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فراخوان مشاركت در نخستين 
  دانشگاه شريفكنفرانس ساالنه 

التحصـيالن دانشـگاه    نخستين كنفرانس ساالنه فارغ: خبرنامه
 24و  23هـاي دانشـگاه در روزهـاي     شريف براي عمـوم دوره 

ايــن . شــود مهرمــاه در دانشــگاه صــنعتي شــريف برگــزار مــي
ــر اســاس كنفــرانس  گــزاري بر انجمــن درتجربيــات قبلــي ب

بررسي روندهاي توسعه صنايع و علوم در ايـران و  كنفرانس «
ــان ــاه   » جه ــيش در دي م ــره ك ــت «و  1384در جزي نشس

» التحصيالن تخصصي تجارب و دستاوردهاي چهل ساله فارغ
مـاه سـال    در دي. برنامه ريـزي شـده اسـت    1392در مهرماه 

طـرف دبيـر كـل     ازگذشته مسئوليت برگزاري اين كنفـرانس  
به دكتر سيدجمال الدين گلستاني دانـش آموختـه دوره   انجمن 

چهارم دانشگاه و عضو هيئت علمي دانشـكده مهندسـي بـرق    
تشكيل ستاد اساس نسبت به اين دكتر گلستاني بر . وگذار شد

التحصيالن و اعضاي هيئت  برگزاري كنفرانس متشكل از فارغ

ايـن ســتاد ضــمناً  . علمـي بــا ســابقه و عالقمنـد اقــدام نمــود  
هـاي مختلـف كنفـرانس     فعاليتهاي مختلفي را براي  رگروهكا

كارگروه به شرح زير براي كنفرانس  8 در مجموع. داد تشكيل
در نظر گرفته شده است كه زير نظر ستاد برگزاري كنفـرانس  

  .كنند فعاليت مي
هـاي كليـدي و    انتخاب مقاالت و سخنراني: كميته علمي  -1

  دعوت شده و برنامه ريزي ميزگردها
انتخاب شركت كننـدگان در نمايشـگاه،   : كميته نمايشگاه  -2

  برنامه ريزي، غرفه بندي و اجراي نمايشگاه
تبليغـات و ارتباطـات پـيش از    : كميته تبليغات و انتشارات  -3

بـرداري در حـين    برگزاري كنفـرانس، ضـبط، عكاسـي، فـيلم    
ها و انتشار مجموعـه   برگزاري كنفرانس و تهيه آلبوم از عكس

  و پوسترها پس از برگزاري كنفرانس مقاالت
تشويق به مشاركت و ارتبـاط بـا   : كميته روابط بين الملل  -4

التحصيالن مقيم خارج كشور، جلب همكاري و ارتباط بـا   فارغ
  التحصيالن در خارج كشور تشكل هاي فارغ

برنامه ريـزي بازديـد مـوازي    : ها كميته بازديد از دانشكده  -5

هــاي خــود، پيگيــري اجــراي  هشــركت كننــدگان از دانشــكد
  ها براي بازديد كنندگان هاي دانشكده برنامه

طراحي، آماده سازي و به روز نگـاه داشـتن   : كميته وبگاه  -6
هـاي   اين كميته ابزار كار تقريباً همـه كميتـه  . وبگاه كنفرانس

  .كند ديگر را فراهم مي
هـاي كنفـرانس، وسـايل     تـدارك سـالن  : كميته تـداركات   -7

ناهار و شام و پذيرايي مابين   ويري، اياب و ذهاب،صوتي و تص
  جلسات

  تامين منابع مالي الزم براي كنفرانس: كميته مالي  -8
براي برگزاري كنفرانس فرخوان ويژه اي تهيه و منتشـر شـده   

  .قابل مطالعه است 3است كه در صفحه 
اين كنفرانس از نظر زماني با برگزاري جشن سـاليانه انجمـن   

التحصيلي دانش آموختگان  شت چهلمين سال فارغبراي بزرگدا
دوره پنجم تقارن دارد و دو روز قبل از جشـن مـذكور برگـزار    

گفتني است جشن دوره پنجم طبق روالهاي سـالهاي  . شود مي
در  2017 اكتبـر  17امسـال معـادل   مهرماه  25گذشته در روز 

  .شود دانشگاه برگزار مي

هاي برج ميالد حضور يافتند تا آغاز مرحلهعتي شريف به همراه خانواده در سالن همايشدانشگاه صن 1391-92صدها دانش آموخته سال تحصيلي 
نفر برگزار شد دانش آموختگان مقاطع 1700در اين مراسم كه با حضور حدود . جشن بگيرندبراي ورود به عرصه كار و فعاليت جديد زندگي خود را 

  .بخوانيد 6مشروح اين گزارش را در صفحه .ن و مسئولين دانشگاه حضور داشتندكارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به همراه استادا
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  خانه ما ،دانشگاه ما
  *عليرضا حمزه لو

a.hamzelou@kavoshazmoon.com  
همت بــزرگ مردي  هب 1344دانشگاه صنعتي شريف در سال 

مرحوم دكتر محمد علي مجتهدي پايه  ،از تبار ايران زمين
 ،كادر اداريصدها استاد، مدير و ، طي دهها سال .گذاري شد

التحصيالن آن زيربناهاي  كه فارغ توسعه دادنددانشگاهي را 
كشور از كشور را ساختند و در خارج صنعتي و اقتصادي 

  .موقعيت هائي در سطح جهاني بدست آوردند
چهل هزار فارغ التحصيل در ايران و ساير  نزديكامروز 

كشورهاي جهان منشاء اثر خدمت به جوامع علمي و صنعتي 
  .هستند

انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه، پل ارتباطي ميان 
  .التحصيل و دانشگاه مي باشد فارغ

براي برقراري و  تازه يرويكردبا هيئت اجرائي جديد انجمن، 
  .كند كوشش ميالتحصيالن با دانشگاه  ارتباط فارغگسترش 

عضويت در انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه در حقيقت هويت 
التحصيل  پس اي عزيز فارغ .شريفي ما را آشكارتر مي سازد

 ينشانهر چه سريعتر با مراجعه به سايت انجمن به 
www.alumsharif.org  نسبت به عضويت خود و يا

كليه مراحل عضويت از جمله پرداخت حق  .نماتمديد آن اقدام 
عضويت بصورت اينترنتي از طريق سايت انجمن در بخش 

  .اعضا قابل انجام است
مورد  هاي بعدي خبرنامه مطالب بيشتري در اين در شماره

  .آورده خواهد شد
  شرايط عضويت

درك فارغ التحصيلي از دانشگاه صنعتي شريف يا داشتن م  - 1
  اشتغال در دانشگاه به عنوان عضو هيئت علمي

  تحويل يك قطعه عكس پرسنلي يا فايل الكترونيكي آن   - 2
ريال  400,000پرداخت حق عضويت ساالنه به مبلغ   - 3
درصد  50فارغ التحصيالن جديد تا دو سال از تخفيف (

  )برخوردار خواهند بود
  ي عضويت در انجمنمزايا

پيوستن و برقراري ارتباط با جامعه بزرگ فارغ التحصيالن   - 1
  و اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف

صدور كارت عضويت انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه   - 2
  صنعتي شريف

امكان ورود آزادانه به دانشگاه و استفاده از پاره اي از   - 3
  تسهيالت و امكانات دانشگاه

يجاد ايميل و صفحه شخصي در وب سايت انجمن فارغ ا  - 4
  التحصيالن شريف

تخفيف جهت استفاده از استخر و % 50بهره مندي از   - 5
  كتابخانه دانشگاه

امكان استفاده از بيمه تكميل درمان و تخفيف ويژه براي   - 6
  استفاده از ساير بيمه ها 

من تخفيف ويژه براي ثبت نام در فعاليت هاي مختلف انج  - 7
نظير بيمه هاي گروهي، تسهيالت رفاهي، برنامه هاي 

  ورزشي، دوره هاي آموزشي، تورهاي گردشگري و غيره

  هاي بانكي انجمن شماره حساب
  شماره شبا 1456062043حساب جام شماره   - 1
 )IR49 0120 0000 0000 1456 0620 43  ( نزد

بانك ملت شعبه دانشگاه شريف قابل پرداخت از طريق بانك 
  اينترنت و
  بانك ملت 6104337770075321شماره كارت   - 2
هاي منابع مالي و عضو هيئت اجرايي و دبير كميته  *

  عضويت و نظرخواهي

  خبرنامه انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف
 info@tappico.com) انجمن دبيركل(محمود شيري

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

  foroz2002@yahoo.com فروزنده طبيبي
  fmalihi@hotmail.comفرخ مليحي 

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

  elaheh_izadi@yahoo.comالهه ايزدي راميني 
  a.forouzan@aryan-energy.comعلي فروزان 

  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 

 تقويم رويدادهاي آينده
  التحصيالن دانشكده مهندسي  برگزاري گردهمايي فارغ: خرداد 18يكشنبه

با محوريت تقدير از استادان  20تا  16حيان از ساعت  صنايع در سالن جابرابن
و  92التحصيالن سالهاي  و كارمندان بازنشسته در سالهاي اخير و جشن فارغ

  دانشكده مهندسي صنايع 93
  التحصيالن دانشكده مهندسي  فارغبهار فصل گردهمايي : خرداد 26دوشنبه

در اين . برقدسي مهندر سالن كهربا، واقع در دانشكده  17از ساعت برق 
مدير دانش آموخته دوره ششم اين دانشكده و دكتر فرخ محمدي  گردهمايي

ارشد در بخش طرح و توسعه تكنولوزي در صنايع الكترونيك و مخابرات 
تحوالت اخير در تكنولوزي و  ،خالقيت و نوآوري"امريكا در رابطه با موضوع 
 .ودسخنراني خواهند نم "نقشه راه براي توسعه بايدار

  التحصيالن دانشكده مهندسي عمران از  اردوي ماهانه فارغ: خرداد 30جمعه
  صبح در پاركينگ تله كابين توچال در منطقه ولنجك تهران 8ساعت 

 نظرخواهي در مورد خبرنامه
كنيم نظرات خود را در مورد طرح  از عموم اعضا و خوانندگان گرامي تقاضا مي

به ما بگوييد . و محتواي خبرنامه براي كميته روابط عمومي و انتشارت بفرستند
هايي از خبرنامه براي شما جذاب تر و مفيد تر است و چه  كه چه بخش

ديگري را براي  نكته ديگر اينكه چه مطالب. پسنديد هايي را كمتر مي بخش
دانشگاهيان گرامي  هم  اين خبرنامه به عموم. كنيد طرح در خبرنامه پيشنهاد مي

  .تعلق دارد و منتظر دريافت نظرات و پيشنهادات شما هستيم
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  ،جمندن ارگاهيانشداهم
ست اصنعتي شريف تصميم گرفته ه نشگان دالتحصيالرغ انجمن فاا

ن لتحصيالا رغنس فااكنفران عنو با اي س ساالنهناكنفرل مسااز اكه 
ير زسه گانه اف هداي ابري نس بستراين كنفرا. نمايدار شريف برگز

  :هم ميكندافر
صنعتي و علمي ، پيوند فرهنگيش گسترو تجديد  -1

  هنشگادابا و  شريف با همديگرن اللتحصيا رغفا
ان در يرامينه مسايل ت در زله تجربيادمباو نديشي ا هم -2

  ديقتصاو امديريتي ، صنعتي، علمي ،فرهنگيي هازهحو
سطح در صنعتي و علمي ي رفتهامينه پيشت در زطالعادل اتبا -3

  نجها
ي هادر روزنس انخستين كنفر، ين برنامهاي اجري استادر را
 2014 اكتبر 16و  15معادل  93مهر  24و  23، هپنجشنبو شنبه رچها

پنجميها لي دوره لتحصيا رغفاد جشن چهلمين سالگراز ست قبل در(
  .دميشوار برگز) مهر 25جمعه در روز 
  نساكنفري هارمحو
ير ميباشد كه هر ح زصلي به شرر اسه محول داراي مساانس اكنفر
  :ستر اير محوادي زمشتمل بر تعدام كد
A  شريفن لتحصيالرغ افاي هادآورست دمعرفي  

A.1- صنعتيو يك ژتكنولوي هاآوردست د  
A.2- ديقتصاو امديريتي ي هاآوردست د  
A.3- هشيوپژو علمي ي هاآوردست د  
A.4- شيزموي آهاآوردست د  
A.5- جتماعي، افرهنگيي مينههادر زيگر ي دهاوردآ ستد ،

  هغيري و هنر، شي، ورزبياد
.B نوي نيادر دد مرآكاه نشگاوري داضري مؤلفهها  

B.1 - و پايهها زش موآ: ستام اكد هنشگاداشي زموآسالت ر
گرفتن ه به عهداي براد فردن اكرده ماآعلمي يا دي مبا

  ؟حرفه مشخص
B.2- ايشتهربين ي هشهاوپژو هشي وپژي نامههارب  
B.3 - رات بتكاآوري و املي نوم نظا)National System 

of Innovations(  
B.4 - هنشگال داستقالا  
B.5 - نلتحصيالا رغيت شغلي فااهدو فريني رآكااي برزش موآ  
B.6 - ننشبنياري داقماي اشركتها  
B.7 - مغزها ار مشكل فرل قبار در هكارا  
B.8 - هنشگازي در دامجازش موآ  
B.9 - هنشگاي دامداي و درآهزينهر ساختا  

.C رتوسعه كشوي چالشها  
C.1 - رگ بزي شهرهاا در گي هودلوو آيست زمحيط ان بحر

  رشوك
C.2 - ربي كشوآچگونگي مديريت منابع ان آب و بحر  
C.3 - رتوسعه صنعتي كشواي مناسب بري تژاسترا  
C.4 - ژينرامنابع داري از بره بهرو توسعه در مناسب ي تژاسترا  
C.5 - چگونگي و توسعه اي برر كشود قتصاري انع ساختاامو

  ح آنصالا
C.6 -  لتحوه نحوو نع فرهنگي توسعه اها موو پتانسيل 

  توسعهاي فرهنگي بر
C.7 -  ر و توسعه كشواي لت بردومناسب ه جايگاو نقش

  بمطلوه به جايگال نتقااچگونگي 
C.8 - جتماعيي امسئوليتهادي در قتصاي اهادنقش بنيا  
C.9 - ريكاهش بيكادي و قتصاد اكووج از رچگونگي خر  
  نساكنفري بخشها

  :دهد بواير خوي زشامل بخشهال مسادو روزه انس اكنفر
  هشدت عوديا ي كليدي نيهااسخنر -
  تئه مقاالارا -
  )Poster Session(ئه پوسترارا -
  هنمايشگا -
  هادميزگر -
  دخوي هاهنشكدن از داشركت كنندگاازي يد موزدبا -

  نهندگادئه ارا
در به جز ، نساكنفري بخشهااز هر يك در ئه مطلب و اراتهيه 

 اريبرگزدركترمشاان خوافر
  شريفن لتحصيالا رغنس فااكنفر

  93ه مهرما 24و  23
http://conf.alumsharif.org  
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. ص داردصاختانشگاهي شريف داجامعه ي عضاابه ود محداردي مو

رت عباان خواين فردر انشگاهي شريف داجامعه ي عضار از امنظو
  :ازست ا

شناسي ركاح سطواز هر يك ه در نشگان دالتحصيالرغ افا -1
  يكترو دشد ارشناسي ركا) ليسانس (

  هنشگاداكنوني ن نشجويادا -2
  هشگانداكنوني و علمي گذشته ت هياي عضاا -3

در نعتي شريف صه نشگاداصلي ايس دپر ،هنشگار از دامنظو* 
  .ستان اتهر
  نساكنفرن باز
از نند اميتون هندگادئه اراما ا. ستاسي رنس فااصلي كنفرن اباز
، مانند متن مقاله(نند ابدزم كه الردي هر مواي نگليسي برن اباز
ي هارشووبره باالخرو پوسترها ، نياسخنرده، ستفارد اموي ساليدهاا

  .كنندده ستفاا) هنمايشگادر فته ر ربكا
  ننشگاهياداكت همرمشاه نحو

د ميشوت عودنشگاهي شريف داجامعه ي عضااهمه از سيله وبدين 
  :فرمايند مشاركتنس اين كنفراموفق اري برگزدر ير ز روشهايبه 
  ئه مقالهارا. لفا

سه گانه ي هارمحواز با هر يك ط تبادر ارنند اميتون نشگاهياداهم
ش پذيرو  رسالا. ئه نمايندارامقاله  آني هارير محوو زنس اكنفر
شما ، مرحله نخستدر . دميگيررت مرحله صودو طي ت مقاال

 500د را در مقاله خو) Extended Abstract(خالصه تفصيلي 
به وري ضرت طالعاايگر و دجع مهم اليست مراه كلمه به همر

يا ي گيررطريق بار از ين كاا. مينماييدل ساارنس ابيرخانه كنفرد
upload  آدرس نس به انفركه بگادر وفايل مربوطه

http://conf.alumsharif.org قالبها يا . دميشوم نجاا
template در يگر ي دفايلهاو ين فايل اتهيه اي برزم الي ها

  .ار داردنس قراكنفره بگاو
دو به ه، شدل ساي ارسي خالصههاربراز نس پس اعلمي كنفرت هيا

  :مينمايدت عود دئه مقاله خواي ارابرن هندگادئه از اراشكل 
اي برت مقاالودي از محداد تعد: نساكنفردر ئه شفاهي مقاله ارا -
  .ميشوندب نتخاانس اكنفردر ئه شفاهي ارا
تفصيلي ي خالصههاي از بيشتراد تعد: پوستررت ئه به صوارا -
ب نتخاابخش پوسترها در پوستر رت ئه به صواي ارابره شدل ساار

  .نددميگر
 قالب پوستردر  شفاهي يارت به صوه پذيرفته شدت ئه مقاالارا

ئه اراقالبي كه ده از ستفاابا ، ست كه متن كامل مقالهآن ابه وط مشر
ي گيررنس بااكنفره بگادر وير ه زمهلت تعيين شد، در هد شداخو
  .دشو
  هنمايشگادر شركت . ب

ست دئه ارابه ه نمايشگادر طريق شركت از نند اميتوان عالقهمند
ي مينههااز زهر يك  درنيز و صنعتي ي مينههاد در زخوي هاآورد
) نلتحصيالرغ افاي هاآوردست د(  Aر يل محور در ذيگر مذكود
  .ندم ورزهتماا
ست شركت اخوم درست فرزم االم نخستين گار، در ين منظواي ابر

ه بگادر وير ه زيخ تعيين شدركثر تا تااحدو تكميل ه را نمايشگادر 
  .نمايندي گيررنس بااكنفر
  ادفرامعرفي د و ئه پيشنهاارا. ج

ئه ارابا را نس اكنفره كنندار برگزت نيد هيااشما همچنين ميتو
و شناسايي در جمله ، از مختلفي مينههاد در زخوي هادپيشنها

در ئه مقاله يا شركت اي ارابرح يصالن ذلتحصيالرغ افات از عود
ن لتحصيالرغ افااز چنانچه معتقد هستيد يكي . كنيدري ياه، نمايشگا

ني يا مقاله اند سخنراميتو) نشگاهي شريفداجامعه ي عضاايگر ديا (
، ئه نمايدارانس اكنفري هارمحواز يكي ن مواپيراي شايستهر و خودر

يا چنانچه و يد ابيفزي آن بر غناه نمايشگاد در يا با شركت خو
م فردن طريق پر كرد را ار نظر خو، يدي داريگره دندزساد پيشنها
در با ما ، نساكنفره بگاور در يخ مقررتا تاي آن گيرربادات و پيشنها

  .يداربگذن ميا
  مهمي هانماز
  23/7/93-24   نساكنفراري يخ برگزرتا

  15/4/93  تخالصه تفصيلي مقاالي گيررمهلت با
  15/4/93   هنمايشگادر ست شركت اخوي درگيررمهلت با
  15/4/93  دئه پيشنهام ارافري گيررمهلت با

  10/5/93  تسي خالصه مقاالرنتايج برم عالا
  21/6/93  تمتن كامل مقاالي گيررمهلت با

نشگاهي داجامعه ي عضااهنمايي همه و راكت رست كه با مشااميد ا
اي برار ستوده اي انيم شالوابتول مساانس اكنفراري با برگزو شريف 

  .يمآورهم افري ساليانه بعدي نسهاامستمر كنفراري برگز
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اولين جلسه مصاحبه با دوره 

  ها برگزار شد پنجمي
ها  ي فراخوان صورت گرفته از دوره پنجميدر پ: خبرنامه

هفتمين گردهمايي مقدماتي دانش آموختگان دوره پنجم در 
روز سي ام ارديبهشت ماه در محل دفتر مركزي انجمن برگزار 

اين گردهمايي اختصاص به انجام مصاحبه ويديويي با . شد
اعضاي كارگروه فيلم و مصاحبه از ستاد . ها داشت دوره پنجمي

متشكل از خانمها فروزنده طبيبي و ي جشن دوره پنجم برگزار
مسئوليت برگزاري جلسه مصاحبه را خانم منصوره كاوياني نژاد 

  .به عهده داشتند
. فر از دوره پنجمي ها حضور داشتندن 17در اين مصاحبه 

اسامي شركت كنندگان عبارت است از آقايان فريدون ارده 
جواد تويسركاني، كي، علي امامي، حسنعلي تدين، محمد 

ميرحسن جمالي اسكويي، حسين حيدري رامشه، عبدالعلي 

دهدشتي اخوان، محمد علي ذكريايي كوچكسرايي، محمد علي 
قانع، محمد حسين قنبري، نصراله محمد حسين فالح، 
مصطفي مرآت، محمد مرشد رزم، مجتبي مظفري، محمد رضا 

  .معماري، وحيد نبوي و حميد رضا نفيسي
سپس خالصه . ثبت نام و مالقات مهمانان آغاز شدجلسه با 

هاي جشن دوره پنجم توسط محمد  وضعيت پيشرفت فعاليت
اين گزارش شامل وضعيت . زهرايي عضو ستاد جشن ارايه شد

 فعاليتها و  برقراري ارتباط و جمع آوري بيوگرافي
در اين گردهمايي در مورد انتخاب . بود ي مختلفها كارگروه

ه پنجم از ميان دوره پنجمي ها بحث و تبادل دبير جشن دور
نظر شد و نهايتاً توافق شد كه آقاي نصراله فالح اين 

گزارش پيشرفت كار  در ادامه. مسئوليت را به عهده گيرند
تداركات جشن توسط منصوره كاوياني نژاد مسئول اين 

سپس نكات هماهنگي انجام مصاحبه . كارگروه ارايه شد
قرار شد هر يك  .روزنده طبيبي ارايه شدفخانم ويدويي توسط 

هاي  اي از سوابق و فعاليت شمهاز حاضرين خود را معرفي و 

بيان خاطرات بخش مهمي از اين . چهل ساله خود بيان نمايد
نقش دانشگاه شريف در . مصاحبه را به خود اختصاص داد

اي و ويژگي هاي يك دانشگاه  پيشرفت شخصي و حرفه
واالتي بود كه توسط مصاحبه كنندگان آل از ديگر سئ ايده

  .مطرح و به آنها پاسخ داده شد
ها  در آينده جلسات ديگري براي مصاحبه با دوره پنجمي

ها و  ها براي تهيه فيلم برگزار خواهد شد و از اين مصاحبه
  .هاي ويژه جشن دوره پنجم استفاده خواهد شد كليپ

از مهرماه تا در سال گذشته مجموعاً شش گردهمايي مقدماتي 
ها برقراري  اسفندماه برگزار شد كه حاصل اين گردهمايي

ارتباط موثر با شركت كنندگان و تبادل نظر و همفكري در 
تا  23جشن دوره پنجم از . مورد برگزاري جشن دوره پنجم بود

و دو روز نخست آن . مهرماه امسال برگزار خواهد شد 25
راي عموم اختصاص به برگزاري كنفرانس دو روزه ب

هاي اختصاص  التحصيالن دانشگاه از جمله دوره پنجمي فارغ
  .خواهد داشت
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شريف آموختگيدانشجشن

  برگزار شد در برج ميالد
آموختگي امسال دانشگاه به گونه  مراسم دانش :خبرنامه

متفاوت برگزار شد چرا كه اين برنامه در دو بخش صبح و 
بخش اول از . بعد از ظهر و در دو محل متفاوت اجرا شد

ارديبهشت در محل  19صبح روز جمعه  10ساعت 
التحصيالن به  فارغ. هاي مختلف دانشگاه برگزار شد دانشكده

التحصيلي در داخل  وشيدن لباس ويژه فارغاتفاق استادان با پ
هاي  دانشكده خود و محوطه مجاور جمع شدند و عكس
اين . يادگاري زيادي از اين رويداد به ياد ماندني گرفتند

التحصيالن  ادامه يافت و فارغ 13بخش از برنامه تا ساعت 
به اتفاق خانواده در رستوران دانشگاه به صرف ناهار 

عد همگي با اتوبوس به سمت برج ميالد ساعتي ب. پرداختند
تهران حركت كردند تا در بخش دوم و اصلي اين مراسم در 

اين نخستين . هاي برج ميالد شركت كنند سالن همايش
اموختگي دانشگاه شريف در خارج  باري است كه جشن دانش

دليل اين جابجايي، نبود فضاي . شود دانشگاه برگزار مي
انشگاه است كه مسئولين را كافي و مناسب در داخل د

سالن . تري را براي اينكار برگزينند واداشت كه مكان مناسب
هاي برج ميالد از زمان شروع برنامه در ساعت سه  همايش

. ها شد التحصيالن، استادان و خانواده بعد از ظهر مملو از فارغ
هاي طبقات  تقريباً جاي خالي در داخل سالن اصلي و بالكن

نفر را  1700اين سالن ظرفيت پذيرش حدود . اندباال باقي نم
  .دارد

در اين مراسم دكتر سعيد سهراب پور رئيس سابق دانشگاه 
حضور داشت كه بسيار مورد توجه و تشويق مهمانان قرار 

  .وي همچنين در اين مراسم به سخنراني پرداخت. گرفت
هاي كارشناسي،  در اين جشن به ترتيب از نفرات برتر دوره

اسي ارشد و دكتري تجليل شد و به آنان تنديس كارشن
در بخش ديگر مراسم نوبت به گرفتن . يادبود اهدا شد

آموختگان و استادان به تفكيك  هاي يادگاري دانش عكس
  .رسيد كه با شور و حرارت فوق العاده همراه بود  هر دانشكده

از جمله ويژگي هاي اين برنامه برگزاري دو برنامه هنري 
مه اول اجراي موسيقي پاپ ايراني به خوانندگي بود برنا

توسط گروه سرود دومين برنامه نيز . مجيد اخشاوي بود
  .بود ناشنوايان دستان گويا به سرپرستي خانم اصدقي

پس از خاتمه جشن و خروج مهمانان از سالن نوبت به 
پذيرايي رسيد و در اين بخش فرصتي فراهم شد تا 

طراف برج ميالد به گرفتن التحصيالن در محوطه ا فارغ
شب به درازا  8اين جشن تا ساعت . عكس يادگاري بپردازند

  .كشيد
در ادامه گزارش مربوط به برگزاري اين جشن را به نقل از 

ارديبهشت ماه  21نشريه داخلي شريف منتشره در تاريخ 
در صفحات بعد آلبوم تصويري جشن به ترتيب در . بخوانيد

  .شگاه ارايه شده استبرج ميالد و محوطه دان

  

مراسم فارغالتحصيلي دانش آموختگان : نشريه داخلي شريف
ارديبهشت  19دانشگاه روز جمعه  1391-92سال تحصيلى 
در سالن همايشهاى بينالمللى برج ميالد ، ماه سال جارى

  .برگزار شد، تهران
 10در اين گردهمايى كه از ساعت ، به گزارش روابط عمومى

دانش آموختگان ، صبح با تجمع مقابل دانشكدهها آغاز گرديد
كارشناسى ارشد و ، انشگاه شريف در سه مقطع كارشناسىد

  . دكترا دانش آموختگى خود را جشن گرفتند
دكتر سعيدى معاون آموزشى دانشگاه در اين مراسم با شكوه 

آموختگان و  دانش، اساتيد، كه با حضور هيأت رييسه دانشگاه
باز هم موسم دانش آموختگى : گفت، خانوادههايشان همراه بود

از عزيزانمان فرا رسيد كه به گنجينهى دانايى و علم جمعى 
تالش و سازندگى در ، مجهز شدهاند و عازم عرصههاى كار

  .جاى جاى ميهن عزيزمان مىباشند
وى با اشاره به تعداد كل فارغ التحصيالن دانشگاه در اين 

نفر در اين دوره دعاى فارغ التحصيلى خود  2499: دوره گفت
نفر در مقطع  920اين تعداد  را زمزمه مىكنند كه از

نفر در  137نفر در مقطع كارشناسى ارشد و  1423، كارشناسى
فارغ التحصيل شدهاند و تعداد كل ، مقطع دكترى

التحصيالن دانشگاه صنعتى شريف از بدو تأسيس تا پايان  فارغ
در حدود در سه مقطع تحصيلي  1391-92سال تحصيلى 

  .نفر مىباشند 43149
آموختگان  دانش: ادامه صحبتهايش گفت دكتر سعيدى در

نمىشويد بلكه به  شما در اين نقطه از دانشگاه جدا، عزيز
هزار نفرى فارغ التحصيالن شريف  43گ عضويت خانواده بزر

مىپيونديد و اميدوارم كه با فرهنگ شريفى يعنى فرهنگ 
، فرهنگ خدا جوئى، فرهنگ فضيلتهاى اخالقى، دانايى

وحيهاى سرشار از اميد براى ساخت ر فرهنگ خودباورى و با
  .آيندهاى بهتر براى خود و هم ميهنانتان تالش كنيد

از : وى در خصوص برنامههاى دانشگاه در آينده گفت
در  بازنگرى در ساختار سازمانى خصوصاً، برنامههاى دانشگاه

توجه ويژه ، كيفيت نظام آموزشىء حوزه آموزش به منظور ارتقا
، مههاى درسى و به روز كردن آنهابرنا، به كيفيت رشتهها

توسعه تعامالت بينالمللى و دورههاى مشترك تحصيالت 
در پرديس  تكميلى با دانشگاههاى معتبر جهان خصوصاً

، تأسيس برنامههاى فرارشتهاى، بينالملل جزيره كيش
گرايشهاى برنامه محور و تقاضا محور متناسب با اهداف 

وم و فناورى شريف در قالب پرديس عل، توسعه صنعتى كشور
است كه به تدريج با تصويب و نهايى شدن آنها در دانشگاه و 

  .تحقيقات و فناورى به اجرا در خواهد آمد، وزارت علوم
دكتر روستا آزاد نيز ضمن تبريك و آرزوى موفقيت براى 

ساله  4پس از تالش : دانش آموختگان و خانوادههايشان گفت
سختىها را جشن امروز پايان اين ، و تحمل سختىها

مىگيريم و اميدواريم كه با قدمهاى بلندتان در آينده براى 
  .دانشگاه و كشور منشا اثرات خير باشيد

رييس دانشگاه با اشاره به صعود رتبه دانشگاه شريف در رتبه 
صعود چشمگير رتبه دانشگاه شريف : بندىهاى جهانى گفت

مت در رتبه بندىهاى مختلف بينالمللى نشان دهندهى ه
، پشتيبانى خانوادههايشان و تالش مديريت، باالى دانشجويان

  .اساتيد و كاركنان دانشگاه مىباشد
وى به همهى دانش آموختگان خسته نباشيد گفت و ابراز 
اميدوارى كرد كه دانش آموختگان با تالش روزافزون خود در 

  .راه ارتقاى دانشگاه و كشورشان بيش از پيش تالش كنند
در اين مراسم با هدف قدرداني از مقام  ؛خاطرنشان مىشود

يك استاد برتر معين و يك ، استاد برتر آموزشى 16استاد از 
همچنين از . استاد برتر پيشكسوت تقدير به عمل آمد

فارغالتحصيالن مقطع دكتري و دانش آموختگان برتر هر 
  .دانشكده در مقطع كارشناسى و كارشناسى ارشد قدردانى شد



  

  7  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف خبرنامه انجمن فارغ

1393خرداد  38خبرنامه شماره 

  



  

  8  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف خبرنامه انجمن فارغ

1393خرداد  38خبرنامه شماره 

  



  

  9  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف خبرنامه انجمن فارغ

1393خرداد  38خبرنامه شماره 



  

  10  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف خبرنامه انجمن فارغ

1393خرداد  38خبرنامه شماره 



  

  11  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف خبرنامه انجمن فارغ

1393خرداد  38خبرنامه شماره 
ستفاده از ظرفيت شركتهاي ا

  دانشبنيان برخاسته ازشريف

دانشگاه صنعتى شريف در راستاى گسترش تعامل بين 
شركت ها و دانشگاه و ارزش آفرينى بيشتر ، التحصيالن فارغ

گردهمايى با عنوان «نمايشگاه شركت هاى ، براى كشور
 .نموديف» را برگزار دانش بنيان و فن آور دانشگاه صنعتى شر

گردهمايى شركت هاى دانش بنيان در قالب نمايشگاهى در 
در دانشگاه  93تا يكم خرداد ماه  93ارديبهشت  30بازه زمانى 

  .يدشريف برگزار گرد
پيش از اين نيز دكتر روستا آزاد رئيس دانشگاه در گفتگو با 

استفاده از ظرفيت شركتهاى دانش : خبر ما اظهار داشت
 1393يكى از برنامه هاى اصلى دانشگاه شريف در سال  بنيان

كه  نشركت هاى دانش بنيا، همايشدر : مى باشد وى گفت
استادان و فارغ التحصيالن صنعتى ، به همت دانشجويان

تا استفاده از ظرفيت  ندشريف تاسيس شده است گردهم آمد
  .اجرايى شودوارد مرحله ، آنها

ندس دهبيدىپور مدير برآن شديم تا در اين خصوص با مه
مركز رشد و كارآفرينى گفتگويى داشته باشيم كه ماحصل اين 

  .گفتگو به شرح زير مى باشد
مهندس دهبيدىپور در خصوص برگزارى گردهمايى 

در مدت زمانى كه مركز : شركتهاى دانش بنيان اظهار داشت
شركت به  150رشد دانشگاه فعاليت مى نمايد تا به امروز 

دانشجويان و اساتيد دانشگاهها ايجاد ، حصيالنهمت فارغ الت
شده كه وجود اين شركتها و ساير شركتهايى كه توسط همين 
عوامل در كشور تاسيس گرديده باعث شد فكر پياده كردن 

  .چنين برنامه اى در ما ايجاد شود
رئيس مركز رشد و كار آفرينى به اهدافى كه از برگزارى اين 

هدف اول ما ايجاد : كرد و گفتهمايش دنبال مى شود اشاره 
يك بانك اطالعاتى مناسب و نزديك به واقعيت با دقت باال 
مى باشد يك بانك اطالعاتى كامل تا بتوانيم به آمار 
شركتهايى كه در اين زمينه فعاليت دارند دسترسى داشته 

هدف دوم ما كه بسيار مهم مى باشد اين است كه . باشيم
رج مىشوند بتوانند خدماتى شركتهايى كه از دل دانشگاه خا

به دانشگاه ارائه دهند يعنى بتوانيم مدلى طراحى كنيم كه اين 
شركتها قادر به برطرف كردن يكسرى از نيازهاى دانشگاه 

همچنانكه بسيارى از دانشگاه ها بخش عمدهاى از . باشند
نيازهايشان را از همين طريق و با مدلهاى متنوعى پوشش 

  .مىدهند
هدف سوم ما اين است كه بتوانيم شبكه اى از : دوى اضافه كر

شبكه اى متشكل كه منجر به . اين شركتها توليد كنيم

همكارى گسترده ترى شود و خدمات متقابلى بين اين 
از آنجا كه بسيارى از اين . شركتها و دانشگاه تعريف شود

زمينه ايجاد همكارى هاى ، اطالعاند شركت ها از وجود هم بى
سرسيوم ها بين اين واحد ها در راستاى اين مشترك يا كن
هدف ديگر و در واقع هدف چهارم ما اين . هدف مى باشد

است كه دانشجويان با تجارب شركت هاى موفق بيشتر آشنا 
شوند تا به اعتماد به نفس و خودباورى باالترى برسند و اين 
ه باور در آنها بوجود بيايد كه آنها نيز مى توانند در اين زمينه ب

موفقيت برسند و كسب و كار خود را در داخل مرزهاى كشور 
  .ايجاد نموده و رونق دهند

ايى كه از درون دانشگاه بيرون شركته: وى در ادامه افزود
آيند توانمندند و ما مى توانيم بر مبناى اين توانمندى  مى

اى بسازيم كه دانشجويان بتوانند اطالعات مورد نياز خود  شبكه
ريق بدست آورند همچنين تجاربى در اين زمينه را از آن ط

كسب كنند ضمن آن كه مىتوان بين شركت ها و دانشگاه 
مىتوانند  اين شركتها گاهاً. متقابل ايجاد كردهمكارى 

بعنوان يك مشاور هادى دانشجويانى 
كنند  را كه در اين مسير فعاليت مى

هدايت نمايند بدين ترتيب ما مىتوانيم 
ن شركت ها را در احساس وظيفه اي

جهت ارتقاى دانشگاه پررنگ تر 
مدير رشد و كارآفرينى ضمن  .نمائيم

اشاره به هدف پنجم اين همايش 
ميزان استقبال شركت  با توجه به: گفت

ها از اين همايش بعنوان هدف پنجم 
مى توانيم به جامعه و متوليان فناورى 
نشان دهيم كه دانشگاه عالوه بر 

در ، پژوهشى فعاليت هاى آموزشى و
بعد فناورى و تجارىسازى نيز 
توفيقهايى داشته و مصداق عينى آن 

هايى است كه شكل گرفته و  شركت
  .فعاليت مىكنند

در كنار پديده فرار مغزها : وى گفت
فارغ التحصيالنى هستند كه در همين 

كنند و به  شركت ها كار و فعاليت مى
  اين محيط وفادار هستند 
خصوص نحوه  مهندس دهبيدى پور در

فراخوان : برگزارى همايش اظهار داشت
شركت انجام  400و اطالع رسانى به 

نمايشگاه اين در  انعالقمندگرديد و 

  .يافتندحضور 
اين كار بعنوان پايلوت و نمونه انجام : وى در ادامه بيان كرد

با همكارى مركز رشد و انجمن و ما در آينده  شده است
 .ى در اين زمينه خواهيم داشتالتحصيالن رويداد بزرگتر فارغ

در نظر است هرساله اين رويداد بطور گسترده ترى برگزار 
گردد چرا كه در صورت استمرار چنين برنامهاى رسيدن به 

تكرار گردهمايى . اهداف ذكر شده عملىتر خواهد بود
ها بصورت ساالنه باعث مى شود نيازهاى دانشگاه  شركت

ان با فرصت هاى شغلى بيشتر درك شود و همچنين دانشجوي
بيشترى آشنا شوند و توانمندى خود را هم به جامعه بيرونى و 

  .هم جامعه داخلى نشان دهند
، دانشجويان، ما اساتيد: مدير مركز رشد در خاتمه گفت
اعضاى خانواده شريف ، كارمندان و فارغالتحصيالن شريف

هستيم كه بايد در جهت ارتقا و تامين ملزومات دانشگاه از 
مله تامين مالى و ساير نيازهاى آن تالش كنيم در راستاى ج

  ؟تامين اين هدف چه كسى بهتر از اعضاى خانواده شريف

هاي دانش بنيان برخاسته از نمايشگاه شركت:خبرنامه
ارديبهشت تا يكم  30شريف از رزوهاي سه شنبه تا پجشنبه 

. در محوطه دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد 1393خرداد 
نشريه داخلي شريف به مناسبت برگزاري اين نمايشگاه 

نقل از اين نشريه گزارش خبري را منتشر نموده است كه به 
  .شود نقل مي
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هاي  گشايش نخستين نمايشگاه شركت
  دانش بنيان در دانشگاه صنعتي شريف

هاي دانش بنيان و فناور با  نمايشگاه دستاوردهاي شركت
  .ايش يافتشركت در دانشگاه صنعتي شريف گش 100حضور 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي شريف، در اين 
ماه با افتتاح  ام ارديبهشت نمايشگاه كه ظهر روز سه شنبه سي

دكتر سورنا ستاري معاون علمي و فناري رييس جمهوري، 
دكتر بهزاد سلطاني رييس هيأت عامل صندوق نوآوري و 

غاز به كار شكوفايي و دكتر رضا روستا آزاد رييس دانشگاه آ
فارغ   شركت دانش بنيان كه دانشجويان، 100نمود، 

التحصيالن و يا استادان اين دانشگاه مؤسس آن بودند حضور 
  .داشته و توليداتشان را ارائه نمودند

تاكنون تالش : رئيس دانشگاه در حاشيه اين نمايشگاه گفت
هاي  مراكز رشد و كارآفريني اين دانشگاه براي تأسيس شركت

  .ك و متوسط بوده استكوچ
دكتر رضا روستا آزاد با بيان اينكه دانشجويان و فارغ 

شركت دانش  1200التحصيالن اين دانشگاه تاكنون حدود 
اكنون پيگيري  موضوعي كه هم: اند افزود بنيان تأسيس كرده

ياد شده  هاي افزايي و پيوستن شركت كنيم تالش براي هم مي
  .هاي بزرگ است ها و هلدينگ به يكديگر و ايجاد مجموعه

هاي دانش  دكتر ستاري نيز در آيين افتتاح نمايشگاه شركت
بايد بتوانيم كل بودجه : تبنيان دانشگاه صنعتي شريف گف

وي شكل دهي . كشور در حوزه فناوري را هدايت كنيم
هاي جديد و درگير كردن نخبگان ايراني مقيم خارج از  ايده

  .هاي معاونت علمي و فناوري نام برد كشور را از سياست
براي اشتغال : معاون علمي و فناوري رييس جمهوري گفت

ليون تومان هزينه مي 160يك فرد معمولي دولت معادل 
 30الي  20كند ولي براي افراد دانش بنيان اين رقم معادل  مي

  .ميليون تومان است
ماه گذشته  8در طول : دكتر ستاري در ادامه خاطرنشان كرد

هاي دانش بنيان در كشور انجام گرفته  تحولي اساسي در بحث
وي با بيان اينكه يك سري مفاهيم جديد در اين مدت . است

اتفاقاتي كه در راستاي اجراي قانون : شد، افزودمطرح 
  .افتد به صورت روزانه است هاي دانش بنيان مي شركت

وي يكي از اهداف اصلي معاونت را پياده سازي قانون 

در واقع جا انداختن و : هاي دانش بنيان نام برد و گفت شركت
كار كردن با اين قانون خيلي سخت است و ما مجبور به 

  .هاي متعدد براي جا انداختن اين مفاهيم هستيم وشاجراي ر
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري مشكل فرهنگي در 

روح حاكم : اين حوزه را از اساسي ترين موارد نام برد و افزود
هاي دانش بنيان بر اين اساس است كه فرد  بر قانون شركت

گيرد شركتي  فارغ التحصيل دانشگاهي همين كه تصميم مي
ند و كسب و كار راه بيندازد، از تمام اين تسهيالت كه در بز

  .قانون ديده شده است استفاده كند
در آمد : دكتر ستاري در بخش ديگري از سخنانش گفت

تواند  كند و مي ها آنها را از هم تفكيك مي فناوري در دانشگاه
  .اين مراكز را نيز توسعه دهد

ان اين كه ابرهاي معاون علمي و فناوري رييس جمهوري با بي
ها در حال كنار رفتن هستند  تيره در زمينه درآمدزايي دانشگاه

ما بايد از دانشگاه صنعتي شريف يك پايلوت موفق : گفت
  .داشته باشيم

دكتر ستاري با ابراز اميدواري در مورد اينكه در سيستم جديد 
هاي كاري اين معاونت  تحول جدي ايجاد شود يكي از اولويت

  .بازار داخلي براي محصوالت دانش بنيان دانست را ايجاد
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التحصيالن  گردهمايي فارغ

  دانشگاهساله اخير  ده

 10اولين گردهمايى فارغ التحصيالن : نشريه داخلي شريف
سال اخير دانشگاه در راستاى گسترش تعامل بين فارغ 

شركتها و دانشگاه با حضور فارغ التحصيالن و ، التحصيالن
  .برگزار شدمسئولين دانشگاه 

روز پنجشنبه اول خرداد ماه سال ، به گزارش روابط عمومى
 فارغ التحصيل بههمراه 1000جارى نشستى با حضور 

خانوادههايشان و جمعى از مسئولين دانشگاه در سالن 
، تربيتبدنى برگزار گرديد و دكتر روستا آزاد رئيس دانشگاه

رويكرد ضمن عرض خير مقدم به ميهمانان در سخنان خود به 
دانشگاه در جهت ارتباط بيشتر با فارغ التحصيالن اشاره كرد و 
ابراز اميدوارى نمود كه اين نشستها در راستاى توسعه 
دانشگاه و فارغ التحصيالن و ايجاد ارزش آفرينى در اقتصاد 

  .دانش بنيان مثمر ثمر باشد
مهندس شيرى دبير كل انجمن فارغ ، در ادامه برنامه
ره به تداوم ارتباط بين فارغ التحصيالن با التحصيالن با اشا

«انجمن فارغ التحصيالن بزرگترين شبكه است : دانشگاه گفت
كه با دانشجويان داخل و خارج كشور ارتباط ايجاد كرده 

  است» 
وى در ادامه سخنان خود به اهداف كلى انجمن و تداوم چنين 

  .گردهمايىهايى اشاره كرد
اسم نشستهاى تخصصى با در پايان مر؛ خاطر نشان مى شود

، فرهنگى اجتماعى، فناورى اطالعات و ارتباطات؛ محور 4
  .اقتصاد و سرمايه گذارى برگزار شد، فناورى

در حاشيه اين گردهمايى در راستاى ارزيابى اين نشستها و 
التحصيالن در اين خصوص با تنى چند از  سنجش نظرات فارغ
  :كه در زير مى خوانيد، آنان گفتگويى داشتيم

در مقطع  1392نيره طائب نيا فارغ التحصيل سال  ●
  :ىژكارشناسى ارشد بيوتكنولو

فراخوان دانشگاه شريف و گردهمايى فارغ التحصيالن توسط 
  ؟دانشگاه را چگونه ارزيابى مىكنيد 
چه ، برد براى همه ماست –به نظر من اين يك فرصت برد 

كتها شركتهاى دانش بنيان و چه كارآفرينان و صاحبان شر
بدنبال ايدهاند و اين فضايى است براى گرفتن ارتباط به نفع 

فارغ التحصيالن يا همه كسانى كه ً وقتى اين ، شركتها
دانشگاه بيرون  ضمنا. شركتها از دل خود در جستجوى كارند

آمدند بخاطر دينى كه نسبت به دانشگاه در خود دارند بيشتر 
براى تعامل و همكارى و حمايت مىكنند و اين فرصتى است 

در اين ميان منافع شخصى در نظر گرفته نمى شود ، تبادل نظر
  .برد براى همه محسوب مى شود -و يك فرصت برد

شما به عنوان فارغ التحصيل دانشگاه ترجيح مىدهيد خودتان 
كارآفرين باشيد يا در قالب نيروى كار با شركتهاى ديگر 

  .همكارى كنيد
شم و اين موقعيت بسيار خوبى من ترجيح مىدهم كارآفرين با

است بدليل پشتيبانى و امكاناتى كه در اختيار ما قرار خواهد 
  .گرفت مى تواند اين فرصت را براى ما فراهم كند 

اين شركتها چقدر مىتوانند در پيشبرد اهداف اقتصاد دانش 

توسط ستاد برگزاري در پي فراخوان قبلي:خبرنامه
التحصيالن ده ساله اخير با  گردهمايي فارغ، همايش
دانشگاه و انجمن در غروب روز پنجشنبه يكم  مشاركت

. در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد 1393خرداد ماه 
هاي  الن دورهالتحص در اين گردهمايي صدها نفر از فارغ

اين گردهمايي . اخير به همراه خانواده حضور داشتند
سه روز نمايشگاه  برايمراسم اختتاميه  نقش

ارديبهشت  30در روزهاي داشت كه هاي دانش  شركت
دقايق اوليه اين گردهمايي به . تا يكم خرداد برگزار شد

ثبت نام و مالقات مهمانان و بازديد از نمايشگاه شركت 
در مراسم داخل سالن عالوه . بنيان گذشت هاي دانش
ميزگردي  ،رئيس دانشگاه و دبيركل انجمن  بر سخنراني

آقايان با حضور چند تن از مسئولين دانشگاه از جمله 
در مورد طرح مجيد دهبيدي پور و محمد ميرزايي 

زايشي از دانشگاه هاي دانش بنيان  گسترش شركت
رفت هاي حاصله پيشدر اين ميزگرد گزارش . برگزار شد

ارتباط گسترش  ارايه شد و ضمناً به طرحدر اين زمينه 
پس از پايان مراسم . پرداخته شدصنعت و دانشگاه 

در تاالرهاي جانبي برگزار موازي اصلي، چهار كارگاه 
شد كه مهمانان حسب عالقه در يكي از آنها شركت 

ها ضيافت شام در رستوران  پس از اتمام كارگاه. كردند
  .گاه برگزار شددانش

به نقل از نشريه داخلي را خبر اين گردهمايي در ادامه 
  .بخوانيدشريف منتشره 
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  ؟بنيان ايفاى نقش كنند
كند تا براى دانشجو هزينه مى؛ اقتصاد دانش بنيان يعنى اينكه

قابليتهايى بدست بياورد اين زمانى امكانپذير مى شود كه 
بتواند از دانش در جهت رشد كشور و ايجاد درآمد كشورش 
فعاليت كند چون دانشجو با بودجه دولت خود تحصيل كرده 
بيشتر مىتواند موثر باشد و اين قطعا مىتواند در پيشبرد 

بدليل دينى التحصيالن  اقتصاد دانش بنيان بگنجد پس فارغ
ويا را كه به كشور خود دارند مىتوانند بدينوسيله يك اقتصاد پ

  .براى كشور خود مهيا كنند
در مقطع  1391رامين نوروزى فارغ التحصيل سال  ●

  كارشناسى ارشد از دانشكده هوافضا
فراخوان دانشگاه شريف و گردهمايى فارغ التحصيالن توسط 

  ؟دانشگاه را چگونه ارزيابى مى كنيد 
دانشگاه در جهت تعامل بيشتر  به نظر من اين فراخوان مطمئناً

و صنعت و فارغ التحصيالن است و مىتواند در جهت فعاليت 
بهتر و بيشتر در قالب شركتهاى دانش بنيان مفيد واقع شود 
به اين صورت فارغ التحصيالن دانشگاه بعد از آشنايى با 

حصيالن دستاوردهاى شركتهاى تاسيس شده توسط فارغ الت
سالهاى پيش از خودشان مى توانند با راهكارهاى تاسيس 
توسعه شركتهاى دانش بنيان و ايجاد ارتباط هرچه بيشتر 
بين شركتها و صنعت در جهت توسعه رشتههاى مرتبط با 

  .خودشان فعاليت كنند
شما به عنوان فارغ التحصيل دانشگاه ترجيح مىدهيد خودتان 

شركتهاى ديگر  نيروى كار باكارآفرين باشيد يا در قالب 
  .همكارى كنيد

اينكه  لزوماًبه دو دليل من ترجيح مىدهم كارآفرين باشم اول 
تمام پتانسيل كارآفرينى را در شركتهاى موجود نمىبينم و 
تشخيصم اين است كه بيشتر جاى كار دارد و اين شركتها 
مىتوانند بيشتر مثمر ثمر باشند ديگر اينكه فكر نمىكنم 

يل هر فرد به تنهايى و فقط با همكارى در يك شركت پتانس
دانش بنيان بصورت كامل استفاده شود چه بسا كه هر فرد به 
تنهايى پتانسيل ايجاد اشتغال و مديريت در قالب شركتهاى 

  .دانش بنيان را داشته باشد
اين شركتها چقدر مىتوانند در پيشبرد اهداف اقتصاد دانش 

  .بنيان ايفاى نقش كنند
مىتواند اصلىترين نقش را در اقتصاد دانش بنيان مطمئنا ً

داشته باشد مادامى كه همزمان با نفع اقتصادى پيشرفت علمى 
. مورد نظر در شركت دانش بنيان هم مد نظر قرار گيرد

متاسفانه شركتهاى دانش بنيان وجود دارند كه بدليل روى 
ى و رشد علم، آوردن بيش از اندازه به بحث نفع اقتصادى

دستاوردهاى مرتبط فناورى در طول چند سال هيچ پيشرفتى 
  .نكردهاند

مقطع در  1391فاطمه عنايت الهى فارغالتحصيل سال  ●
  كارشناسى ارشد از دانشكده هوافضا

فراخوان دانشگاه شريف و گردهمايى فارغ التحصيالن توسط 
  ؟دانشگاه را چگونه ارزيابى مىكنيد 

تعامالت مىتواند يك فرصت  به نظر من اين گردهمايىها و
هم براى دانشگاه و هم فارغ التحصيالن محسوب شود در 
اينجا فارغ التحصيالن با فرصتهاى موجود آشنا مىشوند از 
وجود شركتها آگاه مىشوند و مىتوانند از اين فرصت براى 

تخصصى اين نوع نشستهاى . ايجاد كارآفرينى استفاده كنند
  .بسيار مفيد است
فارغ التحصيل دانشگاه ترجيح مىدهيد خودتان  شما به عنوان

كارآفرين باشيد يا در قالب نيروى كار با شركتهاى ديگر 

  .همكارى كنيد
ترجيح شخصى من اين است كه كارآفرين باشم كار توليدى 
داشته باشم ولى متاسفانه رشته ما طورىست كه سرمايه 
م زيادى مىخواهد و اگر بخواهم در اين زمينه فعاليت كن

امكانپذير نمىباشد به همين دليل بيشتر فارغالتحصيالن 
عليرغم ميل خود جذب شركتها مىشوند ولى ترجيح من اين 

  .است كه كارآفرين باشم
اين شركتها چقدر مىتوانند در پيشبرد اهداف اقتصاد دانش 

  .بنيان ايفاى نقش كنند
در حال حاضر بيشترين جذب در شركتهاى دانش بنيان را 

صيالن تشكيل مىدهند و اگر اين شركتها بخواهند فارغالتح
نقش خود را ايفا كنند الزم است با صنعت تعامل كنند بسيارى 

مىگيرند ولى  هژاز اين شركتها تاسيس مىشوند پرو
  .نمىتوانند كار كنند و در نتيجه بازدهى ندارند
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گفتگو با دكتر روستاآزاد در 

  رياست آستانه پايان دوره
كتر روستا آزاد عضو هيئت علمى د: شريف نشريه الكترونيكي

دانشكده مهندسى شيمى و رئيس برترين و پرافتخارترين 
  . دانشگاه ايران است

او چهار سال پيش سكان هدايت دانشگاه صنعتى شريف را در 
دست گرفت و با وجود دشوارىهاى فراوان توانست در پيشبرد 

جستهاى دانشگاه نقش براهداف كوتاه مدت و بلند مدت اين 
  .ايفا كند

، 93با توجه به پايان حكم رياست دكتر روستا آزاد در تابستان
تصميم گرفتيم تا با ايشان گفتگويى صميمانه داشته باشيم و 

اهل "دكتر روستا آزاد كه از نگاه خبرنگاران و خبرگزارىها به 
بودن معروف است اين بار  "خوش برخورد و پاسخگو، مصاحبه

در ادامه بخشهايى از . ما به گفتگو بنشيندنيز پذيرفت تا با 
  .گفتگوى ما با ايشان را خواهيد خواند

كجا زندگى ؟ ا كجايى هستيداصالت. ً لطفا از خودتان بگوييد ●
  . از خانوادهتان بگوييد؟ مىكنيد

سال  52. اهل بخش ساوجبالغ استان البرز هستم من اصالتاً
ران پارس زندگى سن دارم و با همسر و دو فرزندم در محله ته

پسرم فارغ التحصيل دوره كارشناسى برق و . مىكنم
ى از دانشگاه شريف است و اكنون فعاليت ژكارشناسى ارشد انر

دخترم نيز در مقطع پيش دانشگاهى تحصيل . آزاد دارد
همسرم نيز بازنشسته آموزش پرورش است و در رشته . مىكند

  .روان شناسى تحصيل كرده است
  ؟غتتان چه كارهايى مىكنيددر اوقات فرا ●

زمان زيادى براى فراغت و ، با توجه به دغدغههاى كارى
ولى اگر فرصت شود ورزش مىكنم و ورزش . استراحت ندارم

  .واليبال را ترجيح مىدهم
به اين آيا زمانى كه دانش آموز بوديد فكر مىكرديد روزى  ●

  ؟جايگاه برسيد
  !خير
رتبهاى نكور چه در ك؟ وضعيت تحصيليتان چگونه بود ●

  ؟كسب كرديد
من در تمامى دوازده سال مدرسه از دبيرستان تا ابتدايى شاگرد 

رتبه كنكور كارشناسىام . بوده است 20اول و معدلم در حدود
كارشناسى ارشد و دكترى ، بود و در مقاطع كارشناسى 27

  .هميشه شاگرد اول بودهام
  ؟مىشديد آيا دوست داشتيد كه شهيد، شما جبهه رفتهايد ●
  .مطمئنا آرزوى هر كسى همين است. بله
آيا . كتر سهراب پور هستيدشايعه است كه شما پسرخالهى د ●

  ؟درست است
دكتر سهراب پور برادر بزرگتر و عزيز من است اما نسبت . خير

  . فاميلى با همديگر نداريم
دانشگاه اگر برمىگشتيد به چهار سال قبل آيا باز هم رئيس  ●

  ؟شريف مىشديد
من در شرايطى حساس اين مسئوليت را پذيرفتم و در اين . بله

چهارسال اتفاقى نيفتاده كه از پذيرفتن اين مسئوليت پشيمان 
  .بشوم
  ؟آيا از مديريت خودتان راضى هستيد ●

ود را براى اداره صحيح امور انجام دادم و ــمن تمام تالش خ
مىتوان گفت مشاركت اجتماعى بدنه دانشگاه با هيئت 

در تمامى حوزههاى . مگير بودــه در اين دوره چشــرييس
روابط ، پژوهشى، ىــآموزش، علمى و فناورى، فرهنگى

كارآفرينى و غيره به نظرم خوب ، ارتباط با صنعت، لــالمل بين
پيگيرىهاى ، به عنوان مثال در حوزه عمرانى. عمل كردهايم

س ــپردي، شــره كيــما در خصوص امالك دانشگاه در جزي
پرديس علوم و ، 22اورى در منطقه ــپژوهش و فن
ك ــن ملــاولي، انــهرك اكباتــن در شــفناورىهاى نوي

، دــيس مركز موفقيان انجاميــگاه كه به تأســوقفى دانش
اى تعاونى مسكن خوشبختانه نتايج خوبى داشته ــزمينه
ف ــت طيــا صنعــاط بــدر حوزه پژوهش و ارتب. است

ه ــب. تيمــاز فعاليتهاى مثمر ثمر و پر فايده داش گستردهاى
ت كه در اين فرصت محدود ــهر حال حجم فعاليتها زياد اس

ت و در مجموع مىتوان ــمجالى براى پرداختن به آنها نيس
تيم رتبه ــگفت با حركتهايى كه صورت گرفت توانس

گاههاى برتر دنيا ــدانش 275دانشگاه شريف را به جايگاه 
ه تا چهار ــاميد است با ادامه اين روند در س... يم و انشاابرسان

  .دانشگاه برتر دنيا قرار گيرد 100ال آينده شريف در بين ــس
  ؟استبدترين و بهترين خاطره دوران رياستتان چه بوده  ●

آغاز فعاليت من به عنوان رييس دانشگاه همزمان بود با 
من مجبور شدم و با توجه به آن شرايط  88 التهابهاى سال

على رغم ميل باطنىام براى ده نفر از دانشجويان خوابگاهى 
اگرچه . كه اغتشاش ايجاد مىكردند حكم منع ورود صادر كنم

صدور چنين حكمى براى من ناخوشايند بود و مىتوان از آن 
به عنوان بدترين خاطره ياد كرد ولى نتيجه آن مثبت بود و 

بهترين . خوابگاهها بازگردانيم توانستيم آرامش را به دانشگاه و
خاطره يا شايد بتوان گفت بهترين اتفاق نيز تدوين برنامه 
راهبردى دانشگاه بود كه على رغم تمام دشوارىهايش و با 
مشاركت بى نظير اعضاى دانشگاه صنعتى شريف شروع شد و 

  .در حال حاضر نيز در حال تكميل است
، فرهنگ؟ ر دانستيددر دوران رياستتان كدام بعد را مهمت ●

  ؟سياست يا آموزش، پژوهش، فناورى
من سعى كردم كه به تمامى ماموريتهاى دانشگاه به صورت 
كامل بپردازم و در تمامى حوزهها تالشهاى خوبى صورت 

  . پذيرفت
گار ـخبرناگر خودتان . دـه خداحافظى كرديـدر ديدار عيدان ●

  ؟ديدابمىكرـر انتخـن خبـراى ايـه تيترى بـبوديد چ
ريف «سالمى با طعم خداحافظى» ــتيتر بچههاى روزنامه ش

  .ب و جالبى بودــبه نظر من تيتر مناس
ه ــچ، ريفــگاه شــدانشت ـبعد از اتمام دوره رياس ●

  ؟برنامههايى داريد
برنامههايى دارم اما هنوز به صورت جدى و مدون برنامه  

ز تحقيقاتى بعد از بازگشتم از كانادا يك مرك. ريزى نكردهام
يك كارگاه ماشين ، يك شركت مهندسين مشاور، خصوصى

سازى و يك واحد صنعتى راه اندازى كردم كه در اين چهار 
سال اداره امور بعضى از آنها را به شركايم واگذار كردم و 

در عين حال از . برخى از اين مراكز نيز غير فعال گرديدهاند
ليد آنزيمهاى مدتها قبل يك واحد توسعهى دانش فنى تو
فعال كردن و . صنعتى و دارويى را در دانشگاه بنياد نهادهام

  . ساماندهى اين فعاليتها يكى از برنامههايم در آينده است
بشويد و آيا به اين موضوع فكر كردهايد كه نماينده مجلس  ●

  ؟در انتخابات شركت كنيد
 به اتفاق تعدادى از اساتيد دانشگاه در قالب 84من در سال 

اسالمى براى انتخابات  -تشكلى با عنوان اساتيد ايرانى
نمايندگى شهر تهران كانديدا شدم و اتفاقا توانستيم آراى قابل 

در آينده نيز ممكن است به نمايندگى . قبولى كسب كنيم
  .مجلس فكر كنم

چه ماندگارترين چهرهها از نظر شما در اين چهارسال  ●
  ؟كسانى بودند

ه ماهواره شريف كار فوق ژيان مدير پروبه نظر من دكتر رشيد
العادهاى انجام داد و به جرأت مىتوان گفت كه ايشان به 
. همراه تيمش يك شاهكار علمى و فناورى در ايران را رقم زد

از نظر من دكتر رشيديان نه تنها از نظر علمى بلكه از نظر 
در بين  .مسايل اخالقى و فرهنگى نيز يك چهره ماندگار است

شهيد احمدى روشن كه دانشجوى خود  ويان نيز قطعاًدانشج
به عنوان ماندگارترين چهره دانشجويى ، من نيز بوده است

در بين كاركنان . براى هميشه در ذهن من نقش بسته است
نيز چهرههاى پرتالش و فعال زيادى ديدم كه به دليل كثرت 

  .تعداد آنها و امكان غفلت از بعضى بهتر است نام نبرم
كار كداميك از معاونين و مديرانتان بيشتر راضى از  ●

  ؟هستيد
همه مديران و معاونين خوشبختانه بسيار خوب كار كردند و در 
تمامى حوزهها روند رو به رشدى داشتيم و يكى از داليل 

بينالمللى نيز  ارتقاى چشمگير رتبه دانشگاه شريف در سطح
  .تالش اين عزيزان بوده است

  ؟كاركنان و اساتيد، يانيك توصيه به دانشجو ●
همانطور كه هميشه گفتهام بزرگترين ثروت ما دانشجويان 

از تمامى دانشجويان مىخواهم كه با ديد مثبت به . هستند
مديران دانشگاه از گذشته تا كنون تمام . مسايل نگاه كنند

كوشش خود را براى انجام دادن امور به بهترين شكل و در 
آنها را يارى دهند و تنها نيمه خالى  .حد توان به كار گرفتهاند

از اساتيد دانشگاه هم . و كمبودها و كاستىها را نبينند
دانشجويان را . ميخواهم كه به دانشجويان بيشتر توجه كنند

بهتر و بيشتر درك كنند و به آنها به چشم فرزندان و اعضاى 
از كاركنان پرتالش دانشگاه هم . خانواده خود نگاه كنند

كه همچون گذشته پشتيبان فعاليتهاى دانشگاه مىخواهم 
باشند و خودشان را در فعاليتها و دستاوردهاى دانشگاه سهيم 

  .بدانند
  ؟رد مملكت از نظر شما چيستبزرگترين د ●

به نظر من در حوزه عمل عدم وجود هنجارهاى راهبردى 
  .مشخص و واحد بزرگترين درد مملكت مىباشد
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  مدرس استاد نمونه دانشگاه تربيت

طبق خبر درج شده : خبرنامه
در وبگاه دانشگاه تربيت 
مدرس، دكتر نهله غروي 

ت علمي انائيني عضو هي
دانشكده علوم انساني اين 
دانشگاه به عنوان استاد 
. نمونه انتخاب شده است

دكتر غروي دانش آموخته 
دوره پنجم دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي شريف است كه 

در  علوم قرآن و حديثا در رشته تحصيالت دكتري خود ر
دكتر غروي به . دانشگاه تربيت مدرس به پايان رسانده است

عنوان استاد نمونه از دانشكده علوم انساني انتخاب شده و به 
هاي اين  استاد نمونه ديگر از ساير دانشكده 12همراه وي، 

  .دانشگاه انتخاب شده است
ا حضور رئيس مراسم تجليل از استادان نمونه دانشگاه ب

دانشگاه، معاونان، مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 
هاي آنان  دهادر دانشگاه، اعضاي هيات علمي و جمعي از خانو

  . يازدهم ارديبهشت ماه در مجموعه ورزشي دانشگاه برگزار شد
اظهار در اين مراسم دكتر رنجبر رييس دانشگاه در سخناني 

عضو هيات علمي تمام  639راي دا "جمعااين دانشگاه  داشت
 در صد از آنها داراي مرتبه استاد تمام، 20وقت مي باشد كه 

درصد نيز مربي  2درصد استاديار و  44 درصد دانشيار، 34
تمامي اساتيد دانشگاه، نمونه، : تصريح كرد وي .هستند

سال از تعدادي از  تالشگر و فرهيخته هستند، اما به رسم هر

نفر اعضاي هيات  13ير به عمل مي آيد كه اساتيد نمونه تقد
نفر اعضاي هيات علمي برتر براي نمونه  4علمي نمونه، 

نفرمشمولين پايه هاي  15كشوري، يك نفر استاد بازنشسته و 
  .تشويقي دانشگاه مي باشند

  

  دكتر علي اكبر اكرامي
  93استاد نمونه كشوري سال 

نشكده مهندسي و علم دكتر علي اكبر اكرامي استاد دا: خبرنامه
استاد ديگر به عنوان  13مواد دانشگاه صنعتي شريف به همراه 

آئين تقدير از به گزارش ايسنا . استاد نمونه كشور شناخته شد
استادان نمونه كشوري با حضور دكتر حسن روحاني 

محل نهاد در  1393ادريبهشت ماه  14تاريخ جمهور در  رئيس
استاد نمونه كشوري  14ميان در  .رياست جمهوري برگزار شد

عضو هيئت علمي با مرتبه استاد تمام و دو عضو  12، 93سال 
اسامي استادان برگزيده كه  .هيئت علمي دانشيار حضور دارند

  :مورد تقدير قرار گرفتند عبارت است از
ريزي  رشته معماري و برنامه 30استاد پايه : محمدرضا پورجعفر

  شهري دانشگاه تربيت مدرس
رشته صنايع غذايي دانشگاه  30استاد پايه : ي شهيديفخر

  فردوسي مشهد
رشته حشره شناسي كشاورزي  34استاد پايه : محمد خانجاني

  دانشگاه بوعلي سينا همدان
رشته مهندسي آب دانشگاه شهيد  38استاد پايه : مهدي قمشي
  چمران اهواز

رشته مهندسي مكانيك  24استاد پايه : اللهي مجيدرضا آيت
  نشگاه علم و صنعتدا

رشته مهندسي متالوژي  35استاد پايه : اكبر اكرامي علي
  دانشگاه صنعتي شريف

رشته مهندسي پليمر صنايع رنگ  15استاد پايه : زهرا رنجبر

  موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش
رشته راديو بيولوژي  36استاد پايه : محمدعلي حسين پورفيضي

  دانشگاه تبريز
رشته شيمي معدني دانشگاه شهيد  26استاد پايه : صفريناصر 
  بهشتي

  رشته ميكروبيولوژي دانشگاه شاهد 26استاد پايه : ايرج رسولي
رشته فيزيولوژي ورزشي دانشگاه  21دانشيار پايه : حميد رجبي

  خوارزمي
رشته علوم اقتصادي دانشگاه  26استاد پايه : اهللا اكبري نعمت

  اصفهان

رشته فرهنگ عربي دانشگاه  28ستاد پايه ا: محمدعلي آذرشب
  تهران
رشته  14دانشيار پايه : االسالم والمسلمين محمد فاكر حجت

  العالميه) ص(علوم قرآن و حديث جامعه المصطفي
جمهور با حضور  اين استادان نمونه، لوح تقدير خود را از رئيس
دانا و سيد حسن  محمد نهاونديان، سورنا ستاري، رضا فرجي

   .دند زاده هاشمي دريافت كر قاضي
عدد سكه  10در پايان مراسم، به اعضاي هيئت علمي نمونه 

بهار آزادي اهدا شد و اعضاي هيئت علمي تقدير شده با 
  .س يادگاري انداختندجمهور، عك رييس
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  بسيار عزيز درگذشت يك همكار

يكي از ياران و همكاران فعال و  اهدست تقدير به ناگ: خبرنامه
زنده ياد سعيد آروندي در . ربودما از دست باسابقه انجمن را 

در قلبي  عارضه در اثر 1393پنجشنبه شب هشتم خرداد ماه 
او يك ورزشكار بود و . منزل شخصي در تهران درگذشت

جمعه قبل از آن در يك برنامه . را نداشت سابقه هيچ بيماري
  .دانشگاهي شركت كرده بود ستان همكوهنوردي با همراهي دو

روز يكشنبه يازدهم خرداد پيكر او را در صبح بستگان و ياران 
مراسم ترحيم . به خاك سپردنددر مزار بهشت زهرا تشيع و 

در  و ياران او ، همكارانزنده ياد با حضور صدها نفر از بستگان
خردادماه  14مسجد جامع شهرك غرب در روز چهارشنبه 

دانشگاهيان از عموم دوره ها در  حضور جمع هم. برگزار شد
دكتر علينقي  .اين مراسم بسيار گسترده و چشم گير بود

انساني  نوشت كه اودر باره وي طي ياداشتي مشايخي 
  .وش روحيه و شاداب بودخمتواضع، قدرشناس، فعال، 

التحصيالن بسيار فعال بود و  غ ندي در انجمن فارمهندس آرو
از جمله . مسئوليت هاي مختلفي را در انجمن به عهده داشت

، عضويت كميته  آنها مي توان به عضويت در هيئت امنا
تخصصي مهندسي صنايع، عضويت كميته تخصصي مديريت 

عضويت در كميته و  ، عضويت در كميته آموزشو اقتصاد
  .اشاره نمود اي مشاوران حرفه

وي در . از شهر رشت بود 1332زنده ياد آروندي رودسر متولد 
تحصيالت كارشناسي خود را در دانشگاه صنعتي  1351سال 

 1358شريف در رشته مهندسي صنايع آغاز كرد و در سال 

وي در سال . التحصيل شد فارغ
موفق به اخذ مدرك  1382

كارشناسي ارشد مديريت عمومي 
MBA كده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف شداز دانش .

وي ضمناً موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي از 
  .گرديده است 1382دانشگاه آزاد واحد رودهن در سال 

ايشان دبير بازنشسته آموزش و پرورش و سه فرزندشان همسر 
  . داراي تحصيالت عاليه هستندصالح، صابر و سعيده 

وسعه منابع ، تتوسعه سازماني: ايه ايشان داراي تخصص
توسعه پايدار شايستگي هاي  ،توسعه دانائي مديران، انساني
سيستم پذيري، استقامت،  خالقيت، انگيزش، انعطاف ،بنياني

 سيستم هاي نوين مديريت ،هاي پيشرفته توسعه منابع انساني
  .بودند استراتژي بنگاه ها و

 :شود يان ميدر زير شمه اي از جمله مشاغل نامبرده ب

 1385از  طراحي و استقرار سيستم هاي پيشرفته منابع انساني
  1393تا 
خالقيت، انگيزش  نظير توانائي و شايستگي هاي فردي شاورم

  1393تا  1375از دروني، انعطاف پذيري، استقامت و پشتكار، 
رش و تهاي تحت پوشش سازمان گس شركتمشاور عالي 
مديريت، : نظير مديريتي با تصدي مسؤليت هايوزارت نيرو 

سيستم هاي مديريت، نگرش و تغيير نگرش مديريت، روان 
شناسي سازماني، توسعه خالقيت، انگيزش دروني، عارضه يابي 
منابع انساني، سيستم هاي انگيزش پايدار، توسعه سازماني، 

 1393تا  1371از  توسعه دانائي مديران،

ش، مدير مدير مهندسي فرو مديريتي نظير مسؤليت هاي
تكنولوژي و برنامه ريزي ساخت، نماينده مديريت در سيستم 

 1381تا  1371از ، ISO9000كيفيت 

شامل  مرتبط با مهندسي صنايعمديريتي مسؤليت هاي 
مديريت طراحي سيستم ها، مديريت برنامه ريزي، مديريت 

   1371تا  1366از  ،ITآموزش، مديريت واحد 
مورد سيستم هاي  15بيش از طراحي و استقرار مسئوليت 

سيستم برگزيده ( سيستم نگهداري و تعميرات : صنعتي از قبيل
، سيستم كنترل )وزارت صنايع سنگين سابق  66سال 

موجودي و انبارها، سيستم فرآيند دريافت تا تحويل سفارش، 

، سيستم )مديران، كارشناسان( سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان
   1366تا  1360از سال  موزش،مديريت كيفيت، سيستم آ

زنده ياد آروندي مطالعات پژوهشي گسترده انجام داده است 
  :شود كه در زير به پاره اي از آنان اشاره مي

مقاله تحليلي در مجالت تخصصي درعرصه هاي  75بيش از 
آموزش، : شاملمديريت، روان شناسي و مهندسي صنايع 

هاي  مقايسه ديدگاهمديريت تغيير، خالقيت، انگيزش پايدار، 
پايه هاي شناختي  مديريت و مهندسي، مديريت ريسك،

CRMها در سير صنايع خودرو كشور،  ، ريشه يابي ريشه
  ديدگاه هاي نرم افزاري و سخت افزاري در مديريت

ارتباط موفقيت : پژوهش ميداني در موضوعات 12بيش از 
ل و مديران با خالقيت آنان، ارتباط خالقيت با ورزش، عوام

فرآيندهاي خالقيت در سازمان، عوامل تعيين كننده انگيزش 
دروني در سازمان، عناصر تشكيل دهنده نگرش و فضاي 

  شناختي در سطوح مديريت، كارشناسي و ساير كاركنان
عنوان سيستم هاي پيشرفته  18طراحي و استقرار بيش از 

سيستم جامع توسعه منابع انساني : منابع انساني از قبيل
)HRD( سيستم توسعه خالقيت در سازمان، سيستم ،

، سيستم توسعه دانائي مديران، سيستم پايداردروني انگيزش 
  در كاركنان جديدالورودپايدار سازي بينش سالم 

 دي در دفتر مركزي انجمن 5آذر و  28در هنگام برگزاري كارگاه آموزشي انگيزش پايدار در روزهاي  يمدر ميان ياران قد 1392نهم بهمن ماه روز التحصيالن در  جلسه هيئت امناي انجمن فارغ
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  سفر به گلستان خوانسار
 25اولين برنامه گردشگري امسال انجمن در روزهاي : خبرنامه

اين سفر سومين  .مقصد خوانسار برگزار شدارديبهشت به  26و 
شود و سفرهاي قبلي در  به اين شهر تلقي مي انجمنسفر 

توسط كميته گردشگري  1390و  1392ارديبهشت سالهاي 
  .برگزار شده است

دانشگاهيان به همراه خانواده حضور  نفر از هم 34در اين سفر 
برنامه از ساعت . اشتندد
 25صبح روز پنجشنبه  6

ارديبهشت از درب اصلي 
. ه شريف آغاز شددانشگا

همسفران با اتوبوس سفر را آغاز 
برنامه معارفه در اتوبوس . كردند

انجام شد و توضيحاتي در مورد 
هاي شهر خوانسار و حومه  ويژگي

  .توسط سرپرست برنامه ارايه شد
بزرگراه تهران  وسطاولين توقف در رستوران آفتاب مهتاب در 

شهرهاي ريق سفر از ط سپس. براي صرف صبحانه بودو قم 
به گلپايگان ادامه يافت و در هنگام ظهر  و قم، دليجان، موته

هتل تازه ساز زاگرس به عنوان محل . منتهي شدشهر خوانسار 
در گروهي ناهار  همگي به صرفانتخاب شده بود و اقامت 

  .پرداختندرستوران هتل 
رفتن به  زمان ،پس از صرف ناهار و استراحت كوتاه در هتل

 15در  محلاين . رسيدفرا گلستان كوه  محل ديدني
اين منطقه . كيلومتري جاده خوانسار به اصفهان قرار دارد

هاي گزانگبين و الله هاي  پوشيده از گون ،مرتفع كوهستاني
الله ها محدود است و تقريباً از  شكفتن زمان. واژگون است

بستگي به  كه البتهشود  را شامل مي ارديبهشتتا آخر اول 
گلهاي الله روزهاي پاياني عمر خود را . داردجوي وضعيت 

با رفتن به . ها نيز پژمرده بودند بعضي قسمتدر گذراندند و  مي
مناطبق باالدست امكان بهره برداري از گلها فراهم شد و 

به خود  سفر اتخاطر ،اي يادگاريه سهمراهان با گرفتن عك
  .را ثبت كردند اين منطقه زيبا

گذار در منطقه گلستان كوه، به شهر پس از ساعتي گشت و 
نوبت به گشت و گذار در خوانسار بازگشته و 

اين پارك در . رسيدپارك سرچشمه 
اطراف چشمه 
اصلي 

است و نهرهاي زيادي در  شهر احداث شده 
صرف چايي در چايخانه و ديدن آسياب آبي . آن جاري است

  .هاي جالب اين بخش بود نزديك سرچشمه از برنامه
همگي به از رفتن به داخل شهر صرف نظر و بارندگي  به علت
صرف شام در رستوران و اقامت شبانه . برگشتندهتل 

پس از صرف صبحانه . كردهمسفران را براي روز بعد مهيا 
و نهرهاي پياده از كوچه باغهاي زيباي اطراف پارك سرچشمه 

. رسيدها  حبيبي نوبت به بازديد از منزل سپسگذر كرده و آن 
 .دادارايه به بازديد كنندگان قديمي توضيحاتي خانه اين لك ما

اين خانه در ايام عزاداري محرم به عنوان حسينه مورد استفاده 
  . گيرد قرار مي

خريد سوغات از مغازه  همسفران بهبا رسيدن به خيابان اصلي 
پس از . پرداختندفروشي هاي عسل، گز و خشكبار و شيريني 

اولين توقف در شهر . رسيدفرا ز خوانسار ابازگشت  زمانخريد 
صرف ناهار گروهي در . بودكيلومتري خوانسار  25ان در گلپايگ

اين  هاي هاي معروف اين شهر از جمله برنامه كبابييكي از 
بازديد از مسجد جامع گلپايگان كه قدمت آن به عهد . سفر بود

 يديگر بخشگردد و اداي نماز در اين مسجد  سلجوقي بر مي
آخرين محل بازديد نيز . اين سفر را به خود اختصاص داداز 

اين . ارگ گوگد در پنج كيلومتري گلپايگان بودقلعه باستاني 
به عنوان هتل و اكنون و  گرديدارگ سالها پيش بازسازي 

گشت و گذار . گيرد رستوران مورد استفاده قرار مي
و صرف چايي و  ي گوگددر ارگ زيبا

ا براي همسفران ساعات خوشي ربستني 
با حركت به سمت . فراهم كرد

هاي بين راهي  تهران و توقف
ساعت مسافران راس نهايتاً 
شب به محل  10

خودرو با رسيدند و از محل دانشگاه شريف 
اين سفر . بازگشتندتاكسي به منزل  شخصي يا

عالوه بر سياحت، فرصتي را براي آشنايي و گفتگوي 
هايي كه تا  آشنايي. هم كرداخالق فرا همسفران خوب و خوش
  .سالها دوام خواهد داشت

و كوهستاني است و باتوجه  تاريخيبسيار  يشهر خوانسار شهر
شهرهاي  براي مسافرانيك منطقه ييالقي آن  يبه سردسير

اين شهر يك شهر . تلقي مي شود ها يديگر به ويژه اصفهان
. تشود و مشاهير زيادي را پروردانده اس فرهنگي محسوب مي

آقا حسين توان به يوسف بخشي شاعر آزاده،  مي آن جملهاز 
اوليه بنام، دكتر محمد زهرايي از پزشكان  خوانساري مجتهد

محمود   ، اسماعيل اديب خوانساري استاد آواز ايراني،شهر
محمودي خوانساري استاد آواز ايران، يداهللا كابلي خوانساري 

  .استاد خط نستعليق اشاره نمود
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بازديد علمي از پل طبيعت در 

  اراضي عباس آباد تهران
به ابتكار كميته تخصصي دانشكده مهندسي عمران : خبرنامه

اين . برنامه بازديد علمي از پل طبيعت در تهران برگزار شد
التحصيالن و  شركت كننده از فارغ 40برنامه با شركت بيش از 

هاي تهران و استادان دانشكده عمران و مهماناني از دانشگاه 
 22علم و صنعت ايران و ساير مراكز در روز دوشنبه 

  .ارديبهشت برگزار شد
پل طبيعت بر روي بزرگراه شهيد مدرس حد فاصل 

هاي شهيد همت و شهيد حقاني واقع است و به منظور  بزرگراه
ايجاد دسترسي جهت ارتباط بين پارك طالقاني و پارك آب و 

اي رفت و آمد عابر پياده، اين پل بر. آتش احداث شده است
  . دوچرخه و كالسكه در نظر گرفته شده است

مسئوليت هماهنگي برگزاري اين گردهمايي را شيوا مرداني 
دانشكده مهندسي عمران به عهده  83دانش آموخته ورودي 

داشت كه مدرك كارشناسي ارشد رشته معماري از دانشگاه 
با هدف ايجاد وي اين برنامه را . علم و صنعت ايران دارد

التحصيالن دو رشته  فضايي مناسب براي تعامل صميمانه فارغ
هاي زيادي  هماهنگي. عمران و معماري تدارك ديده است

از جمله با شركت . براي برگزاري اين بازديد صورت گرفت
نوسازي عباس آباد وابسته به شهرداري تهران به عنوان 

ري تماس گرفته و كارفرما و شركت ديبا به عنوان مشاور معما
ضمن كسب مجوز بازديد از مسئولين براي حضور در برنامه 

مشاوره مهندسي پروژه شركت مافيس و . دعوت به عمل آمد
  .پيمانكار آن موسسه شهيد رجايي است

آغاز شده و قرار است به  90پروژه پل طبيعت از بهمن ماه 
 اين پل فلزي. زودي خاتمه و مورد بهره برداري قرار گيرد

  .مترمربع مساحت دارد 7000متر طول و  300
براي اين برنامه از عموم استادان دانشكده مهندسي عمران 
دانشگاه صنعتي شريف و بسياري استادان دانشكده هاي 

ها  علم و صنعت و ديگر دانشگاههاي تهران،  معماري دانشگاه
در اين بازديد آقايان دكتر علي بخشي،. دعوت شده بود

وراستكانچي و مجتبي محصولي از دانشكده عمران همايون پ 
و آقايان دكتر علي اصغر ساعدي سميعي، دكتر محمد تقي 
رضايي حريري، مهندس امير جوانبخت از دانشكده معماري 

آقايان مهندس حميد نوحي و دكتر مجيد   دانشگاه تهران،
مفيدي از دانشكده معماري شهرسازي دانشگاه علم و صنعت 

وحيد قباديان استاد برجسته معماري دانشگاه آزاد  و آقاي دكتر
  .اسالمي حضور داشتند

از كميته عمران آرمين نوربخش دبير كميته، شيوا مرداني و 
محمد زهرايي اعضاي كميته در بازديد شركت داشتند و به 

التحصيالن جوان دانشكده  عالوه جمعي از دانشجويان و فارغ
  .اشتندنيز در برگزاري بازديد مشاركت د

در ابتداي برنامه بازديد كنندگان در محل آمفي تئاتر چادري 
سپس مهندس سيد جواد . پارك آب و آتش جمع شدند

ميرحسيني معاون شهرسازي و عمران شركت نوسازي 
آباد به معرفي تاريخچه و تحوالت توسعه اراضي عباس  عباس

وي طرح ايجاد مجتمع. تا كنون پرداخت 1350آباد از سال 

فضاي سبز و فرهنگي در اين منطقه را تشريح نمود و به  
سپس مهندس . معرفي پروژه هاي مختلف اين منطقه پرداخت

اي ديبا به  هاي پارچه عليرضا بهزادي مدير عامل شركت سازه
هاي طرح آمفي تئاتر چادري پارك آب و آتش و  تشريح ويژگي

  . طرح معماري پل طبيعت پرداخت
حات اوليه، شركت كنندگان به سمت پل با پايان يافتن توضي

. طبيعت حركت كردند و از بخش هاي مختلف آن ديدن كردند
در ضمن بازديد، مهندس طراح معماري پل ليال عراقيان از 

. هاي طرح معماري پل پرداخت شركت ديبا به تشريح ويژگي
سئواالت بسياري از طرف حاضرين مطرح شد كه توسط 

در پايان بازديد . پاسخ داده شدمسئولين و متخصصين حاضر 
نوبت به گرفتن عكس يادگاري دست جمعي بر روي پل 

براي اختتاميه نيز برنامه شام در محل رستوران گپ در . رسيد
كنار پارك آب و آتش در نظر گرفته شده بود كه برخي از 

استادان بنام معماري . شركت كنندگان در آن حضور يافتند
از فرصت حضور استادان. م بودندمهمانان ويژه برنامه شا
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برجسته معماري استفاده شد و آرمين نوربخش به عنوان  

از اين برنامه فيلم برداري ويديويي . ميزبان با آنان گفتگو شد
در اين نشست هر يك از استادان از زندگي و . صورت گرفت

هاي حرفه اي خود سخن گفتند و تجارب ارزشمند خود  فعاليت
يكي از موضوعات مورد گفتگو . جوانان قرار دادندرا در اختيار 

شيوه گسترش تعامل و همكاري مهندسين معمار و مهندسين 
استادان معماري از ابتكار انجمن براي برقراري . سازه بود

ها و برقراري برنامه بازديد تشكر كردند  ارتباط با ساير دانشگاه
پس .. ها شدند و خواستار گسترش هر چه بيشتر اين همكاري

از اتمام شام طي مراسمي از استادان مذكور براي شركت در 
برنامه بازديد تقدير به عمل آمد و به رسم يادبود از طرف 
انجمن و كميته تخصصي عمران به آنان تنديس ويژه انجمن 

  . اهدا شد
پس از برگزاري بازديد شيوا مرداني و علي ممتازي مشتركاً 

از اين برنامه تهيه كردند كه در  فيلم زيبا و ارزشمندي را
 31التحصيالن دانشكده عمران در روز  گردهمايي فارغ

اين فيلم بسيار . ارديبهشت براي حاضرين نمايش داده شد
  .مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت
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 ها يعمرانماهانه اردوي تفريحي 

  برگزار شددر بام تهران 
التحصيالن  فارغورزشي و  اردوي تفريحي چهارمين: خبرنامه

 1393 ارديبهشت 19صبح جمعه  ،عمراندانشكده مهندسي 
ايستگاه تله كابين توچال برگزار در حوالي بام تهران منطقه در 
. شود اين اردو همه ماهه توسط كميته عمران برگزار مي. شد

سرپرستي اين . نفر حضور داشتند 50برنامه بيش از  سوميندر 
دانشكده عمران به  89اد دانشجوي ورودي برنامه را نيما شيرز

صبح در محل پاركينگ  8اين برنامه از ساعت  .عهده داشت
شركت كنندگان از اين محل به . تله كابين توچال آغاز شد

سپس در . سمت ايستگاه اول تله كابين پياده روي كردند
محوطه اطراف ايستگاه اول تله كابين به ورزش صبحگاهي 

. حانه گروهي بخش ديگر اين برنامه بودصرف صب. پرداختند

حاضرين به . پس از صبحانه جلسه معارفه و گفتگو برگزار شد
ترتيب خود را معرفي كردند و به بيان سوابق و تجربيات 

تبادل نظر در مورد مسائل . تحصيلي و حرفه اي خود پرداختند
هاي  هاي كار و تحصيل از بخش اجتماعي و بررسي فرصت

از گفتگوي حاضرين فيلم . گوي دوستانه بودديگر اين گفت
هاي  برداري شد تا براي ثبت در سابقه و تهيه ويديو كليپ

  .مختلف استفاده شود
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 »4نسل « براي » 7راديو « كمدي 

 گفتگو با حسين كلهر گوينده طنز

آيتم سخنراني هاي حسين كلهر حدودا يك : مهديا عابدي
اين بخش خش مي شوداز برنامه راديو هفت پسالي است كه 

ابتدا به عنوان سخنراني يكشنبه شب روي آنتن آمد و به 
هاي اصلي  تدريج و با شيب بسيار ماليمي به يكي از آيتم

نظرهاي مثبتي كه رشيد كاكاوند مجري . برنامه تبديل شد
پرطرفدار شنبه شب هاي راديو هفت درباره بخش سخنراني 

ان برنامه با دقت حسين كلهر ارائه كرد، باعث شد بينندگ
و ظرفيت » زبان ويژه«بيشتري سخنراني ها را دنبال كنند و با 

هاي زباني عجيب و غريبي كه كلهر در كارهايش از آنها 
شايد نامگذاري طنز روي . استفاده مي كند، همراه شوند

سخنراني هاي كلهر درست نباشد زيرا خنده يي كه از شنيدن 
تر لذت حاصل از كشف يك متن هاي او به لب مي نشيند بيش

رابطه پيچيده زباني كه شايد . رابطه دور بين واژه هاست
كلهر تا . حاصل تحصيل او در دانشگاه صنعتي شريف باشد

االن توانسته ژانري متفاوت از طنز را بيان كند هر چند اين 
اصرار او به خاص بودن باعث شده است مخاطبانش بيشتر 

 .از بينندگان تلويزيون قشري باشند يا يك طيف گسترده

 درسته؟؟!! استندآپ كمدي براي نخستين بار در ايران؟

. اين كاري كه من مي كنم هنوز استندآپ كمدي نشده است
يعني همين كه ايستاده كارت را انجام بدهي نمي شود اسمش 

يكي از ويژگي هاي اصلي اين . را گذاشت استندآپ كمدي
ز خودش يا اطرافيانش ژانر اين است كه شخص خاطراتي را ا

نه اينكه خاطره ها واقعي باشند ولي مطمئنا . تعريف مي كند
استندآپ كمدين به عنوان راوي خودش را در آن واقعه جا 

نكته بعدي اين است كه براي اينكه به قول آقاي . دهد مي
. بايد با مخاطبت چشم در چشم باشي» كار دربيايد«فراستي 

ي داريم كه كارشان ا   ي فوق العادهما در ايران شومن و جوكرها
هيچ وقت به . به تقليد صدا و لطيفه گويي محدود مي شود

گويند استندآپ  آورد نمي مي كسي كه اداي هليكوپتر در
ي ا دآپ كمدي واقعا آدم هاي كاركشتهدر استن. كمدين
كنند يا ايران نيستند يا حوزه  ايم كه به هر دليلي كار نمي داشته

 .ر داده اندشان را تغيي

 شما تا قبل اين كار برنامه سازي كرده بودي؟

خيلي برنامه ها بودند كه يك گوشه كار را در آنها دست 
هايي در  مستند ساختم، نويسندگي كردم، طراحي برنامه. گرفتم
آن اولي هم كه اجرا را در . به دستم بوده است 3و 2شبكه 
بهبودي شروع  و برنامه جمع ما به تهيه كنندگي الهه 2شبكه 

كردم، چون چاق هستم و فضاي برنامه طنز بود همه با جالل 
نمي دانم چرا دغدغه تلويزيون . گرفتند سميعي اشتباهم مي

يكي از بچه ها اسمم را به عنوان مشاور پروژه در تيتراژ . دارم
ماه عسل ديده بود و نمي توانست تصور كند من با اين خط 

چه مشاوره يي  ماه عسل مثال دارم در 7فكري كه در راديو 
فضاهاي مختلفي را تجربه كرده ام و فقط مانده به . داده ام

هاي مردمي  باشگاه خبرنگاران جوان يك سري بزنم و گزارش
 .از ميزان رضايت شان از مذاكرات هسته يي بگيرم

كار با برنامه سازاني چون محمد صوفي و منصور 
 ضابطيان چطوره؟

و منصور كه تمام كساني كه پايشان را به نه تنها محمد . عالي
مهمان ها و . دفتر راديو هفت مي گذارند حال شان خوب است

مي داني آيتم سخنراني، آيتمي نيست كه كسي قربان . عوامل
اش برود و طول مي كشد تا مخاطب ادبيات و فضاي  صدقه

هاي  اعتمادي كه تهيه كننده. حاكم بر اين آيتم را بپسندد
اين قسمت داشتند و حمايت همه بچه ها قطعا اگر  برنامه به

گروه فيلمبرداري و تدوين راديو . نبود با كله زمين مي خوردم
. هم خيلي خيلي به گردن اين سخنراني ها حق دارند 7

بار هم كات كردم و  17پاراگراف هايي كه سخت بوده را تا 
را  بگذار اسم شان. دوباره با همان انرژي پشت دوربين ايستاد

امير وحيد آزاد، حسين شمس، مرتضي نظري، شروين : بگويم
 .خدابخشي، معين ضابطيان و فرشاد حسني

 ايده اش از كجا به ذهنت رسيد؟

. اين طوري ربط دادن همه چيز به همديگر ايده جديدي نيست
چنين كنند بزرگان ترجمه نجف دريابندري، سري كتاب هاي 

ضرر  از نظر سياسي بي يك فنجان قهوه با بزرگان، قصه هاي
نوشته جيمز فين، ماجراي عجيب سگي در شب نوشته مارك 
هادون و تاريخ موسيقي آن طور كه بايد تدريس شود نوشته 
ديويد باربر و يك عالمه منبع ديگر كتاب هايي هستند كه از 
. اين جور بافتن همه موضوعات به همديگر استفاده كرده اند

وخي هاي روز و يك كمي تركيب اينها با پارودي و ش
 .اصطالحات مهندسي يك ملغمه يي شد اين شكلي

چطور ميشه استندآپ كمدي در عامه جامعه جا بيفته؟ در 
صورتي كه عموم مردم با استندآپ كمدي ارتباط برقرار 

 .كنند هرچند مخاطب طنز بيشتر از قصه است نمي

. مردم هميشه به طنز نگرش مثبت دارند. جا افتاده است
ايشان فرق نمي كند فيلم كمدي مارمولك باشد يا بر

هاي  ها يا از اين فيلم هاي شبكه خانگي كه با جوك اخراجي
تئاتر شاد و . خواهند از مخاطب خنده بگيرند فيس بوكي مي

موزيكال خيابان دماوند و بولينگ عبدو هم فروش خودشان را 
بهزاد محمدي هم در سينما شكوفه و پرديس قلهك . دارند

هايي دارد كه براي بار ) به قول خودش مشتري(ماشاچي ت
جن گير و . چهارم و پنجم مي روند نمايش هايش را ببينند

هيپوفيز كوروش نريماني هم الي ماشاءهللا مخاطب دارند و در 
فضاي تئاتر رسمي كارشان به اجراي فوق العاده و تمديد 

استندآپ كمدي هم، چون به خاطر . هاي اجرا مي كشد شب
نيازش به حضور مخاطب و تماشاچي به فضاي تئاتر نزديك 

هاي  نمايش. است به راحتي مي تواند مخاطب جذب كند
مونولوگ به همت فستيوال مونوليو خيلي مخاطب پيدا 

استندآپ يك فرق هايي دارد ولي چون مخاطب و . اند كرده
تئاتر نزديك است اگر كار شود استقبال فضاي اجرايش به 

شبكه آموزش سيما در نوروز امسال مثل:فروزنده طبيبي
اين چندسال اخير برنامه مخصوص راديو هفت را هرشب 

هاي جذاب آن مسابقه طنز يكي از قسمت كرد و پخش مي
رويكرد جديدي به مساله  مرحله به مرحله بود كه واقعاً

طراح سواالت مسابقه كسي نبود  .مسابقه داشت سرگرمي و
. .84جز حسين كلهر دانش آموخته عمران شريف ورودي 

هاي او آشنا هستند در مورد  نوشته آنها كه با برنامه ها و
كليه داستانهاي ادبيات جهان استعداد فوق العاده او در بيان 

طبق  .وريهاي علمي به زبان طنز اتفاق نظر دارندئت و
هاي انجام شده در سال گذشته او يكي از  نظرسنجي

هاي محبوبترين چهره هاي طنز سيما شناخته شد و ويديو
 هاي او كه بر روي اينترنت قرارگرفته اند ركورددار خنرانيس

  .تعداد بازديد كننده هستند
با حسين را  يگفتگوي 28/12/92امه اعتماد در تاريخ روزن

ه از حسين كلهر ب مصاحبهاين  در .استانجام داده كلهر 
. استميان آمده ه عنوان نماينده طنز نسل چهارم صحبت ب

نظر نويسنده لحن ويژه او حاصل تحصيلش در ه همچنين ب
 .شريف استدانشگاه
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يك شب چند تا از بچه هاي خيلي . خوبي از آن خواهد شد

هنري من را دعوت كردند به خانه يي درندشت حوالي دولت 
شبيه يك تئاتر . كه يك پسري استندآپ اجرا مي كرد

همه هم خوش . خصوصي بود ولي يك عالمه مخاطب داشت
هزار  10م ولي از هر نفر آخرش هم مهمان بودي. شان آمد

 .تومان گرفتند

برنامه هاي هفته هاي اول متن هاي قوي تري داشت، 
خب پس چرا متن هفته پيش با متن هفته چهارم آنقدر 

 متفاوت بود؟

هنوز نمي فهمم كدام متن هايم قوي و پرمخاطب است و 
ي كه قصه فاوست ا برنامه. كدام هايشان ضعيف و كم مخاطب

كردم تصور خودم اين بود كه آنقدر خوب شده  گوته را تعريف
كنند كه بيا اينجا به  كه از دپارتمان ادبيات سوربن صدايم مي

خود آقاي ضابطيان هم . اما همه بدشان آمد. بچه ها درس بده
اما در يك . گفت حسين خيلي متن لوسي از آب در آمده بود

قسمت مثل تروي كه با بي حوصلگي نوشتم و به زور اجرا 
كردم بعد از يك سال هنوز افرادي روي اينترنت مي بينند و 
برايم پيغام مي گذارند كه كارت خوب بود و خوش مان آمده 

متن هاي اوليه شايد چون يك پشتوانه مطالعاتي چند . است
ها  ساله داشت كه در اين قالب ديده نشده بود براي بعضي

. شده استاالن هم اين ژانر برايشان عادي . جالب توجه بود
راستش را بخواهي اصل حرفت كه متن هاي اول قوي بود و 

االن سومين فصل پخش . ها ضعيف را قبول ندارم بعدي
سخنراني از راديو هفت را پشت سر مي گذاريم، در فصل دوم 
قسمت هاي بتهوون و شازده كوچولو قوي بودند، حلزون 

در فصل سوم رومئو و ژوليت خوب بود، . افتضاح بود
هر قسمتي را يك عده . كند معلوم نمي. نيامد يزخان درچنگ

 .دوست دارند و يك عده بدشان مي آيد

 هدفت خاص شدن بود؟

چرا دروغ . آره
بگويم من از 
آنهايي هستم كه 
دوست دارم 
بگويند طرف 
متفاوت فكر 

از آن . كند مي
لذت بخش تر 
اينكه بگويند يارو 
ولي . نيست دوست دارم ديگر دست خود. خيلي بارش است

ها مي بيني براي اين  اين آشوب و مشنگ مĤبي كه در متن
قرار نيست همه با آن . است كه واقعا مخاطب خودش را دارد

ارتباط برقرار كنند يا خوش شان بيايد ولي يك قشري آن را 
. كنند كه ديدن شان از نزديك برايم خوشايند است پيگيري مي

شترك داريم كه مي با دوستانم در دانشگاه يك درددل م
مان خوب بود و  تنها جذابيت مان اين بود كه درس: گوييم

 7متن هايي كه در راديو . كرد شوخي هايمان كمي فرق مي
آدم . كند زو همين شوخي هايي است كه فرق مينويسم ج مي

ها را استفاده مي  وقتي داخل جمع هايي است كه اين شوخي
مي دهد و احساس كنند خيلي احساس كول بودن بهش دست 

كسي هم كه از بيرون به اين . كند ختم بامزه هاي دنياست مي
مزه و بي منطق  كند به نظرش بسيار بي شوخي ها نگاه مي

ها سخنراني را در  براي همين آدم هاي اين جور جمع. آيد مي
پذيرند و آدم هاي آن يكي جمع من را پس  جمع شان مي

 .زنند مي

شعار انگليسي يا اصطالحات در خيلي از قسمت ها از ا
عربي خاص استفاده مي كني، چند درصد از مخاطبان متوجه 

 اين اصطالحات مي شوند؟

درصدشان اينها  54مميز  24ام كه بگويم  واقعا درصد نگرفته
يك جايي در متن خود شعر يا اصطالح به . را متوجه مي شوند

ندارم  اصراري. آيد و مي گويد از من استفاده كن فكر تو مي
كه حتما يك چيز فرنگي توي كار بچپانم ولي اصراري ندارم 
. اگر يك اصطالح خارجي به ذهنم رسيد از آن استفاده نكنم

ها يكسري خاطرات مشترك از  به هر حال همه ما دهه شصتي
تمام كساني كه . محصوالت فرهنگي آن سمت آبي داريم

ه زدن و باشگاه بدنسازي رفته اند يك زماني موقع پرس سين
اسكات زدن يو ماهارت، يور ماسول را شنيده اند، يايا يه 

ها  كوكوجامبو از سيستم خيلي از پي كي ها و پيكان جوانان
ديگر خودماني شده اند و نمي شود گفت . پخش شده است

 .ديگر ندار شده ايم. خارجي هستند

اگر قرار بود در سازمان ملل سخنراني كني سرفصل 
 ؟صحبت هايت چي بود

مي گفتم با اين دستگاه دوربينم، جهان را پربالبينم، مگر كه 
. الملل نيست كه از رحم و مروت هيچ خبر نيست در جهان بين

بعد هم خودم را معرفي مي كردم و سخنراني تك تك روساي 
جمهوري كه قبل از خودم صحبت كرده بودند را دست 

آقاي : راستي قبل از همه چيز بايد مي گفتم. انداختم مي
بعد سعي . رييس، آقاي دبيركل، عاليجنابان، خانم ها و آقايان

كردم حرف هاي گنده گنده بزنم و هر چند دقيقه باالي  مي
سرم را چك كنم تا هاله نوري، فازمتري، بشقاب پرنده يي، 
پرنده زيتون به منقاري چيزي پيدا كنم كه بشوم عكس يك 

 .نيويورك تايمز

شدند بيرون بروند براي  اگر وسط سخنراني بلند مي
 صندلي خالي سخنراني مي كردي؟

براي همين خوشحال . ترسم از حرف زدن جلوي جمع مي
شوم از اول كسي نيايد و همان چند تا هم وسطش بروند  مي

سخنراني كردن جلوي گوسفندها، . توي البي سن ايچ بخورند
صندلي هاي خالي و مخاطبان خيالي خيلي راحت تر از حرف 

جلوي آدم هايي است كه مي فهمند و اگر يك نيم قدم زدن 
 .پايت را اشتباه بگذاري ديگر دست از سرت بر نمي دارند

چند بار مجري قبل از پخش آيتمت اعالم كرده متن به 
صورت كارگاهي نوشته شده است، كارگاه نويسندگي برگزار 

 مي كني؟

بيا فرهنگسراهايي در تهران لطف داشتند و تماس گرفتند كه 
من هم خيلي عذرخواهي كردم . كارگاه طنز برايمان برگزار كن

دانم كه بخواهم به بقيه ياد  چون از نويسندگي چيزي نمي
ربط  بگويم اين كلمه را ديدي ياد فالن چيز بي مثال. بدهم

بيفت و اين طوري اين دو تا را به هم بدوز؟ كارگاه به آن 
س آموزشي ندارم ولي شكلي كه االن جاافتاده ندارم، يعني كال

اند و گفتن كلهر ما هم  كساني كه بعضا مراجعه كرده
شويم يك جايي و با هم سر تا  خواهيم بنويسيم، جمع مي مي

اين وسط چهار تا چيز من از آنها . نويسيم ته يك متن را مي
هاي  سكانس. دهند تا چيز آنها به من ياد مي 4گيرم و  ياد مي

ا بيگ بنگ تئوري و متن هايي خيلي بامزه سيمپسون موي ي
كنيم و  كه در فضاي خل خل بازي ما باشد را با هم نگاه مي

 .بيشتر تعامل داريم تا تعليم. شود در نهايت متن هم نوشته مي

ها و  قصد نداري در قسمت هاي آينده به سراغ داستان
 افسانه هاي ايراني بروي؟

 يك بار يك مقايسه طنز بين. حساسيت بر انگيز است
فردوسي و شكسپير كردم و صداي اعتراض خيلي از دوستان 

درباره اسطوره ها و ادبيات . بلند شد! فرهيخته طوري
شود پارودي و طنز  كالسيك و كهن كه به هيچ عنوان نمي

درباره ادبيات و داستان هاي فولكلوريك هم بايد . استفاده كرد
ه و قصه هاي عاميان. جانب احتياط و احترام را نگه دارم

شود به شوخي گرفت  مطالبي كه صاحب مشخصي ندارد را مي
ولي عرصه ادبيات رسمي و اسطوره هاي ايران زمين نه 
جوالنگه من است، مي ترسم عرض خود ببرم و بقيه زحمت 

 .شان بشود
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، يحيي تابش التاحوا اندر
  آموخته دوره پنجم دانش

شايد روزي كه آمديم و كنكور داديم نمي دانستم اين 
  !گونه سرنوشتم براي بقيه عمر رقم خورده است

ها جا  من در واقع دوره سومي هستم ولي در بين دوره پنجمي
ام چون يك مدتي دانشكاه را ترك كردم و دوباره  خورده

ولي من هميشه با . ه پنجم شدبرگشتم كه هم زمان با دور
كالس بودم و  ها باقي مانده بودم، با بياتي هم دوره سومي

ها و كارگاه  مان هم پشت سر هم بود و در آزمايشگاه اسامي
هاي ديگري  شديم و اين باعث شد كه در درس گروه مي هم

گرفتيم و معلوم است چه سعادتي براي  هم پروژه مشترك مي
د دانشگاه شديم روانشاد دكتر امين رييس وقتي ما وار. من بود

دانشگاه شده بود و در دانشكده رياضي هم روانشاد دكتر 
مرتضي انواري اولين رييس دانشكده بود و دكتر مهدي 
ضرغامي معاون دانشكده و دكتر بهمن مهري و دكتر فرهاد 

اي بود كه تازه رشته  دوره. مودت هم استادان دانشكده
بود و ما هم دنبال آن و دنبال مدرك كامپيوتر مطرح شده 

مهندسي بوديم كه البته مثل هر شروعي مشكالت و باال و 
به هر صورت ما خوب درس . هاي خودش را داشت پايين

هاي پايه رياضي و مقداري هم  خوانديم مقداري درس
من بيش از . هاي كامپيوتري را به خوبي ياد گرفتيم تكنيك

گرفتم، آناليز و آناليز عددي، و  همه از دكتر ضرغامي چيز ياد
هاي زيادي با  در تكاليف آناليز عددي هم مجبور بوديم برنامه

هاي برنامه نويسي را  فرترن بنويسيم و باعث شد كه تكنيك
در درس آناليز . هم به طور واقعي به كار بريم و ورزيده شويم

اش  هاي كامپيوتر كه اولين دوره كه با فوق ليسانس 2عددي 
افتاده بود و به طور مشترك داشتيم، دكتر ضرغامي  راه

. تكليفمان كرد كه به صورت تيمي پروژه مفصلي انجام دهيم
من با بياتي هم گروه شدم و پروژه مفصلي درباره تقريب زدن 

ها را  ها انجام داديم و همه برنامه بردارها و مقادير ويژه ماتريس
رفتم، بيشتر از همه هم نوشتيم كه خيلي چيزها از بياتي ياد گ

هاي آخر مدتي هم آسيستان دكتر  در سال. دقت و پشتكار
هاي آناليز و رياضي عمومي، كه بسيار  ضرغامي بودم در درس

  .مغتنم بود و چيزهاي زيادي ياد گرفتم
براي ادامه تحصيل رفتم دانشگاه سيراكيوز در شمال ايالت 

گرم  هايي نيويورك كه خيلي هواي سردي داشت ولي كالس
 1356در اواسط مرداد . و خوب و چيزهاي بيشتري ياد گرفتم

به قصد تعطيالت يك ماهه به ايران برگشتم به ديدن دكتر 
ضرغامي رفتم كه حاال رييس دانشگاه شده بود و در تدارك 

گفت بيا اصفهان و در . راه اندازي دانشگاه صنعتي اصفهان بود
ن و ده سال در اندازي دانشگاه كمك كن كه رفتن هما راه

البته خيلي هم كار . دانشگاه صنعتي اصفهان ماندگار شدم
هاي اضافي براي  كردم، از درس دادن تا ارائه پروژه

دانشجويان و در توسعه بخش رياضي هم كه دو سالي هم 
  .رييس آن بودم خيلي فعاليت كردم

كه سينا پسرم سه ساله شده بود از اصفهان راهي  1366سال 
م و آن موقع دكتر سياوش شهشهاني رييس تهران شدي

دانشكده بود و از قصدم براي تهران آمدن كه مطلع شد به 

طور بديهي گفت بايد بيايي دانشكده خودمان كه حاال شده 
بود دانشكده علوم رياضي و دانشكده كامپيوتر هم جدا شده 

از دكتر شهشهاني بگويم كه دانشكده و دانشگاه و . بود
التحصيالن دانشكده از دانش و فرهنگ او بهره  غبسياري از فار

اند و من هم با اين كه هيچ وقت رسما شاگردش نبودم  گرفته
باري براي من دوره . ام ولي خيلي چيزها را از او ياد گرفته

جديدي از كار و كوشش شروع شد، درس دادن و به توسعه 
پنج سال معاون دانشكده بودم و چهار . دانشكده كمك كردن

ال هم به انتخاب شوراي دانشكده در دو دوره رييس س
رسم خوب انتخاب رييس دانشكده توسط شوراي . دانشكده

دانشكده را دكتر محمدرضا امين پايه گذاشت كه هم چنان به 
در اين دوره . عنوان يك سنت خوب در دانشگاه پابرجاست

هم به  1374در ساال . هاي جانبي زيادي هم داشتم فعاليت
  .استاد نمونه و ممتاز از طرف دانشگاه انتخاب شدمعنوان 

از كارهاي جانبي همكاري و سرپرستي المپيادهاي رياضي و 
كامپيوتر قابل ذكر است كه دوازده سال به طول انجاميد و 

هاي المپياد  از دوره. هايي دارم كاري ها هم هنوز هم با آن
د كه دانشجويان بسيار ممتازي به دانشكده و دانشگاه آمدن

اي در سطح  دانان و اساتيد برجسته ها به رياضي بسياري از آن
در اين دوره دكتر نجفي هم . اند المللي تبديل شده ملي و بين

وزير آموزش و پرورش بود كه خدمات ارزشمندي براي 
من را هم به عضويت شوراي . آموزش و پرورش انجام داد

ريزي دوره  نامهتغيير نظام آموزش و پرورش فراخواند كه در بر
هاي درسي توانستم همكاري  دانشگاهي و تاليف كتاب پيش

  .كنم و خدماتي انجام دهم
كار ديگري كه در اين دوره با آن همكاري داشتم طراحي خانه 
رياضيات بود كه به سفارش شهرداري تهران شروع شد و در 

سال جهاني رياضيات بود مورد توجه  ميالدي كه  2000سال 
من مسؤل طرح بودم و با همكاري و مشاوره . قرار گرفت

آموختگان در فرآيند جمع آوري شرح زندگي دانش:خبرنامه
دكتر يحيي تابش را دريافت كرديم شرح زندگي دوره پنجم، 

ايشان اين . كه به قلم شيواي خودشان نگاشته شده است
متن را از محل اقامت كنوني خود در استنفورد آمريكا براي 

ت در كتاب ها قرار اس شرح حال دوره پنجمي. ما فرستاده اند
با توجه به ويژگي اين . دفتر پنجم جمع آوري و تدوين شود

 .شود نامه در اين خبرنامه متن تنظيمي ارايه مي زندگي
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به همت دكتر رجالي . اي از همكاران طرح را آماده كرديم عده

اولين خانه رياضيات در اصفهان تاسيس شد و حاال شايد در 
بيست، سي شهر خانه رياضيات داريم كه به يك نوعي باشگاه 

امه برن هاي فوق رياضيات براي نوجوانان و جوانان براي فعاليت
اين از كارهايي بود كه هميشه از . شود محسوب مي

  .اش احساس خوبي دارم آوري ياد
، آخرين سال مسؤليتم در دانشكده 1376- 77سال تحصيلي 

در محيط . بود و از كارهايي كه انجام شده بود سرخوش بودم
فعال و پوياي دانشكده، توانسته بودم بودجه جور كنم و يك 

. ساخته شده بود و در حال پايان بود طبقه هم باالي دانشكده
مند دانشكده  بسته دانشجويان برجسته و عالقه بيش از همه دل

ها براي شركت  تايي از بچه بيست، سي 1376در اسفند . بودم
در كنفرانس دانشجويي انجمن رياضي ايران و مسابقه رياضي 

خبر رسيد كه تيم ما اول شده و . دانشجويي عازم اهواز شدند
ها را  انتظار بازگشت بچه. م ميرزاخاني هم نفر اول شده بودمري

اسفند با صداي تلفن از خواب بيدار  26داشتم كه سحرگاهان 
ها در راه اهواز به تهران باالتر  خبر تلخ بود اتوبوس بچه. شدم

از انديمشك در دره سقوط كرده بود و هفت تن از نورديدگانم 
حيدري، فريد كابلي، رضا صادقي، آرمان بهراميان، علي 

آبادي جان  بان، مرتضي رضايي و مجتبي مهر عليرضا سايه
  .واي كه دل من داغدارترين دل دنيا است. باخته بودند

پس از پايان دوره مسؤليت دانشكده به پيشنهاد دكتر 
دار مسؤليت مركز  پور رييس خوب دانشگاه، عهده سهراب

ه صحبت شبكه بود و تاز 1377سال . محاسبات دانشگاه شدم
اين باور ايجاد شد كه دانشگاه بايد . و اينترنت شروع شده بود

طرح شبكه . حضور جدي در دنياي مجازي داشته باشد
گسترده فيبر نوري دانشگاه را تهيه و اجرا كرديم، طرحي كه تا 

در اين دوره دكتر نجفي هم . ماند ها براي دانشگاه مي سال
. ن برنامه و بودجه شده بودمعاون رييس جمهور و رييس سازما

دار امور  عالي انفورماتيك عهده در سازمان برنامه، شوراي
مربوطه بود و من هم به عنوان نماينده رييس سازمان عضو 

ها ادامه پيدا كرد و توانستم در بعضي  اينكار تا سال. شورا شدم
  .ها همكاري مؤثري داشته باشم ها و فعاليت گيري تصميم

شبكه دانشگاه تامين پهناي باند اينترنت بعد از توسعه 
مهمترين دغدغه بود كه مدتي از طريق ديش و ماهواره به 

باالخره مخابرات در . شديم طور مستقيم به اينترنت وصل مي
سطح كشور عهده دار كار شد و از طريق فيبر توانستيم از 

پس از اين كارها به توسعه . مخابرات اينترنت بگيريم
اي از  به كمك عده. تني بر وب توجه كرديمهاي مب سيستم

ها سيستم خوبي براي سيستم آموزش دانشگاه نوشتيم كه  بچه
با . ها پيدا كرد پس از مدتي مشترياني در ساير دانشگاه

اندر كار، شركتي در جوار دانشگاه تاسيس  هاي دست بچه
هاي  كرد و به موفقيت افزاري ارايه مي كرديم كه خدمات نرم

هنوز صحبت از مركز رشد و شركت نوپا و . سيدزيادي ر
. ها افتاد كارآفريني مطرح نبود كه به طور خودجوش اين اتفاق

ها هم جذب مركز محاسبات شدند و  عده بيشتري از بچه
هاي مطالعاتي و خدماتي تشكيل دادند كه بعدها بعضا به  تيم

  .هاي موفقي تبديل شدند شركت
د كه روزبه پورنادر تشكيل داد، ها، گروهي بو از مهمترين گروه

روزبه مدال طالي المپياد جهاني كامپيوتر داشت و از نوجواني 

خواند و بسيار با  در دانشگاه كامپيوتر مي. با او آشنا بودم
روزبه عالقه زيادي به توسعه خط و . استعداد و توانمند بود

وقتي كه آمد مركز اتفاقاً يكي از دوستان . زبان فارسي داشت
عتباري در اختيار من گذاشت تا اشعار كالسيك فارسي را در ا

بود كه هنوز منابع  1380و  1379سال . اينترنت منتشر كنيم
روزبه مسؤل پروژه شد . فارسي در اينترنت بسيار نا چيز بود

ولي در حين اجراي كار متوجه شديم كه خط فارسي و كد پيج 
ديم كه يونيكد فارسي سر و ساماني ندارد و بعد هم متوجه ش

. ها را در دنيا استاندارد كند خواهد همه خط راه افتاده كه مي
اين پروژه را در شوراي عالي انفورماتيك تعريف كرديم و با 
محوريت روزبه كار ارزشمند استاندارد خط فارسي تحت يونيكد 

پس از آن استفاده از خط فارسي در دنياي شبكه و . انجام شد
. ن گرفت و توليد محتواي فارسي رايج شدكامپيوتر سر و ساما

بعد از آن شورا استاندارد صفحه كليد فارسي را هم به ما واگذار 
بعداً سازمان ملل هم . كرد كه با محوريت روزبه انجام شد

استاندارد خط پشتو را به روزبه واگذار كرد كه چند سفر هم 
به و بعدها روز. رفت افغانستان و كار را به خوبي انجام داد

گروهش شركت فارسي وب شريف را درست كردند و در 
  .فارسي سازي لينوكس و آندرويد كارهاي اساسي انجام دادند

قبل از اين كه داستان مركز محاسبات را تمام كنم بايد از 
به دليل الفتي كه با . شبكه مدرسه هم ذكري به ميان بياورم

ايد شبكه و آموزش و پرورش داشتم به اين نتيجه رسيدم كه ب
ها هم وارد كنيم تا باعث توانمندسازي  اينترنت را در مدرسه

شبكه مدرسه را راه انداختيم و با كمك دوست . شود ها  جوان
عزيزم دكتر عدالت توانستيم به تعدادي مدرسه امكانات 

هاي  كامپيوتري و شبكه بدهيم و براي آموزش و فعاليت
اي هم راه  ساليانهسمينار . ها كمك كنيم اي به آن پروژه

آموزان با  انداختيم تحت عنوان سمينار شبكه مدرسه كه دانش
كردند كه ده سالي ادامه پيدا  هايشان را ارايه مي هيجان پروژه

شبكه مدرسه تاثير خوبي در آموزش و پرورش گذاشت و . كرد
دوازده سال فعاليت كافي بود و از . هاي خوبي داشت نتيجه

آمدم، چراكه ديگر شبكه و اينترنت همه مركز محاسبات بيرون 
  .جا را در بر گرفته بود

المللي به كساني  جايزه اردوش كه در سطح بين 2010سال 
اند، به  اي انجام داده شود كه كارهاي آموزشي ارزنده اهدا مي

هم زمان با  2012اهداي جايزه در سال . من تعلق گرفت
ه جنوبي انجام سيزدهمين كنگره آموزش رياضي در سئول كر

هاي حل  سخنراني خوبي در زمينه هوشمند سازي روش. شد
در اين كنگره با جو بولر استاد دانشگاه . مساله ايراد كردم

هاي آموزشي مشترك باعث شد  القهعاستنفورد آشنا شدم و 
در اين . كه به عنوان استاد مدعو به دانشگاه استنفورد بروم

موزش ديجيتالي و كارهاي دانشگاه كارهاي خوبي در زمينه آ
در حاشيه هم كه سيليكون ولي است . ام مدل سازي انجام داده

اگر . كه مركز كارآفريني و توسعه تكنولوژي و نوآوري است
 ششود به كار اي است كه مي عمري باشد تجربيات ارزنده

  .گرفت

  سايت خانه رياضيات اصفهان: مرجع -در سئول كره جنوبي ICME-12در  ،2012ژوئيه  13در دريافت جايزه پال ارديش 
 Maria، دكتر يحيي تابش، خانم )ICMIرييس (Bill Barton، پروفسور )WFNMCييس معاون ر(دكتر علي رجالي : از سمت راست

Falk de Losada) رييسWFNMC(- -  - دكتر يحيي تابش به انتخاب كميته جوايزWFNMC 
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  راز درة سيليكون
  دانشكده علوم رياضي علميعضو هيئت  ،يحيي تابش

tabesh@sharif.ir http://sharif.ir/~tabesh,  
در شمال كاليفرنيا و در جنوب خليج سانفرانسيسكو، در 

كز اصلي اه است مراي كه به درة سيليكون معروف شد منطقه
چون گوگل، فيس بوك، اراكل، اينتل،  هاي معتبري هم شركت

ها اين  وجه اشتراك همه اين شركت. مستقر هستندو غيره، 
  .بنيان هستند هايي دانش كه شركتاست 

ها است عرصه نوآوري و توسعه  درة سيليكون سال
هاي پيشرفته است و بر اقتصاد جهاني تاثيري شگرف  فناوري
هاي معتبري هم چون  در اين رابطه دانشگاه .ته استگذاش

استنفورد و بركلي نيز در اين منطقه بدون ترديد نقش مهمي 
  راز دره سيليكون چيست؟. اند ايفا كرده

تب كارآفريني در درة سيليكون در اواخر دهه هفتاد و اوايل 
دهه هشتاد قرن بيستم رونقي بيش از پيش پيدا كرد و موجب 

سيليكون به عنوان يك مركز توسعه اقتصادي در  شد كه درة
هاي پيشرفته به ويژه فناوري اطالعات و  زمينه فناوري

ولي اين رونق ناشي از  .ارتباطات، رونقي روز افزون بگيرد 
ژرف انديشي پيشگاماني در نيمه اول قرن بيستم در شمال 

ه يكي از اين افراد ِفردريك ِترمن استاد برجست. كاليفرنيا بود
ترمن ارزش فناوري را . ِمهندسي برق در دانشگاه استنفورد بود

اما مهمتر اين بود كه او فهميده بود براي  ،درك كرده بود
استفاده از پتانسيل و توان بالقوه فناوري بايد آن را با اهداف و 

ترمن به دو تن از دانشجويانش . ِهاي تجاري آميخته كرد مدل
م هاي ويليام هيولت و ديويد به نا) در رشته مهندسي برق(

دالر اعطا كرد تا كار خود را روي  538پاكارد وامي به مبلغ 
توسعه يك ارتعاش سنج با فركانس متغيير كه موضوع 

آن دو . نامه دوره كارشناسي ارشد هيولت بود، آغاز كنند پايان
در خيابان  367در محل گاراژ خانه شماره  1937در سال 

لتو در شمال كاليفرنيا شركت خود را با آديسون در شهر پالوآ
دالر تاسيس كردند، تاسيس اين شركت به تولد  538سرمايه 

درة سيليكون و آغاز يك رشد بي پايان انجاميد كه به تاسيس 
هاي پيشرفته  ها و بلكه صدها شركت در زمينه فناوري ده

است از جمله همان اولين شركت يعني شركت  انجاميده
به يكي از غولهاي سخت افزاري )  HP(پاكارد  -هيولت

تبديل شده است كه تاكنون فقط صدها ميليون دالر به 
  .هاي بالعوض اعطا كرده است دانشگاه استنفورد كمك

پس از جنگ جهاني دوم پروفسور ِترمن ايده تاسيس پارك 
هاي دانشگاه  صنعتي استنفورد را از طريق اجاره بخشي از زمين

اوري پيشرفته مطرح كرد و پارك هاي داراي فن به شركت
فناوري استنفورد به عنوان اولين پارك فناوري جهان در سال 

تاسيس اين پارك موجب توسعه و رشد . تاسيس شد 1954
هاي  درة سيليكون به عنوان يك كانون اصلي توسعه فناوري

در اين كانون، يك . ها، گرديد سازي آن پيشرفته و تجاري
هاي خالقانه و نوآورانه تا تبديل  ايده اكوسيستم كامل از تولد

  .ها به محصوالت تجاري، شكل گرفت آن
ويليام شاكلي با همكارانش در  1940هاي  در اواخر سال

هاي بل، ترانزيستور را اختراع كردند، شاكلي سپس  آزمايشگاه
در پالوآلتو شركت ترانزيستور شاكلي را تاسيس كرد و توليد 

ر نظر گرفت، اصطالح درة سيليكون هاي سيليكوني را د تراشه
نيز از آن جا ناشي شد كه اين ناحيه مركز نوآوري و توليد 

ولي بعدها درة سيليكون مصداقي  .هاي سيليكوني شد تراشه
هاي  هاي نوآورانه در زمينه فناوري شد براي همه فعاليت

هاي ديگري بيرون  از دل آزماشگاه شاكلي شركت. پيشرفته
ون مور و رابرت نويس شركت اينتل را پايه آمد از جمله گورد

گذاري كردند كه به برزگترين شركت تراشه ساز دنيا تبديل 
اي شد كه بعدها  مور متوجه پديده 1960شد، در اواسط دهة 

به قانون مور معروف شد اين پديده كه حدودا در هر دو سال 
شود و  مييك بار، تعداد ترانزيستورها در هر تراشه دو برابر 

قانون مور طي چند . يابد قدرت پردازش و محاسبه افزايش مي
دهه اقتصاد و تجارت و فناوري را تحت تاثير خود قرار داده 

  . است
كه موجب رونق درة سيليكون شد، راه اندازي  عامل ديگري

توسعه . مراكز پژوهش و توسعه در اين منطقه است
هاي تحقيقاتي  آزمايشگاه

در دانشگاه استنفورد و 
هاي  توسط شركت

معتبري نظير زيراكس 
در درة سيليكون بيش از 
پيش به توسعه فناوري 

  .شتاب بخشيد
در طول دهه هفتاد 

 هاي ميالدي تولد رايانه
شخصي، تحوالت 
عظيمي را در درة 
. سيليكون ايجاد كرد

استيوجابز و استيووزنيك 
در يكي ديگر از 

هاي كار در  اسطوره

هاي  شركت اپل را پايه گذاري كردند كه با نوآوري "گاراژ"
  .آنان مسير جديدي در صنعت رايانه شكل گرفت

هاي تجاري بزرگ  هاي فناورانه كه به موفقيت رونق فعاليت
گذاران را به اين گونه  اميد از اواخر دهه هفتاد توجه سرمايهانج

گذاري مخاطره آميز  ها جلب كرد كه به نوعي سرمايه فعاليت
انجاميد و موجب شد كه درة سيليكون عنوان مشهور خود را 

در دهه هشتاد حدود هشت هزار شركت فناوري . كسب كند
استراتژي بنيان در درة سيليكون تاسيس شد و  محور و دانش

كامل را براي خود  "اكوسيستم "جديدي شكل گرفت و  يك 
خلق كرد و پس از طي چند دهه هم چنان با شتابي روز افزون 

ها  درة سيليكون كانون توسعه تكنولوژي و تجاري سازي آن
  .است

امروزه كار در درة سيليكون به يك چارچوب سازماندهي 
هم چنان در اجتماعي در تمام سطوح تبديل شده است و 

استعدادهاي برتر . كند چرخه يك اكوسيستم كامل حركت مي
هاي معتبر به  كه در استنفورد، بركلي، و ساير دانشگاه

دستاوردهاي نوآورانه در زمينه توسعه تكنولوژي دست 
پذير كه در درة  گذاران مخاطره يابند، مورد توجه سرمايه مي

تراعات مشغول سيليكون به رصد دستاوردهاي نوآورانه و اخ
آنان با تامين سرمايه الزم موجبات  .گيرند هستند، قرار مي

تجاري سازي و توليد صنعتي اين محصوالت آكادميك و 
ها در قالب  اين سرمايه گذاري .كنند آزمايشگاهي را فراهم مي

گذاران و  هاي نوپا كه با مشاركت سرمايه تاسيس شركت
. پذيرد ميگيرند، صورت  صاحبان تكنولوژي شكل مي

پذير ممكن است در مواردي دچار  گذاران مخاطره سرمايه
شكست شوند ولي موارد موفقيت همه ضررها را جبران 

هاي نوپا در صورت موفقيت به يك شركت  شركت. كند مي
شود و سهام آن در بورس مورد معامله  سهامي عام تبديل مي

و يا ممكن است توسط يك شركت بزرگ  ،گيرد قرار مي
داري شده و در آن شركت جذب و تحليل شود، و اين خري

  .چرخه هم چنان ادامه دارد
درة سيلكون در جوار دانشگاه استنفورد روزگاري يك منطقه 

زاري به  ا بود كه در بهاران به شكوفهكشاورزي خوش آب و هو
زاري  شد، ولي اكنون قلب شكوفه تمام معني تبديل مي

هاي پيشرفته است كه از يك سو به عنوان يك كانون  فناوري
آفريني موجب خلق ثروت و از سوي ديگر وسيله توسعه  كار

دستاوردهايي است كه موجب ايمني و خرسندي در زندگي 
ة سيليكون در اكو سيستم كامل آن نهفته شايد راز در. شوند مي
  .باشد
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  نگاهي به آموزش عالي در ايران

هاي تاريخي آموزش عالي در ايران به دوران باستان  ريشه
دانشگاه جندي شاپور در دوره ساسانيان يك . گردد بازمي

كانون علمي فعال براي جذب دانشمندان و نخبگان محسوب 
سالمي نيز سرزمين ايران شد در دوران طاليي تمدن ا مي

گاهواره علم و دانش بود ولي پس از حمله مغول و با 
شكسته شدن مباني تمدن و ساختارهاي اجتماعي،  درهم

توان  نهادهاي علمي و آموزشي نيز فروپاشيده شدند و مي
گاه عظمت پيش از حمله مغول باز تكرار  پنداشت كه هيچ

  .نشده است
مدرن توجه به توسعه آموزش در عصر جديد، نيازهاي جامعه 

عالي و توسعه علم و فناوري را ضروري ساخت و موجب شد 
اي به آن مبذول گردد و در اين راستا  در سده اخير اهتمام ويژه

اي داشته  آموزش عالي براي توسعه كشور دستاوردهاي ويژه
  .هايي نيز همراه بوده است است هرچند كه با كاستي
يران و روس و عقد قرارداد هاي ا شكست ايران در جنگ

، دولتمردان و به ويژه عباس .ش.ه 1206تركمانچاي در سال 
ميرزا را با اين حقيقت مواجه ساخت كه عامل عمده اين 
شكست ضعف نيروي انساني و عدم دسترسي به علم و 
فناوري بوده است از اين رو نسبت به اعزام دانشجو به اروپا 

اقدام شد، اين اولين گام در  براي كسب معلومات و دانش نوين
توسعه علم و فناوري، با اقدام اميركبير در تاسيس دارالفنون در 

ادامه پيدا كرد، دارالفنون به عنوان اولين موسسه  1231سال 
آموزش عالي در عصر جديد به تربيت نيروي انساني در 

  . پرداخت هاي پزشكي، مهندسي، معدن و علوم نظامي مي رشته
و عمومي در ساختارهاي سنتي به   هاي پايه آموزش ولي هنوز

اولين دبستان با همت ميرزا . شد  خانه ارئه مي صورت مكتب
در تبريز تاسيس شد و ده سال بعد 1266حسن رشديه در سال 

  .اندازي كند رشديه توانست اولين دبستان را در تهران راه
ان و كشف نفت در اير 1285با وقوع انقالب مشروطه در سال 

  .دوره جديدي از توسعه در كشور آغاز شد 1287در سال 
ها در دومين دوره مجلس شوراي ملي در  پس از فراز و نشيب

قانون ايجاد وزارت معارف به تصويب رسيد و نظام  1288سال 
. آموزشي به سه دوره ابتدايي و راهنمايي و متوسطه تقسيم شد

هاي  ساختو تالش براي توسعه زير 1299پس از كودتاي 
قانون اعزام دانشجو به  1306اقتصادي و صنعتي در سال 

اروپا به تصويب رسيد تا ساالنه به مدت پنج سال و هر سال 
هاي  هاي عالي درشته صد دانشجو براي تحصيل در دوره

  . مختلف علوم، مهندسي و پزشكي به اروپا اعزام شوند
 عامل محركه توسعه 1310هاي  توسعه راه آهن در سال

اقتصادي گرديد و توجه به توسعه اقتصادي، سازماندهي نوين 
 1313آموزش عالي را ضروري ساخت و پيرو آن، در سال 

دانشكده نفت  1319و در سال . دانشگاه تهران تاسيس گرديد
آبادان به منظور تربيت نيروي متخصص مورد نياز صنعت نفت 

  .اندازي شد راه
زمان با جنگ  تفقين همپس از اشغال ايران توسط نيروهاي م

 سردر ورودي دارالفنون، تهران

ميرزا حسن رشديه و شاگردانش چاه شماره يك، مسجد سليمان

اين مقاله به نگارش دكتر يحيي تابش:خبرنامه
tabesh@sharif.ir http://sharif.ir/~tabesh, 

آموخته دوره پنجم رياضي و علوم كامپيوتر و عضو  دانش
هيه و براي خبرنامه ارسال هيئت دانشكده علوم رياضي ت

وي داراي دكتري رياضي كاربردي از دانشگاه . شده است
Syracuse   آمريكا در رشته رياضي كاربردي دريافت

 .كرده است
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، دوره جديد ديگري از فراز و 1320جهاني دوم در شهريور 

ريزي براي  ها آغاز شد كه پس از پايان جنگ، برنامه نشيب
هاي شيراز، اصفهان، تبريز و  توسعه كشور به تاسيس دانشگاه

  .انجاميد 1328و  1327هاي  مشهد در سال
ملي شدن هاي سياسي  در دهه چهل شمسي پس از تالطم

ريزي براي توسعه صنعتي با ايجاد  نفت در ايران، برنامه
وارد مرحله  1344كارخانه ذوب آهن در اصفهان در سال 

  .جديدي شد
نظام آموزش عالي نيز با استقبال از تحوالت صنعتي 

و  تاسيس دانشگاه پهلوي در شيراز. دستخوش نوسازي گرديد
هي را متحول فضاي دانشگا )شريف فعلي( صنعتي آريامهر 

ساخت كه به تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي و اداره 
ها از  ها زير نظر هيئت امنا منجر شد و توسعه دانشگاه دانشگاه

  .نظر كمي و كيفي مورد توجه قرار گرفت
بعضي از آمار و ارقام وضعيت آموزش عالي تا قبل از پيروزي 

در  1320ور تا قبل از شهري. اند انقالب اسالمي قابل توجه
دانشگاه تهران به عنوان تنها موسسه عمده آموزش عالي 

دانشجو به تحصيل مشغول بودند كه نسبت به جمعيت  1000
دانشجو به ازاي هر صدهزار نفر جمعيت  13آن زمان به 

موسسات  ها و رسيد، در دهه چهل شمسي تعداد دانشگاه مي
بيست و  دانشگاه و موسسه شد كه حدود 50آموزش عالي بالغ 

قبل از پيروزي . دو هزار دانشجو را در خود جاي داده بود
 50ها و موسسات آموزش عالي به  انقالب تعداد دانشگاه

هزار نفر  175دانشگاه و موسسه با جمعيت دانشجويي حدود 
دانشجو  400رسيد كه به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت، حدود 

ز بدو تاسيس ا. در آموزش عالي به تحصيل اشتغال داشتند
هاي فرهنگي و ترويجي اعم از تاليف  دانشگاه تهران فعاليت

هاي پژوهشي تا حدودي مورد توجه بود ولي  كتاب و يا فعاليت
از دهه چهل به بعد مورد توجه بيشتري قرار گرفت به طوري 
كه آمار مقاالت پژوهشي منتشر شده توسط اعضاي هيئت 

  .ر شده استمقاله ذك 700حدود  1356علمي در سال 

پس ار انقالب اسالمي ساختار آموزش عالي دستخوش 
ها از لحاظ  سازي دانشگاه تحوالت جديدي شد كه با يكسان

هاي آموزشي شروع گرديد و در دوره انقالب  ساختار و برنامه
فرهنگي در اواخر دهه پنجاه و اوايل دهه شصت اين 

ها  دانشگاه با افزايش جمعيت، توسعه. تمركزگرايي نهادينه شد
و موسسات آموزش عالي اعم از دولتي و خصوصي مورد توجه 
قرار گرفت و پس از آن در راستاي توسعه كيفي آموزش عالي 

هاي علوم و مهندسي و  اندازي دوره دكتري در اكثر رشته راه
علوم انساني در نيمه دهه شصت قابل ذكر است كه اين امر 

آموزش عالي انجاميده نوآوري در  به نهادينه شدن پژوهش و
است هرچند تالي فاسدهايي از ان برآمده كه به آن خواهيم 

ها و موسسات آموزش عالي  در اين دوره دانشگاه. پرداخت
هايي در  هاي آموزشي و پژوهشي به فعاليت عالوه بر فعاليت

زمينه ترويج علم و كارآفريني و ارتباط با صنعت نيز روي 
  .رو بوده است هايي روبه     با نارسايياند كه اين امر نيز  آورده

نگاهي به آمار و آرقام آموزش عالي در آستانه سال تحصيلي 
نيز خالي از لطف نيست، يكصد دانشگاه و موسسه  93-1392

آموزشي و پژوهشي دولتي در كشور مشغول به فعاليت هستند، 
دانشگاه آزاد اسالمي در اكثر شهرها گسترده شده است و 

حدود . شود ن نهاد آموزشي غير دولتي محسوب ميبزرگتري
است و  موسسه آموزش عالي خصوصي نيز تاسيس شده 300

هاي صنعتي و خدماتي  كاربردي در جوار بخش-دانشگاه علمي

 ذوب آهن اصفهان

 آهن سرتاسري پل ورسك در مسير راه
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ميليون  4بيش از . اي مشغول است به تربيت نيروهاي حرفه

دانشجو در مقاطع مختلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي 
ها را  اند كه بيش از نيمي از آن مشغول تحصيل ارشد و دكتري

  . دهند دختران تشكيل مي
با توسعه دوره دكتري و نهادينه شدن پژوهش، انتشار مقاالت 

آمار مقاالت علمي منتشر . علمي مورد توجه قرار گرفته است
ها و موسسات  شده توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه

مقاله ذكر شده  هزار 5حدود  1384آموزش عالي، در سال 
 25با جهش زيادي بالغ به  1391است كه اين آمار در سال 

هزار مقاله رسيده است ولي در باب كيفيت اين مقاالت توجه 
  .اي ضروري است ويژه

هاي اخير به جايگاه قابل  توسعه كمي اموزش عالي در سال
توجهي رسيده است ولي آيا از لحاظ كيفي نيز به مقام 

ريزي متمركز در آموزش عالي  ايم؟ برنامه تهياف  درخوري دست
هايي كه ظرفيت  از يك طرف نوآوري و خالقيت در دانشگاه

هاي رسمي دارند را با دشواري مواجه  فعاليت فراسوي برنامه
سازد و از سوي ديگر در بعضي موسسات با امكانات  مي

هاي كاربردي  توان تاكيد بيشتري بر بعضي برنامه محدودتر مي
التحصيالن دانشگاهي آمادگي  يكي مطرح كرد تا فارغو تكن

بيشتري براي حضور در بازار كار داشته باشند، حال آنكه با 
التحصيالني  هاي متمركز عمدتا با فارغ تاكيد بر اجراي برنامه

اند و فقط  مواجه هستيم كه از يادگيري خالقانه محروم بوده
از عمق  اند و آشنايي سطحي با برخي مفاهيم كسب كرده

از اين رو ضروري . علمي يا توانايي تكنيكي برخوردار نيستند
پذيري، البته در  هاي آموزشي از تنوع و انعطاف است برنامه
هاي كالن و تحت نظارت كافي برخوردار شوند تا  قالب برنامه

نسبت به توانمندسازي خيل عظيم دانشجويان با توجه به 
  .ن هرچه بهتر اقدام گرددمتنوع بودن استعدادها و عاليق آنا

هاي خاص به  در زمينه توليد علم و فناوري ِاعمال سياست
انتشار مقاالت زيادي در نشريات علمي منجر شده است و 
صرفا با استناد به تعداد مقاالت منتشر شده توسط اعضاي 

اند  سازي شده المللي نمايه هاي بين هيئت علمي كه در سايت
گاه كشور از لحاظ علمي در مقايسه با شاخصي براي تعيين جاي

ايم ولي تعداد كمي مقاالت به هيچ  ساير كشورها در نظر گرفته

وجه شاخص مناسبي براي تشخيص توسعه علمي نيست زيرا 
ارزش . بايد ارزش كيفي چنين مقاالتي را نيز در نظر گرفت

كيفي از يك سو با ارجاع به مقاالت و از سوي ديگر با فاكتور 
كه با در نظر گرفتن . شود  ذاري نشريات مشخص ميتاثيرگ

ها جايگاه مناسبي نخواهيم داشت، عالوه بر اين،  اين شاخص
ها، تبديل  هاي ديگري مانند تعداد اختراعات و نوآوري شاخص

سازي  دستاوردهاي علمي و اختراعات به فناوري و تجاري
و المللي  هاي پژوهشي، جوايز علمي معتبر بين آنان، بودجه

. ها فاكتور از اين دست در اين امر بايد در نظر گرفته شوند ده
توان  هاي صحيح مي بايد در نظر داشت كه صرفا با سياست

. هاي علمي دست پيدا كرد سازي به پيشرفت فارغ از آمار
هاي آموزشي و  ها عالوه بر فعاليت امروزه رقابت در دانشگاه

گردد ولي  ز باز ميپژوهشي به توليد فناوري و كارآفريني ني
نكته مهم اين است كه محور اصلي و عامل محركه براي 

اي است؟ پس از جنگ  توسعه فناوري در كشورمان چه زمينه
جهاني اول، توسعه راه آهن به عامل محركه توسعه صنعتي 
تبديل گرديد و در دهه چهل نيز ذوب آهن و صنايع فوالد اين 

رسد  يالدي به نظر مينقش را ايفا كردند، در هزاره سوم م
هاي  محور اصلي و عامل محركه براي توسعه را بايد فناوري

هاي  اعم از فناوري اطالعات، فناوري) هاي ِتك(پيشرفته
ها  هرچند در اين زمينه. هاي نانو پنداشت زيستي و فناوري

توان  اي حاصل شده است ولي هنوز نمي هاي پراكنده موفقيت
ركه توسعه همه جانبه و تاثير گذار ها به عنوان عامل مح از آن

ها واحدهاي رشد به منظور ايجاد امكانات  در دانشگاه. ياد كرد
اندازي شده است و  هاي خالقانه دانشجويان راه براي فعاليت

هاي علم و فناوري نيز در نقاط مختلف كشور به منظور  پارك
است ولي اين  تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه ايجاد گرديده

هاي اوليه در راه  نهادها نيز درگير بوروكراسي شده و از گام
توان به عنوان  چه عواملي را مي. اند توسعه فناوري فراتر نرفته

عامل بازدارنده ذكر كرد؟ بدون ترديد براي موفقيت يك ايده 
نوآورانه از پژوهش و نوآوري تا تبديل آن به يك محصول و 

مورد نياز است كه در سازي آن يك اكوسيستم ويژه  تجاري
ترين  مهم. ايم توسعه چنين اكو سيستمي چندان توفيق نداشته

عامل اين عدم موفقيت از يك سو ضعف بخش خصوصي و 
از . هاي دولتي و شبه دولتي بر اقتصاد ملي است تسلط بخش

سوي ديگر امروزه علم و فناوري و اقتصاد در يك چرخه 
با حجم بازار كوچك و با توان  كند و نمي جهاني معنا پيدا مي

  .زايي و انزوا انتظار تحولي بزرگ داشت درون
تر از همه وجود  عوامل اميدواركننده نيز البته زياد است مهم

جمعيت جوان و خواهان پيشرفت و ترقي و استقبال آنان از 
  .هاي روزآمد ارتباطي و اطالعاتي قابل ذكر است فناوري

  .نت نقش مؤثري داشته استترآر در توسعه اين  دامنه دات آي
اي در  توسعه صنايع نفت و گاز نيز در كشور فرصت عمده 

  . سازد هاي پيشرفته فراهم مي توسعه فناوري
هرچند صنعت نفت در گذشته صد ساله خود كمتر با فرايند 
توسعه صنعتي و فناورانه كشور درگير بوده است ولي اكنون 

ها و  رس فرصتتحوالت ژئوپلتيك انرژي در خليج فا
توان با توسعه  مي. رو گشوده است تهديدهاي جديدي را پيش

اكوسيستم الزم براي فناوري و اميد بر توسعه بخش خصوصي 
و حضور فعال در چرخه اقتصاد جهاني با اتكا به جوانان 

 .فرهيخته و با استعداد نگاهي اميدوار به آينده داشت

 هاي گازي عسلويه پروژه منطقه گاز پارس جنوبي

 بيش از پنجاه ميليون تلفن همراه
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نصراله محمد حسين شرح زندگي 

  آموخته دوره پنجم نشدا فالح

در تهران و در خانواده اي پيشه ور به  1331در تيرماه 
دنيا آمدم و گر چه به اقتضاي تحصيل و كسب و كار به 
ام  كشورهاي گوناگون جهان سفر كرده و حتي اقامت داشته

اكنون هم با همسر و پسر دومم در همين شهر زندگي شادي 
. برم اجتماع لذت مياز كار و داشتن حضور موثر در . دارم

اين دست ها ": هميشه نيز پند مادرم آويزه گوش من بوده كه
  "!روزي زير خاك ميرود، پيش از آن كاري بكن و چيزي بساز

  سوابق كار و اشتغال
به خواست پدر پيش از رفتن به دبستان و در تمام مدت 

يا  ،تحصيل پيش از دريافت ديپلم از دبيرستان مروي تهران
زه بودم و يا به دانش آموزان هم دوره يا پايين تر از شاگرد مغا

خود تدريس مي كردم و براي صنايع نوپاي آن روز كشور 
كم و بيش اين . مهاي معرفي محصول تهيه مي كرد جزوه

شيوه زندگي كه مرا از دريافت كمك مادي از خانواده تا حد 
. كرد در دوران دانشجويي هم ادامه يافت زيادي بي نياز مي

برادر بزرگترم عباس، مشوق من در آموختن زبان انگليسي در 
انجمن ايران و آمريكا بود و تسلط من به زبان انگليسي نقشي 

  .بسيار زياد در موفقيت هاي آتي حرفه اي من بازي كرد
گرچه در تمامي دوازده سال تحصيل ابتدايي و متوسطه شاگرد 

محمد  ،تاناول كالس بودم ولي در امتحانات پاياني دبيرس
اين تجربه در دانشكده ! علي نجفي بر من پيشي گرفت

متالورژي دانشگاه صنعتي هم تكرار شد و پيشتازي من در 
هفت ترم، با پيشي گرفتن خطيب االسالم صدر نژاد در ترم 

هاي  رقابت.. اين عملكرد هرگز برايم تلخ نبود!. آخر روبرو شد
از آن ها نفس گير درسي براي من شيرين بوده است و 

اين گونه رقابت ها به شرط آن كه در . خاطراتي خوش دارم
آن قواعد بازي جوانمردانه رعايت شود همچنان روح مرا به 

  .چالش مي كشد و فارغ از نتيجه، برايم دلپذير است
در دوره اول دبيرستان گر چه الغر اندام بودم ولي كشتي 

ان كشتي از همان دور. كردم گرفتم و فوتبال بازي مي مي
گرفتن با رقباي چقر روي تشك هاي برزنتي سبز يشمي رنگ 

ساييد بخصوص در ماه  دبيرستان فرخي كه پوست را مي
ها را تجربه  داري مبارك رمضان و در دوراني كه نخستين روزه

در آن بازي ها از اجراي فن، . مي كردم، برايم هيجان داشت
يف هم فن بيشتر از زور بهره مي گرفتم و طبعا اگر حر

دانست و هم نيروي بيشتر داشت باختن برايم پذيرفتني  مي
  .بود

در دانشگاه شاگردي ممتاز بودم و ادامه تحصيلم در دانشگاه ام 
آي تي حسب قرارداد هاي آن روز بين دانشگاه آريامهر و آن 

ولي بر پايه يك برداشت خام به اين نتيجه  ،دانشگاه فراهم بود

مرا چون بسياري از استاداني  ن مسيررسيده بودم كه رفتن آ
با آقاي دكتر . شناختم به يك دانشگاهي تبديل مي كند كه مي

مهدي ضرغامي كه رياست دانشگاه را داشت بحث كردم و از 
او خواستم كه اجازه دهد به دانشگاه كمبريج كه از آن پذيرش 

در داشتن اين تقاضا تحت تاثير آقاي دكتر ريچارد . داشتم بروم
شلي، استاد تازه مسلمان مدعو دانشكده ) وفيق عبدالرحمانت(

من هم . آقاي دكتر ضرغامي خواسته مرا نپذيرفت. هم بودم
سرانجام با برخوردي نادرست و مست از غرور جواني پرونده 
درخواست بورس خود را روي ميز ايشان كوفتم و دفتر را ترك 

كرد ولي رييس دانشكده متالورژي مرا بسيار سرزنش ! كردم
اين گونه بود كه . من لجوجانه راه خود را از دانشگاه جدا كردم

  .آينده من نقطه عطفي يافت
توانستم به انجام يك طرح  1353هر چند در تابستان و پاييز 

تحقيقاتي در معادن مس سرچشمه بپردازم و نتيجه تحقيقات 
خود را در يك ژورنال به چاپ برسانم ولي عقب افتادگي حتي 

ترم از ادامه تحصيل و فكر كردن به اينكه برخي از يك 
دوستانم تحصيل خود در خارج را شروع كرده بودند برايم 

  .تنبيهي سخت بود
در فرصت ايجاد شده از دانشگاه مك مستر در كانادا پذيرش 

. به آن دانشگاه رفتم 1353با بورس تحصيلي گرفتم و بهمن 
دولت هاي فدرال و دريافت دو بورس از  عالوه بردر آن جا 

نايب (ايالتي، توانستم از آقاي دكتر فضل اهللا رضا، رييس 
پيشين دانشگاه صنعتي كه سفير وقت در اتاوا شده بود، ) توليه

كمپاني آلومينيوم ! كنمكمك هزينه تحصيلي سومي دريافت 
سازي آمريكا هم در مقابل خريد بوته هاي بتا آلومينا كه در 

بنابراين . هايي داشت من پرداخت ساختم به آزمايشگاه مي
دانشجويي پر دارآمد بودم و در همان دو سال اقامت سفرهاي 
متعدد به آمريكا، انگلستان و فرانسه و ايران داشتم كه همه آن 

فوق . ها در گسترش افق نگاه من به جهان نقش داشت
  .ليسانس مهندسي متالورژي را دوساله دريافت كردم

كتر ضرغامي قبول كرد به ايران آقاي د1355اواخر سال 
مايل بودم . برگردم و دوران سربازي را در دانشگاه تدريس كنم

ازدواج كنم و به ادامه تحصيل بپردازم بنابراين در بهار سال 

. فضاي كشور دگرگون بود. پنجاه و شش به ايران برگشتم
آقاي دكتر مهران رييس دانشگاه شده بود و با موافقت او به 

بي در دانشكده متالورژي استخدام شدم و هم زمان عنوان مر
  .دوره پاياني خدمت سربازي خود را گذراندم

خيزش هاي انقالب جذابيت هاي خود را داشت و من هم 
در پي پيروزي انقالب، گروه هاي ماركسيست . جذب آن شدم

از طريق ايجاد آشوب در بنگاه هاي صنعتي هدف اثبات 
وارد كردن فشار بر نظام جديد را  ناكارآمدي مديران مسلمان و

آقاي دكتر مهدي قافله باشي رييس اسبق دانشكده . داشتند
متالورژي، براي كمك به دولت موقت مديرعامل شركت نورد 

او در تدارك قطعات مصرفي آن شركت . و لوله اهواز شده بود
. با مشكالت بسيار روبرو بود و از من درخواست كمك كرد

ريز توليد به اهواز  ها و برنامهن مدير انباربه عنوا 1358سال 
 1359در پايان شهريور . رفتم و سال بعد مدير كارخانه شدم

. هجوم رژيم بعث عراق به اهواز و كارخانه نورد و لوله آغاز شد
هاي  گروه هاي سياسي چپ هم در آشفته نگاه داشتن كارخانه
. دندجنوب كشور و ايجاد تحريكات كارگري همچنان فعال بو

آقاي دكتر قافله باشي به زودي ادامه كار را دشوار يافت و من 
كه بيست و هشت سال بيشتر نداشتم  اداره شركتي با هزار و 

اقامت من در اهواز پنج . ششصد كارمند و كارگر را پذيرفتم
تجربه ي ديدن بمباران هاي متعدد و . سال به طول انجاميد

زي و مشاركت در برنامه اجراي ده ها پروژه خرد و ريز نوسا
ريزي و اجراي طرح هاي پشتيباني جنگي من را به تدريج به 
يك صنعتگر و مدير عمومي با تجربه اي استثنايي تبديل كرد 

  !كه البته همچنان از كاري كه ميكرد لذت ميبرد
پس از آن مديريت شركت ها و اجراي طرح هاي گوناگوني را 

. سبزوار و اسفراين پذيرفتمدر تهران، اراك، تبريز، اصفهان، 
همه اين شركت ها به جز گروه صنعتي سپاهان زير 

. هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بودند مجموعه
ها در تشكل هاي گوناگون صنعتي ورود كردم و  در اين سال

هر زمان فرصتي بود تجارب خود را در قالب مقاله و سخنراني 
از فعاليت هاي . ديگران قرار دادمها در اختيار  و اداره همايش

سياسي دور بوده ام هر چند نوشته هايم و گفته هايم متاثر از 

آموختگان در فرآيند جمع آوري شرح زندگي دانش:خبرنامه
اله محمد حسين فالح شرح زندگي دوره پنجم، آقاي نصر

. خود را به قلم شيوايي نگاشته و براي انجمن ارسال كردند
ها قرار است در كتاب دفتر  شرح حال عموم دوره پنجمي

با توجه به ويژگي اين . پنجم جمع آوري و تدوين شود
 .شود نامه عيناً در اين خبرنامه ارايه ميزندگي
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برداشت هاي سياسي 

  .من است
پس از نورد و لوله 
اهواز در شركت هاي 
لوله و ماشين سازي 
ايران، ماشين هاي راه 
سازي هپكو، موتوژن، 
مجتمع فوالد 
اسفراين، گروه صنعتي 
 سپاهان و سازمان
مديريت صنعتي مديرعامل و مجري طرح هاي توسعه اي 

در اين سال ها سه تالش ناموفق براي راه اندازي . بوده ام
كسب و كارهاي خصوصي داشتم كه هر سه شكست خورد و 
خساراتي سنگين به من تحميل كرد وليكن موجب نااميدي 

هشت سال قبل كامال پيوند هاي خود با سازمان . نشد
ي صنايع ايران را بريدم و با تكيه بر تجارب گسترش و نوساز

قبلي و با همكاري آقايان عليرضا مقصودي، محمود شريعتي 
نياسر و داداهللا قريني كه فارغ التحصيالن دانشگاه شريف 
هستند با هدف توسعه صنعتي شركت توسعه صنعتي مشفق را 

خوشبختانه در پي اين كار چند شركت و طرح . ايجاد كرديم
كه تا كنون اشتغال بيش از سه هزار نفر را به صورت اجرايي 

مستقيم و غير مستقيم تامين كرده است دستاورد اين تالش 
  . گروهي بوده است

تهيه طرح توسعه نورد و لوله اهواز، بازسازي اين شركت و 
تا پايان  1359شركت پايساز پس از بمباران هاي سال هاي

ين هاي سنگين ، بازنگري و اجراي طرح توليد ماش1361
راهسازي هپكو، تكميل طرح ساخت الكتروموتور هاي صنعتي، 
اجراي بخش هايي از طرح بزرگ مجتمع فوالد اسفراين، 
ارتباط گسترده با مدارس و دانشگاه هاي مديريت اروپا و 

ي رياست  برگزاري دوره هاي مشترك در سطح دكترا در دوره
و اجرايي  در سازمان مديريت صنعتي، مشاركت در طراحي

كردن موفق مدلي از توسعه كسب و كار با گردآوري سرمايه 
هاي كوچك و متوسط و اشتغال آفريني در قالب يك شركت 
توسعه صنعتي در زمره دستاورد هاي حرفه اي و مديريتي من 

همزمان با فعاليت هاي مستقيم مزبور در نهادهاي . است
هاي  با تيممتعدد صنعتي، سرمايه گذاري، خيريه و خدماتي 

مديريتي در نقش عضو و يا رييس هيات مديره و عضو امناء 
  .كمك داده ام

به فعاليت در تشكل ها و نهاد هاي اجتماعي عالقه و باوري 
در قريب سي و شش سال گذشته اينگونه . جدي دارم

ها جزيي جدا ناپذير از حيات حرفه اي من بوده و به آن  فعاليت
ل پاياني جنگ تحميلي دبير در دو سا. غنا بخشيده است

حوزه معاون لجستيك  –كميسيون هماهنگي صنايع نظامي 
عضويت هيئت مديره . اندهي كل قوا بودمستاد جانشين فرم

انجمن صنفي صنعت لوله و پروفيل، عضويت هيات امنائ 
انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف، نمايندگي 

دوم سازمان بين المللي  كارفرمايان ايراني در اجالس هشتاد و
كار، عضويت شوراي برنامه ريزي سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران و نمايندگي وزارت صنايع در هيئت نمايندگان 
اتاق صنايع و معادن بخشي از اين فعاليت هاست و هم اكنون 
نيز اين فعاليت ها بخش بزرگي از زمان موثر كاري مرا به خود 

رئيس هيئت مديره : جمله است آن از . دهد اختصاص مي
، عضو )1370از (انجمن صنفي صنعت ريخته گري ايران 
، عضو )1379از (شوراي مركزي كنفدراسيون صنعت ايران 
، عضو )1383از (شوراي مركزي كنفدراسيون صنعت ايران 

، عضو هيات )1389از (هيات مديره انجمن مديران صنايع 
از (رت علي اكبر مديره موسسه فرهنگي و خيريه ي حض

1391.(  
گذراندن دوره هاي آموزشي بخشي از تالش هاي جاري من 

ها  از مهمترين آن. براي افزايش سطح معرفتي من بوده است
هاي لند مدت مديريت استراتژيك و واحدگذراندن دوره هاي ب

گوناگون مديريت اجرايي در سازمان مديريت صنعتي و دوره 
نوشتن بيست و دو مقاله . ن استحل مؤثر مسائل توليد در ژاپ

مرتبط با مسائل صنايع و مديريت كشور، سخنراني در مجامع 
كارفرمايي و صنعتي و اداره همايش هاي مرتبط و نيز 

از  1388تا  1380سردبيري مجله وزين تدبير بين سال هاي 
  .ديگر فعاليت هاي من بوده است

ي ما به نظر من گستردگي حجم و عمق باالي مطالب آموزش
ي بسيار جدي حاكم بر  در دوران تحصيل در دانشگاه و شيوه

آموزش هاي دانشگاه در آن دوران و تركيب متناسب 
هاي علمي و آموزش هاي عملي كه به بركت داشتن  آموزش

آزمايشگاه ها و كارگاه هاي مجهز و اساتيد به روز و مجرب و 
مشي ارتباطات بين المللي وجود داشت تاثير عميقي بر خط 

داشتن درسي به نام اقتصاد مهندسي . كاري بعدي من داشت
مرا با مفاهيم قيمت تمام شده و آثار آن در موفقيت كسب و 

  .كار آشنا كرد

  خانوادگيوضعيت 
همسرم . با خانم طيبه جامعي ازدواج كردم 1359مرداد  24در 

فرهنگي بود ولي ترجيح داد با توجه به كفايت درآمد خانواده 
بسيار عالقمند . او كارشناس علوم تربيتي است. بماند در خانه

به مطالعه كتاب، رفتن به سفر و گشت در فضاي مجازي و 
و اطالعات اجتماعي . حضور در شبكه هاي اجتماعي است

خوبي دارد كه براي تمام اهل خانه بسيار مفيد است و در 
  .تربيت فرزندان بسيار كارآمد بوده است

هاي  به دنيا آمد و دانشنامه 1361در سال  فرزند نخست ما ليال
كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را از دانشگاه صنعتي شريف 

او ازدواج كرده و . در رشته مهندسي شيمي دريافت كرده است
هم اكنون در شركت توسعه بازرگاني مشفق فعاليت تجاري 

به دنيا آمد و  1363فرزند دوم ما مصطفا در . مي كند
هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را از  دانشنامه
او  با تسلط بر . ي مكانيك دانشكاه شريف گرفت دانشكده

وي پس از ازدواج و . زبان انگليسي با زبان آلماني هم آشناست
اي محدود در صنعت براي ادامه تحصيل به دانشگاه  تجربه

مه اتاوا در كانادا رفت و با تكرار دوره كارشناسي ارشد براي ادا
او تا حد خوبي . تحصيل در دوره دكترا برنامه ريزي كرده است

با برخي زبان هاي باستاني ايران آشناست و به شعر مسلط 
 1368فرزند سوم ما يحيا در . سرايد است و به خوبي شعر مي
او دانشنامه كارشناسي خويش را در . به اين دنيا سالم گفت

فت و به جز مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت گر
اكنون ضمن كار در  وي. انگليسي با زبان فرانسه هم آشناست

ي توربوكمپرسور در دانشگاه امير كبير دوره  شركت سازنده

MBA  را مي
او تسلط . گذراند

بااليي به 
سخت افزار و 
نرم افزار هاي 
رايانه اي دارد و 
عالقه مند 
سينما و 

  .موسيقي است
خوشبختانه 

مسئوليت پذيري و حضور . است طيف عاليق من گسترده
ها، سخنراني در مجامع مديريتي و كارفرمايي،  موثر در تشكل

انجام امور خيريه، ايجاد بنگاه هاي كسب و كار و ايجاد شغل 
براي ديگران، داشتن آراستگي در پوشش و محيط كار، نوشتن 

هاي فكري، مطالعه  مقاله در رسانه ها، حضور فعال در گروه
دستور زبان پارسي و مصدرها و مشتقات آن ها،  كتاب، بررسي

رفتن به سينما، جمع آوري ترانه ها و آوازهاي ايراني، باغباني، 
هاي دنيا، رفتن به سفر  گرد آوري عكس و مشخصات گل

همراه خانواده، سفر هاي گروهي، گفتگو در مسائل روز 
اجتماعي با اعضاي خانواده و غافلگيري تلفني دوستان 

  .هاي مرا تشكيل مي دهنددلبستگي 

  شخصي نظرات و عاليق
ي خود خرسندم و كمتر افسوس بر گذشته از  من از گذشته

حتي از اينكه به دانشگاه . جمله دوران تحصيلي خود مي خورم
ام آي تي نرفتم ناراحت نيستم چون اثبات كردم كه توانايي 

گر چه گاهي به اين . يافتن راه خود در زندگي را دارم
هاي خود را نبايد  دوره اي ديشم كه ارتباط با اساتيد و همان مي

آن ها مي توانستند شركاي . تا اين حد از دست مي دادم
هم چنين بهتر مي بود از فرصت دوران . تجاري خوبي باشند

دانشجويي براي آموختن زباني ديگر بجز زبان انگليسي و 
دگي آموختن يك ساز موسيقي براي غنا بخشيدن بيشتر به زن

  .بهره مي گرفتم
ارتباط سازنده با . براي من زندگي مقوله اي جدي بوده است

. مردم را يك ضرورت در به دست آوردن پيروزي مي دانم
باورم اين است كه ظرفيت انسانها در انجام هر كار بسيار 
باالست و كافي است دل آن ها را به دست آوري آنوقت باال 

گوش دادن به . مت تو مي آيندترين نيرو هاي پيشبرنده به خد
حرف اطرافيان، به زيبايي سخن گفتن با ديگران، پذيرش نقاط 
ضعف خود، پذيرش انسانها به عنوان آميزه اي از خوبي و بدي 
و الجرم ضرورت داشتن انعطاف در مقابل خطاهاي ايشان از 

اين ترفند ها را بار ها . مهمترين ابزار جلب قلوب ديگران است
  . ه امتجربه كرد

به فرزندان خودم و نسل جوان توصيه مي كنم زندگي را جدي 
. از نتايج كار خود لذت ببرند و از شكست نهراسند. بگيرند

. مسئوليت هاي اجتماعي را بدون چشم داشت مادي بپذيرند
انصاف و . بركت زندگي در اين گونه فعاليت ها نهفته است

شوند رعايت  مياخالق حرفه اي را در هر كار كه عهده دار 
تمنا به ياري ديگران بروند و زندگي را بر خلق خدا  بي. كنند

حتم داشته باشند خداوند پيش از آن كه آنها لب به . آسان كنند
  .دعا بردارند كار بر شما آسان ميشود
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 هاي قديمي عكسآلبوم

نصراله محمد حسين فالح توسط آقاي  اين صفحه و صفحات بعدعكس 
در اختيار خبرنامه گذاشته  متالورژيآموخته دوره چهارم مهندسي  دانش

 .كنيم شده است كه از ايشان تشكر مي

 1353ر تيرماه التحصيلي د هاي اين صفحه مربوط به جشن فارغ عكس
است كه در محل سالن تربيت بدني به همراه زنده ياد دكتر محمد رضا 

  .گرفته شده است )رئيس وقت دانشگاه(امين و دكتر ولي اله نصر 

  .نام برد) 5رديف (و سيد احمد جنابعلي جهرمي) 3رديف (، محمد دورعلي، كاوه پندگير )2رديف (از جمله افراد حاضر در عكس ميتوان از محمد قرباني 
  شمي مربي وقت دانشكده متالورزيفاريابي ونفر بعد مهندس نايب هاسپهر رديف دوم ايستاده  وئي رادحمزه ل خليلنفرچهارم  رديف اول نفر دوم اقاي فريدون زماني و
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  1353التحصيلي دانشگاه در تيرماه  جشن فارغ
اله ميرزايي فرد، سيد ابراهيم رضوي، محمد علي  فتح) زنده ياد: (از راست به چپ

  گلعذار، نصراله محمد حسين فالح، محمد قرباني

  1353التحصيلي دانشگاه در تيرماه  جشن فارغ
محمد قرباني، سيد ابراهيم رضوي، نصراله محمد حسين فالح، : از راست به چپ

  جهانبخش جهانسور

  1353التحصيلي دانشگاه در تيرماه  جشن فارغ
نامشخص، نصراله محمد حسين فالح، كاوه پندگير، سيد احمد : از راست به چپ

يي فرد، دكتر محمد اله ميرزا فتح) زنده ياد(جنابعلي جهرمي، محمد علي گلعذار، 
  عسكر سرودي) زنده ياد(توسلي، سيد ابراهيم رضوي، منصور حبشي زاده، 

  1353التحصيلي دانشگاه در تيرماه  جشن فارغ
  منصور حبشي زاده، كاوه پندگير، نصراله محمد حسين فالح: از راست به چپ
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  دكتر محيط پور و محمد علي گلعذار: آزمايشگاه شكل دادن فلزات

خطيب االسالم صدرنژاد، محمد نصراله محمد حسين فالح، : از راست به چپ
  قرباني، سيد ابراهيم رضوي

. لي، نامشخصمحمد تقي عقي) زنده ياد: (از راست به چپ -ناهار خوري دانشگاه
  نصراله محمد حسين فالح

درنژاد، استاديار شيمي فيزيك، نصراله محمد خطيب االسالم ص: از راست به چپ
  حسين فالح، محمد قرباني
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ساختمان تقوايي پور و محوطه 
  جلوي آن در چهل سال پيش
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  نامشخص، نامشخص، نامشخص نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نصراله محمد حسين فالح،: نفرات جلو از راست به چپ: سفر اصفهان

  سفر اصفهان
نامشخص، نامشخص، نصراله : نفرات جلو از راست به چپ

محمد حسين فالح، نامشخص، نامشخص، نامشخص، 
مشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نا

  نامشخص
نامشخص، نامشخص، : نفرات پشت از راست به چپ

نامشخص، نامشخص، نامشخص، . نامشخص، نامشخص
ناشمخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، 

نامشخص، نامشخص، . نامشخص، نامشخص، نامشخص
  نامشخص، نامشخص
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نامشخص، نامشخص، نصراله محمد حسين فالح، عليرضا : ، از راست به چپ1352ريز سفر تب
  پيرمحمدي، نامشخص، يحيي حجت

   1352شاهگلي تبريز

   1352شاهگلي تبريز  1352شاهگلي تبريز 

   1352شاهگلي تبريز  1352شاهگلي تبريز 


