entrepreneurs Initiative اين . است
مشوق راه اندازي  موسسه يك سازمان فرانسوي آمريكايي

اين موسسه هر ساله به تعدادي . و كارهاي نوآور است كسب 
  .از كارآفرينان جايزه اعطا مي كند
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1393فرودين  36خبرنامه شماره 
 

عكس هاي 
  قديمي دانشگاه

عكس هاي اين صفحه و 
صفحه بعد توسط آقاي بهزاد 
سوفر دانش آموخته دوره اول 

مهندسي برق در  دانشكده
اختيار خبرنامه قرار داده شده 

بهزاد سوفر متولد . است
سنندج است و به زبان فرانسه 

او تاكنون مطالب . تسلط دارد
علمي زيادي را از زبان فرانسه 
به فارسي ترجمه و در مجالت 
علمي نظير دانشمند و 
  .دانستيها به چاپ رسانده است

  
  رستوران دانشگاه: عكس اول

نامشخص، : راستاز سمت 
نامشخص، مهدي شادنيا، 

  بهزاد سوفر، نامشخص

هاي جنب كارگاه1349آبان
  آموزشي دانشگاه 

التحصيلي دوره اول  جشن فارغ
 دانشگاه و حضور شاه در جشن

نامشخص، : از سمت راست
زنده (منوجهر فدائي تهراني، 

د شريف واقفي، مجي) ياد
حسين تبريزي، بهزاد سوفر، 
محمد حسين اخياني، محسن 
تجاتيان، اسماعيل علي پور، 
منصور روشن، عباس نقش 
نيل چي، محمد علي پرتوي، 

 نصراله نوائيان قاسمي ؟
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1393فرودين  36خبرنامه شماره 
 

هايعكس
قديمي 
  دانشگاه

پادگان عباس آباد تهران، 
  1349زمستان 

بهزاد : رديف جلو از راست
از (صوفر، احمد صالحي 

، نامشخص )پلي تكنيك
، منوچهر )از پلي تكنيك(

فدائي تهراني، نامشخص، 
نامشخص، سيامك دشتي 

  محمدآباد
: شت از راسترديف پ

نامشخص، اسماعيل 
از پلي (كراچيان، نامشخص

، نامشخص، صابر )تكنيك
  آزادوار 

پادگان1349زمستان
  عباس آباد تهران

: رديف جلو از سمت راست
بهزاد صوفر، جواد شريفي، 
صابر آزادوار، علي رضا 
بزرگمهر، سروان صادقي، 

، نامشخص، .....تيمسار 
  منوچهر فدائي تهراني،

رجيان يزدي، احمد ب
  نامشخص

: رديف دوم از راست
نامشخص، نامشص، 
نامشخص، نامشخص، 

مجيد شريف ) زنده ياد(
  واقفي، نامشخص

رديف پشت از سمت 
غالمعباس رمزي، : راست

نامشخص، نامشخص، 
حسن شريفي، نامشخص، 
نامشخص، پرويز ملك 
پور، نامشخص، 

 نامشخص، نامشخص
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1393فرودين  36خبرنامه شماره 
از آلبوم شخصي قديميمجموعه عكس هاي 

  دوره چهارم صنايع بيژن داوريآقاي 
آقاي بيژن داوري دانش آموخته دوره چهارم مهندسي صنايع 
مجموعه جالبي از عكس هاي قديمي خود را در اختيار خبرنامه 

ها و  توضيحات عكس .كنيم كه از ايشان تشكر مي قرار داده اند
اسامي نفرات حاضر به كمك آقاي داوري و ساير افراد حاضر 

  .ها تكميل شده است سدر عك
اين عكس ها شامل عكس دوره دبيرستان، عكس هاي جشن 

التحصيلي دانشگاه و عكس هاي سفرهاي تفريحي و  فارغ
بعد  صفحه 8علمي ايشان است كه آنها را در اين صفحه و 

  .مشاهده مي كنيد

در دانشگاه صنعتي شريف  1348نفر در كنكور سال 18نفر شاگرد بودند كه از ميان آنها 60، در اين كالس جمعا1347ًشاگردان كالس ششم دبيرستان ابن يمين مشهد در سال:عكس زير
  .يز بدون استثنا در دانشگاه تهران، دانشگاه مشهد و دانشگاه شيراز و ساير دانشگاه هاي كشور پذيرفته شدندبقيه شاگردان ن. پذيرفته شدند

  :شود از افرادي كه در دانشگاه صنعتي شريف پذيرفته شدند چند تن در عكس ديده مي شوند كه اسامي آنان بيان مي
  محمد ابراهيم خليل زاده شيرازي: فرهاد كاظم زاده، نفر چهارم: نفر سومجواد مستقيمي طهراني، : نفر دوم: رديف جلو از راست به چپ

  ، جواد ضيائيان، بيژن داوري تبريزي جواد ضابطيان: رديف دوم از جلو به ترتيب چپ به راست
  د كاخكياحم: دومين نفر از سمت چپ: حسين بني اقبال، رديف چهارم: اولين نفر سمت راست سعيد سيدشبيري، نفر دوم: رديف سوم

 دبير رياضي اقاي حسن صادقي: جليل درماني، نفر ايستاده: علي شكيبائيان، نفر دوم) زنده ياد: (رديف آخر كالس از سمت راست نفر اول

زنده ( دوره دبستانكودكيعكس
دانش حبيب اله خديوي بنا  )ياد

آموخته دوره چهارم مهندسي سازه 
در پاريس به  1387كه در سال 

  علت بيماري درگذشت
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1393فرودين  36خبرنامه شماره 
آموختگان دوره  التحصيلي دانشجشن فارغ 

  1352 پائيزچهارم، 
  بيژن داوري از آلبوم شخصي آقاي

  حميد سيف الديني كوهبناني، بيژن داوري تبريزي: از راست به چپ حميد سيف الديني كوهبناني، بيژن داوري تبريزي، محمد ابراهيم خليل زاده شيرازي:از راست به چپ

  سالن تربيت بدني دانشگاه
 سرور ضرابي و: ديف جلو از راست به چپر

، حميد )دانشگاهي زوج هم(خسرو مشير وزيري
سيف الديني كوهبناني، بيژن داوري تبريزي، 

  )رو به دوربين(نامشخص، مهدي فالحي
مسعود : سمت راست رديف دوم اولين نفر

  ي دوربيندست به سو(منصوري
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1393فرودين  36خبرنامه شماره 

 

التحصيلي  جشن فارغ
آموختگان دوره چهارم  دانش

در سالن تربيت  1352 پائيزدر 
دانشجويان دانشكده ، بدني

مهندسي صنايع به همراه 
  استادان دانشكده

رديف جلو نشسته از راست به 
نامشخص، نامشخص، : چپ

نامشخص، محمد تقي 
  خروشي

رديف ايستاده جلو از راست به 
ي كوهبناني سيف الدين: چپ

برادر حميد سيف الديني (
، بيژن داوري )كوهبناني
، دكتر هوشنگ ثابتيتبريزي، 

دكتر محمد رضا نامشخص، 
  دكتر زرگر، نامشخص، صفائيه

حميد : رديف ايستاده وسط
، الديني كوهبناني سيف

مسعود ، غالمرضا زندي
  ، نامشخصمنصوري

رديف ايستاده پشت از راست 
مسعود نامشخص، : به چپ

محمود صمدي ، مقدم اناييد
 عراقي

التحصيلي دوره  جشن فارغ
در  1352 پائيزدر  ها يچهارم

  محل سالن تربيت بدني
دانشجويان دانشكده مهندسي 

صنايع به همراه استادان 
  دانشكده

رديف جلو نشسته از راست به 
نامشخص، نامشخص، : چپ

  محمد تقي خروشي
رديف ايستاده جلو از راست به 

سيف الديني : چپ
برادر حميد سيف (وهبنانيك

، بيژن ) الديني كوهبناني
داوري تبريزي، عبدالرحيم 

، مسعود منصوريافتخاري، 
دكتر ، دكتر هوشنگ ثابتي
، نامشخص، محمد رضا صفائيه

  دكتر زرگر
رديف ايستاده پشت سر از 

 مسعود دانايي: راست به چپ
، حميد سيف الديني مقدم

محمود صمدي كوهبناني، 
شخص، ، نامشخص، نامعراقي

 نامشخص
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1393فرودين  36خبرنامه شماره 
صنايع هستند بارشتهكه بيشتر آنان  يدانشجويان:محوطه دانشگاه 

  24/1/1349، شوند ديده مي لباس آموزش نظامي حين تحصيل
محمد . مجتبي تهمورس، نامشخص: نشسته رديف جلو از راست چپ

  حجازيان، جواد ضابطيان، سيد محمد بهشتي شيرازي )خسرو(حسين
اوري تبريزي، نامشخص، احسان بيژن د: نشسته رديف پشت

  آسودگي
، حميد سيف الديني كوهبنانينامشخص، : ايستاده از راست به چپ

مصطفي طاهري زاده، احمد محقيق، محمد علي سيد الحسيني 
نوخندان، نامشخص، محمد محمد زاده، سيد مرتضي فصيح، 

  )زنده ياد عباس مطهر(اله كليائي،  نامشخص، نامشخص، فتح
  ماهاني كامران سخنور: دون كاله نفر پشت سر ب

  سهيل بقائي: نفر اول سمت چپ بدون لباس فرم

، اعيمحمد فيوضي شج) زنده ياد(، خسرو حجازياننامشخص، : دانشجويان مهندسي صنايع از سمت راست: رديف جلو نشسته، 3/8/1348در تاريخ اي  بين دانشكدهزمين ورزش دانشگاه در حال تماشاي مسابقه فوتبال 
  بهرخ خوشنويس، مسعود دانايي، فرهاد قاسمي طاري، محسن هاشميان طاهري تفرشي، سپهرداد) زنده ياد(، عبدالرحيم افتخاري، كامران سخنور ماهانيبيژن داوري تبريزي، 

  سيد علي قريشي: حميد جرايدي، نفر سمت راست در حال حركت با كيف مشكي: نفر نشسته پشت سر فرهاد قاسمي طاري
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1393فرودين  36خبرنامه شماره 
سفر علمي و تفريحي دانشجويان 
 مهندسي صنايع به اصفهان و شيراز

توسط دانشجويان دوره چهارم مهندسي  1350اين سفر در بهمن ماه 
در اين . نشكده صنايع انجام شده استصنايع به اتفاق استادان دا

صفحه بعد توسط آقاي بيژن داوري تبريزي در اختيار  4صفحه و 
  .خبرنامه قرار داده شده است

بخش ديگري از عكس هاي  1391دي ماه  27در خبرنامه شماره 
ضمناً  .اين مسافرت توسط آقاي محمد رضا سرداري ارايه شده است

نيز بخش ديگري از 1391اسفند  مربوط به 29در خبرنامه شماره 
  .عكس هاي اين سفر توسط آقاي مهدي قسوره ارايه شده است

اي كنار يك  در راه مسافرت تهران به اصفهان در كنار جشمه
  16/11/1350خانه بين راه،  مهمان

احمد ، سيدالحسيني نوخندان عليمحمد : نشسته از راست به چپ
محمد حسين  )دزنده يا(، محمد فيوضي شجاعي) زنده ياد(، محقق

  دهقان سلماسي
، بيژن داوري مهدي فالحينامشخص، : ايستاده از راست به چپ

  )ايستاده جلو( مهدي قسورهتبريزي، 

  16/11/1350در بين راه تهران اصفهان، 
سيدالحسيني  محمد علي: از سمت راستو نشسته  نيم خيز

زاده  محمد حسين، بيژن داوري تبريزي، نامشخص، اندنوخن
  مجيد جرايدي، حجازي

محمود دهقان )زنده ياد(، محمود صمدي :ايستاده از سمت راست
سيد علي قريشي، ، )پشت سر(، نامشخص)پشت سر(سلماسي

، سهيل بقايي ،)پشت سر(احمد محقق، مسعود دانايي مقدم
، عزت اله صنيعيعبدالرحيم افتخاري، ، )پشت سر(غالمرضا زندي
  نامشخص ،مهدي فالحي، بهرخ خوشنويس

به بيان آقاي مهدي فالحي كليه: هاي سفرتوضيح عكس
هاي سفر اصفهان و شيراز توسط زنده ياد محمد فيوضي  عكس

شجاعي گرفته شده چرا كه تنها دوربين عكاسي اين سفر يك 
چاپ و تحويل عكس . دستگاه لوبيتل متعلق به ايشان بوده است

صورت بايشان متاسفانه . ها نيز توسط ايشان انجام شده است
 .نددرگذشتدر استخردر اثر سانحه  1355در سالبسيار زودهنگام

اي كنار يك  جشمه در مسير تهران به اصفهان در كنار: عكس روبرو
  16/11/1350خانه بين راه،  مهمان
، احمد محقق: مهدي قسوره، رديف پشت از راست به چپ: نفر جلو

بيژن داوري تبريزي، نامشخص، محمد علي  مهدي فالحي، 
 محمد فيوضي شجاعي) زنده ياد(سيدالحسيني نوخندان،
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1393فرودين  36خبرنامه شماره 
  18/11/1350عمارت تاريخي منارجنبان، 

دانشجويان دوره سوم و چهارم دانشگاه رشته صنايع به همراه 
رسول حجي و دكتر فريدون كيانفر كه در وسط و آخر دكتر 

  .شوند عكس ديده مي

  18/11/1350عمارت تاريخي منارجنبان،
محمد ابراهيم ) پشت سر( نامشخص: از راست به چپ

، علي صادقي، نامشخص، محمد بركتي موحد، )نشسته(شايان
 عليمحمد ي تبريزي، نامشخص، بيژن داور  ،حميد حضرتي

مهدي ، عزت اله صنيعي، نامشخص، سيدالحسيني نوخندان
  فالحي

  17/11/1350عمارت باستاني عالي قاپو، 
 محمدمهدي قسوره، بيژن داوري تبريزي، : ايستاده از سمت راست

  ، مهدي فالحي علي سيد الحسيني نوخندان
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1393فرودين  36خبرنامه شماره 
  20/11/1350،بازديد از آرامگاه حافظ 

دانشجويان دوره سوم و چهارم دانشگاه رشته صنايع به همراه 
  دكتر رسول حجي و دكتر محمد رضا صفائيه

  20/11/1350بازديد از آرامگاه حافظ، 
  دانشجويان دوره سوم و چهارم دانشگاه رشته صنايع

  20/11/1350آرامگاه حافظ،
، بيژن داوري تبريزي، كاظم ميررضا: رديف نشسته از راست به چپ

  كامبيز مظاهريمرتضي ارشدي، 
 )خسرو(مد حسينمح: نشسته از سمت راستنيم خيز و ديف دوم ر

محمدعلي ، سيد محمد بهشتي شيرازي، مهدي قسورهحجازيان، 
 احمد ثابت قدمنامشخص، احسان آسودگي،  ،سيدالحسيني نوخندان

سيد علي قريشي، فرهاد قاسمي طاري، : ايستاده از راست به چپ
دكتر محمد زنده ياد محمد حسين دهقان سلماسي، نامشخص، 
 سهيل بقائي، )پشت سر(هانيسخنور ماكامران ، رضا صفائيه

، مرتضي فصيح، عبدالرحيم افتخاري ،)سر تپش(غالمرضا زندي
بهمن ، خاكزاد، محمود صمدي، )پشت سر(محمد رضا سرداري

  شنويسوبهرخ خ، رستگار

اين توان گفت آن است كه  آنچه كه در مورد سفرهاي دانشجويي مي
تعطيالت عيد صورت  ياها  سفرها عموماً در تعطيالت بين ترم، تابستان

به بيان . در اين سفرها همراه دانشجويان بودندهم استادان  .گرفت مي
آنان از . استادان خود مشوق سفرهاي علمي و سياحتي بودندبيژن داوري، 

يز خستگي حاصله در ترم تحصيل و نتنش زدايي و رفع اين سفرها براي 
ارتباطات  .كردند برقراري ارتباط موثر با دانشجويان استفاده مي

شد و استادان در داخل اتوبوس،  اي در طول سفر فراهم مي صميمانه
هاي بازديد و محل اقامت به گفتگو و تبادل نظر با دانشجويان  محل
  .پرداختند مي

هاي تصويري جمع آوري شده نشان دهنده آن است كه  مجموعه آلبوم
به نقاط مختلف ر سالهاي نخست فعالعيت دانشگاه سفرهاي بسياري د

  .ايران صورت گرفته است
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عدي شيراز، سالن ناهارخوري هتل پارك س 

  دانشجويان صنيع و شيمي  ،20/11/1350
دكتر نامشخص، : نشسته از سمت راست

دكتر ، دكتر رسول حجي، محمد رضا صفائيه
، )استاد شيمي(، نامشخصفريدون كيانفر

  )استاد شيمي(نامشخص
مهدي نامشخص، : ايستاده از راست به چپ

، نامشخص، نامشخص، نامشخص، فالحي
ي، نامشخص، نامشخص، سيد علي قريش

، )پشت سر(عزت اله صنيعينامشخص، 
، قدرت اله وثوقياننامشخص، نامشخص، 

، مهدي قسورهبيژن داوري تبريزي، 
  نامشخص، نامشخص

در حال خروج از محل بارگيري سيمان در 
  19/11/1350كارخانه سيمان فارس 

بيژن : سول حجي، نفر پشتدكتر ر: نفر جلو
  داوري تبريزي

 ، دانشجويان رشته صنايع دوره سوم و چهارم دانشگاه19/11/1350بازديد از كارخانه سيمان فارس 
، نامشخص، محمد دهقان سلماسي) زنده ياد(، مرتضي فصيح، زيانحجا) خسرو(محمد حسين: نفرات نشسته از راست به چپ

  محمد فيوضي شجاعي) زنده ياد(، )پشت سر(نامشخص
، )پشت سر(سهيل بقايي، علي قريشي، صادق عليخاني، )پشت سر(مهدي قسوره، دكتر رسول حجي: ايستاده از راست به چپ

محمود ، نامشخص، نامشخص، مهندس توليد كارخانهنامشخص،  ، بيژن داوري تبريزي،عزيت اله صنيعيعبدالرحيم افتخاري، 
، فرهاد قاسمي )خم شده(ماهاني كامران سخنور، احسان آسودگي، بهمن رستگار، نوخندانمحمد علي سيد الحسيني ، صمدي
 مجيد جرايديطاري،
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  1/11/1350در محوطه خوابگاه زنجان در تاريخ  

  جواد ضيائيان: نشسته
بيژن داوري تبريزي، محمد ابراهيم خليل زاده شيرازي، هوشنگ ثنائي   :ايستاده از راست به چپ

 )التحصيلغير فارغ(

بازديد دانشجويان سال اول دوره چهارم دانشكده مهندسي صنايع از سد سفيدرود در حال عبور از
  3/2/1349تاج سد در تاريخ 
سيما پريساي، مجيد جرايدي، عبدالحميد درخشنده، احمد محقق، بيژن داوري : از راست به چپ

محمد رضا سرداري، : رجامند، پشت سر كوچك) فريده(، سكينهفرزانه فاضل سرجوييتبريزي، 
  نامشخص: چهار نفر سمت چپ
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قديمي از  عكس هاي
  دوره پنجم

عكس هاي اين صفحه و صفحات بعد 
متعلق به آقاي محمد حسين قنبري 
دانش آموخته دوره پنجم است كه در 

  .اختيار خبرنامه قرار داده اند
، لشكركپادگان : عكس سمت چپ

1350  
فريد مثقالي، محمد : از راست به چپ

مدني، نامشخص، نامشخص، حميد 
شخص، چمني آذر، حسن ذاكري، نام

يوسف زاهد بنيسي، نامشخص، 
  نامشخص، محمد حسين قنبري

  نامشخص. نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، محمد حسين قنبري، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص:، از راست به چپ1354التحصيلي دوره پنجمي ها در سال جشن فارغ
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تصويري سفر علمي تفريحي  آلبوم

  به شيراز
سفر دانشجويان دوره پنجم دانشكده مهندسي برق و ديگر 

ها از آلبوم  عكس. 20/11/1351ها به شيراز در تاريخ  دانشكده
شخصي محمد حسين قنبري دانش آموخته دوره پنجم در 

  .اختيار خبرنامه قرار داده شده است
  در مسير شيراز: عكس روبرو
  امشخصن: رديف اول

محمد حسين قنبري، شيرمحمد : رديف دوم از سمت راست
  خيراللهي، تورج صالح

  خسرو مصلحي: رديف سوم
  نامشخص، فرامرز فرنام: رديف چهارم
  نامشخص، نامشخص: رديف پنجم

  ، نامشخصحسين انصاري. نامشخص: ف نشسته از راست، ردي20/11/1351سفر شيراز بازديد از مركز تلفن زيمنس، 
  ، نامشخص، نامشخص علي مهاجر رهبرينامشخص، . سيد جمال الدين گلستاني، نامشخص، نامشخص: دريف ايستاده از راست

 فرمحمود تبياني، محمد حسين قنبري، شمس الدين عطاري جبارزاده، احمد امجدي، مهدي عطريان:رديف آخر از راست
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٠   20/11/1351سفر شيراز در تاريخ

  مهمانسراي تخت جمشيد: عكس روبرو
ايرج بيات موحد، ) دشهي(فر،  مهدي عطريان: نشسته از راست به چپ

  نامشخص، نامشخص، نامشخص
محمد حسين قنبري، نامشخص، نامشخص، : ايستاده از راست به چپ

نامشخص، نامشخص، نامشخص، شمس الدين عطاري جبارزاده، علي 
  مهاجر رهبري

سيد جمال گلستاني، نامشخص، : ايستاده پشت سر از راست به چپ
  نامشخص

  20/11/1351سفر شيراز در تاريخ 
  مهمانسراي تخت جمشيد

نامشخص، محمد : از راست به چپ
حسين قنبري، علي مهاجر رهبري، 

فر،  محمود تبياني، مهدي عطريان
سيد جمال الدين گلستاني، 

  نامشخص، نامشخص، نامشخص

  20/11/1351مهمانسراي تخت جمشيد در تاريخ 
محمد حسين قنبري، نامشخص، نامشخص، : نشسته از راست به چپ

  ص، نامشخص، نامشخصنامشخ
ايرج بيات موحد، نامشخص، مهدي ) شهيد: (ايستاده از راست به چپ

فر، نامشخص، سيد جمال الدين گلستاني، علي مهاجر رهبري،  عطريان
  شمس الدين عطاري جبارزاده
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  20/11/1351سفر شيراز در تاريخ 

  مهمانسراي تخت جمشيد: عكس روبرو
اراني،  علي شيرواني: نشسته از راست به چپ

  فريدون ميرزائي فيض آبادي
محمد حسين قنبري، : ايستاده از راست به چپ

شيرمحمد خيراللهي، دكتر هيبت اله خاكزار، 
شمس الدين يوسف زاهد، محمد حسن انتظاري، 

  ، علي مهاجر رهبريعطاري جبارزاده
  حسين انصاري، نامشخص:  ايستاده پشت
  تخت جمشيد : عكس زير

حسين شايق، شيرمحمد : پنشسته از راست به چ
حاجي  جعفر، شيرواني آراني عليخيراللهي، 
  ، فريد مثقاليمالعلي كني

  فرنام) كامبيز(محمد رضا: نشسته رديف دوم
. نامشخص، سيروس صدوقي: ايستاده

محمدحسين انتظاري، يوسف زاهد بنيسي، قاسم 
جباري، خسرو ) بيژن(جابري پور، امير عباس

  مصلحي
  امشخصن: ايستاده پست سر



  

  30  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف خبرنامه انجمن فارغ

1393فرودين  36خبرنامه شماره 
 

عكس هاي آلبوم 
  دوره پنجمقديمي از 

عكس هاي اين صفحه توسط آقاي 
مجتبي نبيئي دانش آموخته دوره پنجم 
مهندسي برق در اختيار خبرنامه قرار 

  .گرفته است
سال  لشكركپادگان : عكس روبرو

بهمن : ، از راست به چپ1350
خسروي سيچاني، بيژن كريمي، حميد 

  نجفي، فريد صالح، مجتبي نبيئي

 1349رامسر، بهمن
زنده ياد سينا كارگر، : از راست به چپ

بيژن كريمي، مجتبي نبيئي، محمد 
  علي نجفي

  1350قلعه حسن خان كرج، تابستان 
زنده ياد سينا كارگر، : از راست به چپ

وزرا، بهروز محمد علي نجفي، جمشيد 
  احمد هادوي   عابديان،


