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به  پيام تبريك رئيس دانشگاه
  التحصيالن به مناسبت سال نو فارغ

 فارغ التحصيالن ارجمند

بــا ســالم و احتــرام، فرارســيدن نــوروز     
ــال   ــتاني و س ــر   1394باس ــيدي ب خورش

. خــانواده محتــرم مبــارك بــاد جنابعــالي و
اميدوارم سال نـو و طليعـه بهـار پيـام آور     

ــ شـــادي، زون كاميـــابي، توفيقـــات روزافـ
ي شــما و تعــالي دانشــگاه صــنعتي  ا حرفــه

درگــاه خداونــد متعــال  از. شــريف باشــد
آرزوي ســالمتي و تندرســتي همــه شــما را 

 دارم

  رئيس دانشگاه، محمود فتوحي، با احترام

  آشنايي با رئيس جديد دانشگاه
انتصاب  ،در سال گذشته يكي از اتفاقات مهم دانشگاه :خبرنامه

شـهريور   16در . ست دانشگاه بـود دكتر فتوحي به عنوان سرپر
ــت  1393 ــي، سرپرس ــدعلي نجف ــت ، محم ــوم، وق وزارت عل

تحقيقات و فناوري، طي حكمي فتـوحي فيروزآبـاد را بعنـوان    
با طـي شـدن    .سرپرست دانشگاه صنعتي شريف منصوب كرد

مراحل تاييد در شوراي عالي انقـالب فرهنگـي، نهايتـا حكـم     
توسـط   1393آذر  24قطعي رياسـت دكتـر فتـوحي در تـاريخ     

. دكتر حسن روحاني رئيس شوراي انقالب فرهنگي ابالغ شـد 
اين انتصاب در پي پايان يافتن دوره چهارسـاله رياسـت دكتـر    

در آغـاز سـال   . رضا روستا آزاد بر دانشگاه شـريف صـادر شـد   
والني براي انتصاب رئيس جديد دانشگاه طي گذشته پروسه ط

يقات و فناوري قـرار شـد   با نظر مساعد وزارت علوم، تحق. شد
بـه ايـن   . دانشگاه خود در معرفي افراد ذيصالح پيشـقدم شـود  

نفره از افراد خبره و معتمد تشكيل شد و ايـن   7منظور كميته 
هاي مختلف را مورد بررسي قرار داد و چندين نفر  كميته گزينه

هـا بـه داليـل     برخـي از گزينـه  . براي اين سمت مطرح شدند
و در نهايـت بـر روي دو گزينـه    دنـد  شخصي كناره گيـري كر 

عضو هيئت گزينه اول دكتر مسعود نيلي . توافق صورت گرفت
و گزينـه دوم دكتـر محمـود    علمي دانشكده مديريت و اقتصاد 

بـه  اينـدو گزينـه   . بودندرئيس دانشكده مهندسي برق فتوحي 
رئيس جمهور با يكي از اين گزينـه هـا    و پيشنهاد شدند دولت

مخالفت كرد و ) جمهور مشاور اقتصادي رئيس(يعني دكتر نيلي 
تنها دكتر فتوحي به عنـوان يـك گزينـه بـراي رياسـت ايـن       

دكتر فتوجي شـرح زنـدگي خـود را در وب     .دانشگاه باقي ماند
  :دهد سايت دانشگاه به اين گونه شرح مي

  توحيدكتر ف اتوبيوگرافي
تحصـيالت  . در محله فيروزآباد يزد به دنيا آمدم 1338در سال 
راهنمايي را به ترتيب در فيروزآباد و رضوانشـهر بـه    ابتدايي و

سپس به عنوان دانش آمـوز نمونـه از فيروزآبـاد    . اتمام رساندم
. دوران متوسطه را در مدرسه شـبانه روزي اصـفهان گذرانـدم   

پس از اخذ ديپلم از دبيرستان اسالمي زرگران يزد تحصـيالت  
آغـاز   1357در سـال  دانشگاهي را در دانشگاه صنعتي شـريف  

بـا رتبـه   ) قدرت(در رشته مهندسي برق  1364در سال . نمودم
دوره  1365در سـال  . اول از اين دانشگاه فارغ التحصيل شـدم 

كارشناسي ارشد را در دانشكده فني دانشگاه تهران آغاز كـرده  
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) دفتـر آمــوزش (و همزمـان در معاونــت سـازندگي و آمــوزش   

زيع مشغول به كـار  وزارت نيرو به عنوان كارشناس انتقال و تو
از اين دانشكده در رشـته مهنـدس بـرق     1368در سال  .شدم

  .التحصيل شدم گزايش قدرت فارغ
پس از موفقيت در امتحان اعـزام و اخـذ بـورس تحصـيلي از     
وزارت علوم تحقيقات و فناوري تحصيالت خود را در دانشگاه 

كانادا ) University of Saskatchewan(ساسكاچوان 
يي پروفسور بيلينتون كه يكـي از برجسـته تـرين    تحت راهنما

اساتيد دنيا در زمينه قابليت اطمينان سيستمهاي قـدرت اسـت   
 1377كارشناسي ارشـد و در سـال    1373در سال . آغاز نمودم

 1377از سال . موفق به اخذ درجه دكتري از آن دانشگاه شدم
 postdoctoralدر دانشگاه ساسكاچوان به عنوان  1381تا 

fellow  در مهرمـاه  . و استاد مشغول تحقيق و تدريس بـودم
بـه عنـوان اسـتاديار در دانشـكده مهندسـي بـرق        1381سال 

الي  1382از سال . دانشگاه صنعتي شريف به كار مشغول شدم
دانشيار و در سال  1382در سال . مدير گروه قدرت بودم 1384
 تا كنون رئـيس  1384از سال . مبه درجه استادي رسيد 1386

عالوه . باشم دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف مي
بر تحقيق و تدريس در اين دانشگاه به عنوان مشاور در زمينـه  
پايايي و امنيت شبكه با شركت مديريت شـبكه بـرق ايـران و    

  .شركت توانير همكاري دارم
  تحقيقاتي زمينه فعاليت هاي

فرانسهاي چاپ بيش از چهارصد مقاله علمي در مجالت و كن-
  معتبر بين المللي و داخلي

هدايت تعداد قابل تـوجهي پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد و      -
  دكتري

المللـي از جملـه   -عضو هيات تحريريه مجـالت معتبـر بـين   -
IEEE Transactions on Smart Grid  

هـاي علمـي    عضويت در كميته علمي يا راهبـري كنفـرانس  -
  المللي معتبر بين

خنراني مـدعو در دانشـگاههاي داخـل و    سـ  30ارائه بيش از -
  خارج از كشور، و كنفرانسها

قابليت ارائه تعداد زيادي سخنراني و كارگاه آموزشي در زمينه -

  اطمينان سيستمهاي قدرت و تجديد ساختار در صنعت برق
  زمينه فعاليت ها و تجربيات اجرايي

  1384الي  1382مدير گروه قدرت از سال -
تـا   1384(سـال   9بـرق بـه مـدت     مهندسيرئيس دانشكده -

1393(  
  هاي هوشمند انرژي ايران-نايب رئيس انجمن شبكه-
  تا كنون 2012از سال    IEEEرئيس بخش ايران -
  )1387-1391(عضو شوراي پايايي شبكه برق كشور -
  صنعتي  پروژه 25مجري بيش از -
مشاور شركت مديريت شبكه برق كشور در پايـايي و امنيـت   -

  شبكه
  مشاور شركت توانير در پايايي و امنيت شبكه-
  عضو هيات مديره شركت مديريت شبكه برق ايران-
  عضو هيات مديره موسسه تحقيقات ايران ترانسفو-
  عضو كميته تحقيقات شركت مديريت شبكه برق ايران-

  جوايز و افتخارات 
المللـي خـوارزمي   -برنده جايزه شانزده همين جشـنواره بـين  -

1382  
هـاي فكـري    ه مدال طالي سـازمان حمايـت از دارايـي   برند-

1382 ،World 

Intelectual Property 
Organization 

(WIPO( 

ــكده   - ــر دانش ــگر برت پژوهش
  1390مهندسي برق 

ــور در  - ــر كش ــگر برت پژوهش
  1391زمينه فني و مهندسي 

ــو  - ــوان عض ــه عن ــاب ب انتخ
ــاني   ــن حهـ ــته انجمـ برجسـ
مهندسين بـرق و الكترونيـك   

)1392 (IEEE Fellow  
ــه  - ــايزه عالمـ ــت جـ دريافـ

  1393طباطبايي 

  دانشگاه ما خانه ما
  و نظرخواهي عضويتهاي دبير كميته : حمزه لوعليرضا 

را به هم دانشگاهيان عزيز تبريك عرض 1394سال 
اميد است سال جديد سالي با سالمتي و موفقيت  نماييم، مي

براي شما عزيزان توام با پيشرفت و عزت براي ايران عزيز 
كه هيئت اجرايي جديد 1393در هشت ماه آخر سال . باشد

مسئوليت انجمن را به عهده گرفت با مديريت خوب دبير كل 
تالش بي وقفه اعضاي هيئت اجرايي و باالخص  محترم و

زحمات فراوان پرسنل صديق و پركار دفتر انجمن اعضاي 
التحصيالن  حقيقي و حقوقي و نيز روال درآمدزايي انجمن فارغ

پيشرفت قابل قبولي داشته هرچند هنوز از وضع مطلوب فاصله 
برنامه هاي وسيعي براي جذب هرچه بيشتر اعضا حقيقي  .دارد

حقوقي در نظر است كه پس از طي مراحل و تصويب هيئت و 
جذب  .التحصيالن عزيز رسانده خواهد شد اجرايي به سمع فارغ

التحصيالن به عضويت انجمن  هرچه بيشتر فارغ
التحصيالن الزمه مديريت و برنامه ريزي هيئت اجرايي  فارغ

التحصيل به دانشگاه خود  انجمن و عالقمندي عزيزان فارغ
نه خود مي باشد كه ان شااهللا اين دو مهم در سال يعني خا

  والسالم/ .جاري در حد زيادي محقق گردد

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

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

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

  faranak_ghahremanpour@yahoo.comفرانك 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 
 somayehesani@alum.sharif.edu سميه حساني

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

 tara_heidari@alum.sharif.eduحيدري  تارا

 esmaeeli_fariba@alum.sharif.eduفريبا اسماعيل زاده 

 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 

مهندس محمود شيري، دكتر علينقي مشايخي و دكتر محمود فتوحي در جلسه هيئت امناي انجمن 
  .اين جلسه در آمفي تئاتر انجمن برگزار شد. 1393ششم آذر ماه التحصيالن در روز  فارغ
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مربي بهمن شهوندي تجليل از 
  گروه كوه دانشگاهپيشكسوت 

جشن چهلمين سال   بخشي از برنامه: خبرنامه
به تجليل از اعضاي  1393التحصيلي در مهرماه  فارغ

دوستان . هيئت علمي پيشكسوت اختصاص داشت
. وتان كوشش كردندبسياري براي يافتن برخي از پيشكس

آموخته دوره پنجم  كورس ضيائي، دانشاز جمله آقاي 
كه خود عالقمند به ورزش كوهنوردي  مهندسي مكانيك

است براي يافتن يكي از مربيان قديمي تربيت بدني به 
در نتيجه او را در . نام آقاي بهمن شهوندي كوشش نمود

ه ك فروشگاه ورزشي بوم پادبه نام يك فروشگاه ورزشي 
آقاي شهوندي به مراسم . متعلق به خود اوست يافت

جشن دعوت شد و در بخش تجليل از اساتيد شركت 
در اين مراسم لوح يادبودي به عنوان تجليل به . نمود

  .ايشان اهدا شد
نوشته در باره وي متن زير به قلم شيواي كورس ضيائي 

  :خوانيد شده است كه در زير مي
ر فعاليت هاي كوهنوردي براي كساني چون من كه د

زمان دانشجويي شاگرد آقاي بهمن شهوندي بوده ام، سخن 
گفتن از او در زمان حاضر دريچه اي ذهني باز مي شود كه به 

يكي از اين دوره ها كه . سه دوره مشخص زندگي تعلق دارد
دوره مياني است، همان دوراني است كه آقاي شهوندي به 

با قبول اين . روه كوه را پذيرفتدانشگاه ما آمد و مربي گري گ

واقعيت كه كوهنوردي در كشور ما در مقايسه با 
هاي ديگر، از نظر پذيرش و  بسياري از ورزش

رعايت اسلوب هاي علمي و فني بسيار جوان تر 
است، و با توجه به اين كه تا زماني كه 

رفتند،  دانشجويان قديمي دانشگاه ما به كوه مي
هاي خودجوش  ههمانند بسياري از گرو

كوهنوردي ديگر در سطح ملي، بيش از آن كه 
مقررات و شيوه هاي خاص علمي را دنبال كنند، 
پيرو شور و حرارت و عالقه وافر خود به كوه و 
طبيعت بودند، درك اين نكته چندان مشكل 
نخواهد بود اگر بگوييم كه بسياري از برنامه 
عضاي گروه با هاي كوهنوردي تنها با تكيه به قواي بدني ا

موفقيت به سرانجام مي رسيد و نيز اگر حادثه ناگواري در آن 
داد بيش از آن كه عواملي چون رعايت نكات ايمني  ها رخ نمي

  . داشت در آن دخيل بوده باشد بخت و اقبال در آن دخالت مي
با آمدن آقاي شهوندي به دانشگاه سطح فني و علمي گروه 

ين كوهنوردي به اعضاي گروه، كوه تغيير كرد و اصول بنياد
. هم به شكل عملي و هم به شكل نظري آموزش داده شد

يكي از بزرگ ترين اين اصول كه مي توان گفت تا قبل از آن 
براي اعضاي گروه كوه ناشناخته بود، خويشتنداري از صعود 
كوهستان در شرايط خطرناك بود، صفتي كه تا پيش از آن در 

حرارت و ماجرا جو و فعال وجود  بسياري از كوهنوردان پر
نداشت، و بر عكس شوق گام نهادن بر بلند ترين نقاط گيتي 
آنان را از انديشيدن به خطرهايي كه در سر راه كمين كرده بود 

  . داشت باز مي
دوران فعاليت آقاي شهوندي در دانشگاه به بيش از چهار سال 

نوردان البته نرسيد ولي در طول اين مدت نسل خوبي از كوه
  . فكور كه انديشه اي نظام مند يافته بودند تربيت شد

هاي  اما دوره ديگري از زندگي من كه براي وصف ويژگي
چشمگير آقاي شهوندي به ذهن مي رسد سال دوم دبستان 
است كه يكي از درس هاي كتاب فارسي آن سال مربوط به 

ين ا. آهنگري بود كه ميله اي آهني را به خوبي ورز داده بود
روزي دشمنان به آن . ميله بعدا در ساخت پلي به كار رفت

ناحيه حمله بردند و سربازان براي مقابله با دشمنان از روي پل 
پل تاب تحمل وزن سربازان را نداشت، اما همان يك . گذشتند

ميله ورزداده شده پل را از خرابي نجات داد و سربازان به 
  . شمن رفتندسالمت از روي آن گذشتند و به مصاف د

اين حكايت اگر چه متعلق به گذشته اي دور است، به آخرين 
در روزگار . دوره كه همانا دوره حاضر باشد ارتباط تام دارد

كنوني اين انديشه براي من بسيار تكرار مي شود كه در 
شرايطي كه در سراسر جهان اين همه دغلبازي و رياكاري و 

كه حرص مال اندوزي و مردم فريبي وجود دارد، در شرايطي 
جاه طلبي چشم دل بسياري از مردمان را كور كرده است، 
چطور هنوز چرخ گردون از هم نپاشيده و شيرازه امور به كلي 

با اين انديشه ياد آن ميله . از دست بشريت خارج نشده است
هاي  افتم و چنين نتيجه مي گيرم كه هنوز انسان ورزيده مي

د كه با بلند نظري و وارستگي محكمي در روزگار ما هستن
خود، نه به مال دنيا دل بسته اند و نه روياي جاه و مقام را در 

پرورند و وجود اين ها است كه هنوز چارچوب جامعه  سر مي
بشري را سرجاي خود نگهداشته و از فروپاشي آن جلوگيري 

  . مي كند
 . آقاي بهمن شهوندي يكي از اين وارستگان بلند نظر است

در اي كوه درفك در جنگل ه، بهمن شهوندي 1352حوالي سال 
هاي شخصي كورس  اين عكس از مجموعه عكس. استان گيالن

  .ضيائي است كه توسط خود گرفته شده است
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 جشنخوردهاي برگزاري باز

 1393ساليانه انجمن در مهرماه
در پي برگزاري جشن چهلمين سال : خبرنامه

مهرماه  25التحصيلي دانش آموختگان دوره پنجم در   فارغ
هاي مختلفي از دوره پنجمي ها  بازخوردها و پيام 1393

  .در زير برخي از اين پيامها نقل مي شود. دريافت شد
  آباديفريدون ميرزايي فيض 

  دانش آموخته دوره پنجم مهندسي برق ساكن مشهد
منهم  .ساير دوستان خانواده بزرگ شريف سالم حضور شما و

زحمات تمام عزيزان براي برپائي چنين ديدار  به نوبه خود از
اين مراسم  واقعا انرژي سرشاري از .كنم تشكر مي خاطره انگيز

روزهاي دوران  كردم در باور كنيد تا چند روز فكر مي .گرفتم
بش ما  همسرم كه از كناره نظاره گرخوش و .دانشگاه هستم

صداكردن يكديگر با اسم  و شوخي وخنده ها دوستان و
به من  بود ها دوره اي هاي گرم هم درآغوش كشيدن كوچك و

هايتان درست مانند شادي با صفاي  گفت شادي صورت
 در جالب است بدانيد .هاي سالهاي دبستان بود همكالسي

سه من دو ماه بود  جشن فارغ التحصيلي ما در آبان پنجاه و
همسرم نيز با من در جشن چهل سال  كه ازدواج كرده بودم و

 .جشن امسال همراه بودند پيش و

به پيوست عكسي را كه من و همسرم را در محل جشن نشان 
  )عكس فوق. (كنم دهد تقديم مي مي

  نصراله محمد حسين فالح
  ساكن تهران/ دانش آموخته دوره پنجم مهندسي متالورژي

  سالم، جناب زهرايي بزرگوار
وين دفتر پنجمي از تالش بسيار زياد و حسن سليقه شما در تد

پيگيري هاي شما براي ايجاد شوق و . ها سپاسگزاري ميكنم
انگيزه در دوستان دوره با هدف ارسال اطالعات و عكس 
گاهي تعجب مرا بر مي انگيخت، ليكن اكنون كه نتيجه ي 
اين تالش ها در قالب اين مجموعه به نوعي مجسم شده 

رجسته بوده است ميتوانم بگويم كه حضرتعالي در پي كاري ب
با نشاط . ايد كه وجود نقص احتمالي در آن را بر نمي تافتيد

  .باشيد و مثل هميشه پر توان

  دوست و همكار شما در ستاد برگزاري جشن دوره پنجمي ها
  نصراهللا محمد حسين فالح

  مجتبي نبيئي
  ساكن تهران /برقهندسي مدانش آموخته دوره پنجم 

جناب آقاي مهندس شيري، جناب آقاي مهندس فالح، جناب 
آقاي مهندس زهرائي، جناب آقاي مهندس قنبري و ساير 

  عزيزان ستاد برگزاري جشن فارغ التحصيالن دوره پنجم 
سالم، بدينوسيله مراتب قدر داني و تشكر خود از برگزاري 

التحصيلي دوره شايسته و وزين چهلمين سالگرد  فارغ 
  .ها را ابراز ميدارم پنجمي

ثمره و جلوه زحمات شما نه فقط در برگزاري با شكوه جشن و 
نه نيز فقط در تهيه كتب ارزشمند بلكه در خون  جديدي است 

  .كه در كالبد دوره پنجمي ها جوشيد
  :آيد پاسخ مهندس فالح در پي مي

  دوست ارجمند جناب مهندس نبيئي
تاني بزرگوار چون حضرت عالي در كنار شكر بسيار كه دوس

من و دوستان ديگر هستند كه با ابراز لطف خود زندگي را 
از پيام شما متشكرم و آرزوي ديدار شما در  .شيرين تر ميكنند

  .ديگر مراسم آتي انجمن را دارم
  فالح

پاسخ مهندس محمد 
  حسين قنبري

  :جناب مهندس نبيئي
درود بر شما كه البرزي هم 

  .هستيد
ادب شما نشان داد كه حقي 
شاگرد پيرو شادروان دكتر 

  .مجتهدي هستيد
مسئوليت كم و كاستيهايي 
جشن با من و بخشهاي 
جذاب آن،نتيجه حمايتهاي 
مالي و فكري بزرگاني مانند 

حضرتعالي بوده 
اطمينان دارم در .است

پروژه بعدي دوره 
پنجمي ها نيز حضوري 

  .فعال خواهيد داشت
رور خداوندا دوست و س

عزيزم و خانواده اش را 
همواره سالم،با 
  .نشاط،شاد و موفق بدار

محمد حسين  :ارادتمند
البرزي و دوره  قنبري،

  برق 5
  ناصر قنبري

آموخته دوره دانش 
/ پنجم مهندسي صنايع

  ساكن تهران
/ صادقي/ محبي/ زهرايي /قنبري /جنابان آقايان فالح

و خانمها /... نيدكتر گلستا /قلعه باني/ وثوقيان /اسكويي
و همه آقايان و خانمهايي كه در /... حيدري/ كريمي /طبيبي

تدارك جشن چهلمين سال فارغ التحصيلي دوره پنجم ظرف 
يك سال گذشته فعاليت كرديد و جشن و كنفرانسهاي علمي 
دو روز قبل آن به خوبي برگزار و خاطره خوب و زيبايي براي 

  .ما و خانواده هاي ما باقي گذاشت
  از همه شما متشكرم

جناب آقاي فالح از شما هم بخاطر ابتكار تهيه كتابچه باهم 
  .بخوانيم تشكر ويژه دارم

  قنبرياصر با احترام ن
  محمد حسين قنبري

  ساكن تهران/ دانش آموخته دوره پنجم مهندسي برق
  جناب آقاي مهندس زهرايي

اگر يادتان باشد از سماجت شما در اسرار بر .بر شما درود
  .گرفتم از بعضي از دوستان، ايراد مي ها دريافت بيوگرافي

بسيار بااليي به ثمر  اكنون كه زحمات با ارزش شما با كيفيت
تازه علت اسرار و  نشسته است و كار ماندگاري انجام داده ايد،

  .كنم پيگيري شما را درك مي
  .شما متشكرمبه نوبه خود از 
  .موفق و شاد باشيد كه شادم نموديد كوشا، همواره سالم،

  حميد سليماني كريم آباد
ساكن  /، دوره پنجم مهندسي برقدحميد سليماني كريم آبا

  تهران
  جناب آقاي مهندس زهرايي

  با درود و احترام
هيچ كمك و همراهي نه تنها ، طي اين مدت چند اينجانب هر

تاد را بيش از اندازه اذيت س عزيزان در نكردم بلكه شما و سايرِ
وبژه جنابعالي كه ه همگي ب دانم كه از اما وظيفه خود مي ردمك

پيگيرانه كار جمع آوري و تدوين كتاب پنجم را تا اين مرحله 
  .ده ايد، سپاسگزاري و تشكر نمايمرسان
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  حسين اصغريان

  امپيوتر ساكن تهراندانش آموخته دوره پنجم رياضي و علوم ك
  دانشجوي ممتاز كنكور و گرامافون

البته  .يادش بخير 1349سال 
اگر روزگار بزاره، پس از قبولي 
در دانشگاه شريف، بالخره روز 
موعود براي مصاحبه و ثبت 

هاي اون  نام مثل اكثر بچه ننه
با ابوي به دانشگاه  زمون،

پس از انجام . مراجعه كردم
طرف  اي كوتاه از مصاحبه

معاون دانشگاه كه آقاي فرهاد رياحي بود، گفت خب اسم شما 
كنم و ليستي رو كه جلوش بود برداشت و تا  رو ثبت نام مي

الخره بعد از اخواست به اون نگاه كنه، تلفن زنگ زد و ب مي
تمام شدن مكالمه تلفني يادش رفت اسم منو توي اون ليست، 

ما . و داد دست بابام بگرده، لذا فيش دو هزارتوماني رو نوشت
هم فيش رو در بانك ملت جنب دانشگاه پرداختيم و شديم 

  .جزو دانشجوهاي صفر كيلومتر
يادمه كه توي كتابخونه  1350رم دوم اوايل ارديبهشت سال ت

ها ميومدن و  طبق معمول همكالسي. كردم داشتم مطالعه مي
زد  يكي از اونا كه اسمش االن يادم نيست، يكهو. گپي ميزديم

به پشتم و گفت، ببينم تو، دانشجوي ممتاز كنكور شده بودي 
روحم از  و براي فرار از شيريني بما نگفتي؟ من كه اصالً

ماجرا خبردار نبود، اونو يه شوخي فرض كردم و گفتم بذار 
مطالعه كنم شوخي رو بذار براي وقته ديگه، برگشت گفت 

 49ممتاز ديگه حاشا نداره كه اسمت تو دفتر دانشجويان 
تحقيق كردم ديدم راست ميگه،  نوشته شده، خالصه من بعداً

گفتي ولي من خبر نداشتم  رفتم بهش گفتم فالني راست مي
وقتي حرف منو باور كرد گفت ببينم . حاال حاضرم شيريني بدم

مگر موقع ثبت نام نگفتن دانشجوي ممتازي و از پرداخت 
گفتم . شهريه دادم شهريه معافي؟ گفتم نه، من دو هزار تومان

حاال چيكار كنم؟ گفت برو پيش رئيس دانشگاه و قضيه رو 
رفتم به رئيس دانشگاه گفتم، گفت به . بگو پولتو بهت ميدن 
روز بعد به معاون گفتم و شايد چون . معاون مراجعه كن

خودش ثبت نام كرده يا به دليل ديگه، گفت نميشه پولو 
الخره يه روز يه چك اب خالصه من پي گير شدم و. برگردونيم

دو هزار تومنو گرفتم و . دو هزارتوماني به من دادن
دونستم چيكار كنم اگه اشتباه نكنم حداقل برابر ده ميليون  نمي

بهر حال كلي گشتيم و خورديم و يك . تومنه االن ميشد
ديگه . تومن 750گرامافون با دو تا بلندگوي بزرگ خريدم 

شدم البته  مجالس دعوت مي بيشتر روزاي تعطيل به جشن و
گذرونديم كه يه شب كه  داشتيم خوش مي. به اعتبار گرامافونم

خونه رفتم مادرم گفت جايي نرو وقتي بابات اومد باهات كار 

خبر شب توي جلسه خانوادگي  منه از خدا بي. مهمي دارم
مادرم نامه دانشگاهو كه صبح از طريق پست . شركت كردم

بود رو نشونه بابام داد و گفت خب اومده و تحويل گرفته 
منم گفتم . تبريك ميگم به پسرم كه دانشجوي ممتاز شده
گفت حاال . اختيار داريد، درس خوندم و شما هم كمكم كرديد

تازه . برو دوهزار تومنو بيار بده به بابات. بريم سر اصل مطلب
بابام طرف من بود و آخرش به مادرم گفت ببين . دوزاريم افتاد

. كشيده و دانشجوي ممتاز شده، پس پول ماله اونه زحمت
مادرم كمي فكر كرد و گفت باشه من حرفي ندارم ولي 

هاي بعد هم شاگر ممتاز كالسشون بشه و از پرداخت  سال
از قضا، . ديم ديگه پولي براي شهريه نمي. شهريه معاف بشه

، كه روز كارگر بود 1350ارديبهشت همان سال يعني  11روز 
هاي دانشگاه ها اعتصاب كرده و با پليس درگير شده دانشجو

بودن و عده اي هم دستگير شده و درسهاي دانشگاه تعطيل 
مسئولين دانشگاه تصميم گرفتن كه با همان  بعداً. شده بود

ميزان آموزش انجام شده در ترم دوم ، بطور اختياري امتحان 
 اسم اين امتحان هم گذاشتند. برگزار كنند

»Examination PostPone«   اينجا من شانس آوردم
از  و با حجم كم درس ها دانشجوي ممتاز شدم و مجدداً

و بعد هم كه آموزش رايگان، منو . پرداخت شهريه معاف شدم
  .داد از پرداخت بقيه شهريه ها، نجات

تغيير رشته دانشگاه و بازداشتگاه 
  شهرباني
ه شيمي در كنكور شركت كردم و در رشت 1349تير ماه سال 

چون به رياضيات و دروس فكري عالقه . شريف قبول شدم
داشتم، تصميم گرفتم طبق روال اون موقع با شركت در كنكور 

اگر حافظه ام اشتباه . سال بعد در رشته رياضي قبول شوم
، ضمن ادامه تحصيل در 1350از اوايل ارديبهشت  نكنه، تقريباً

دبيرستان را  ترم دوم رشته شيمي دانشگاه، خواندن دروس
اون وقت ها معمول بود . براي شركت در كنكور ، شروع كردم

شب چند نفر با هم براي  11 – 10كه شب ها از ساعت حدود 
درس خوندن دروس امتحانات در كوچه و پياده روهاي 

و چاي و خوراكي تا ها، زيرانداز انداخته و با تنقالت  خيابون
اين روند ادامه . ندشد صبح، مشغول مطالعه مي 3 – 2ساعت 

شب  11حدود ساعت  1350داشت، تا اينكه دهم ارديبهشت 
ها براي درس خوندن به كوچه و  با چند نفر از بچه محل

نيمه شب گذشته بود، يعني وارد روز يازدهم .  خيابان اومديم
ها  رفع خستگي، با يكي از بچهبراي . ارديبهشت شده بوديم

به اولين خيابون كه . زنيمتصميم گرفتم، دوري تو خيابون ب
رسيديم يه ماشين اسقاطي روبروي خيابون وجود داشت كه دو 

يكي از اونا مارو صدا زد دوستم ترسيد و . نفر توي اون بودند
جلو نرفت ولي من رفتم كنار در ماشين كه شيشه اون تا نصفه 

دستشو دراز كرد و يه پول خرد كه شايد پنج زاري . پائين بود
ود به من داد و گفت چند تا سيگار برامون بگيري ب) ريالي (

منم بدون اينكه حرفي بزنم پولو گرفتم و . شيم  ممنونت مي
با هم رفتم  .اومدم پيش دوستم كه اونور خيابون وايستاده بود

به طرف جنوب خيابون، كمي كه رفتيم يه نفر از پشت مارو 
متري اون  ما وايستاديم مارو برد چند. "وايسيد ببينم"صدا زد 

هر "بعد به من گفت . ماشين و به دوستم گفت تو برو خونت
اون  "و بالفاصله سوال كرد"پرسم به من بگو  چي ازت مي

من كه شب قبل يه فيلم "آقا از تو ماشين چي به تو داد؟ 
سينمايي خارجي ديده بودم و هنرپيشه نقش اول اون مثل من 

هرچي "ه بود از طرف يه پليس صدازده شده و به اون گفت
: هنرپيشه فيلم به پليس گفته بود. "پرسم به من بگو ازت مي

، بعد پليس كمي "دليلي نداره من به سوال شما جواب بدم  "
منم به تقليد از اون هنرپيشه گفتم . فكر كرده و رفته بود

تا من اينو گفتم، . "نداره من به سوال شما جواب بدم دليلي "
يه "و نداشت، با عصابانيت گفت طرف كه انتظار اين برخورد
اگه جوابمو ندي يه جفت چك  "دفعه ديگه ازت ميپرسم

من ديگه دو زاريم افتاد و فهميدم اون . ميزنم كه بيفتي زمين
فيلم بوده و فوري جوابشو دادم و بعد گفت اين وقته شب 
بيرون از خونه چيكار ميكني؟ منم گفتم دارم براي كنكور آماده 

رفتم پوله اونارو . پوله اونارو بده و بيا اينجاگفت برو . ميشم
گفت سرتو ميندازي پايين و پشته سرتم . دادم و اومدم پيشش

ديگه اين دورو برا . نيگاه نميكني و يه راست ميره خونت
منم بدو بدو رفتم تو كوچمون كه دوستم اونجا منتظر . نبينمت
قا لباس البته اون آ. بعد هم كه معلومه رفتيم خونه. من بود

  .شخصي داشت
 11اون روز . فردا صبح آماده شدم و رفتم به دانشگاه

دانشگاه از درس خبري نبود و ! بود 1350ارديبهشت 
اتحاد، "گروهي شعار ميداد . دانشجوها اعتصاب كرده بودند

تيمسار ترور ( فرسيو "داد  و گروهي شعار مي "مبارزه، پيروزي
دادند  هم شعار مب، مرگت مبارك و گروهي ) شده ي شاه

منم مثل اكثر دانشجوها كه ترم دوم بوديم . "درود بر خميني"

خاطرات تلخ و شيرين دوران 
  ها پنجمي  دانشجويي دوره

شي از جشن چهلمين سال دانش آموختگي دوره بخ: خبرنامه
به بيان خاطرات دوره پنجمي ها  1393پنجمي در مهرماه 

دوست خوش ذوق ما آقاي قدرت اله وثوقيان . اختصاص يافته بو
دانش آموخته دوره پنجم مسئول هماهنگي و جمع آوري اين 

وي از دوستان خود خواست كه خاطرات جالب خود . خاطرات شد
بخشي از اين خاطرات در . ند و براي ايشان بفرستندرا بنويس

مصاحبه هاي قبل از جنش و برخي در  هنگام برگزاري جشن 
به اين وسيله از مهندس وثوقيان و . توسط خود آنان بيان شد

كنيم و  ساير دوستاني كه در اين كار مشاركت كرده اند تشكر مي
و صفحات توجه خوانندگان را خاطرات نقل شده در اين صفحه 

  .كنيم بعد جلب مي
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نزديكاي ظهر من با آقاي چمني . بيشتر تماشاچي بوديم

خواستيم بريم بيرون از دانشگاه و اومديم به طرف در اصلي و 
جنوبي دانشگاه كه ديديم در بسته است و اونور در، تعداد 

تجهيزات ميخوان بيĤن تو  زيادي گارد پليس با ماسك و
دانشگاه و اين ور هم دانشجوها به طرف اونا پاره آجر و سنگ 

به ناچار با آقاي چمني مدتي . كنند هاي بزرگ پرت مي
تماشگر صحنه شديم و بعد تصميم گرفتيم بريم رستوران 

  !دانشگاه و غذا بخوريم
به رستوران كه داخل شديم و سيني رو برداشتيم، ديديم 

خره گارد داخل دانشگاه شده بود و بله باال. ميĤد سروصدا
تعدادي از دانشجوها كه به رستوران فرار كرده بودند تعقيب 

من دويدم به . كرده و از در جنوبي رستوران وارد اون شده بود
سمت بوفه تا از در اون فرار كنم كه پليس از اون در هم وارد 

حسابي عصباني  گير افتاده بوديم و پليس ها هم "كامال. شد
! ديدند با باطوم چوبي بلند ميزدند بودند و هر كسي را مي

. كردم جلوي يخچاله ويتريني بوفه وايستادم و اطرافمو نگاه مي
بچه ها از يخچال بوفه نوشابه شيشه اي كانادا و پپسي و كوكا 

كردند كه البته معلوم  رو، درسته به سمت پليس ها پرت مي
پر از شيشه  و زمين جلوي بوفه كامالً نبود به چه كسي بخوره

شكسته نوشابه و مايعات داخل اونها بود و راه رفتن خيلي 
دونم قسمت هاي ديگه ي رستوران چه خبر  نمي. خطرناك بود

بود ولي همين قدر يادمه كه پليس ها همه رو جمع كردند 
تعداد . جلوي يخچال ويتريني و شروع كردند به زدنه اونا

چسبيده شده بوديم بطوريكه يه  كه بهم كامالًزيادي بوديم 
و ارتفاع كمتر از  "عرض محوطه بوفه "بطول  مستطيل حدوداً

به حالته نشسته و دست به سر بوديم  "چون تقريبا( يك متر 
و به عرض يك متر ! ) تا از ضربه ي باطوم ها در امان باشيم

بعد . زدند گاردي ها اين جمعيت فشرده رو با باطوم مي. و نيم
كه به ) گيج شده بودم "چون كامال(از مدتي نميدونم چي شد 

بچه ها تعريف كردند كه پليس ها  بعداً. طرف در بوفه دويدم
در دو رديف روبروي هم به فاصله عبور يك نفر وايستادن و 

بچه ها اسمشو ( به بچه ها گفتند كه از اون تونل وحشت 
اين تونل . رن بيرونعبور كنند و ب) تونل وحشت گذاشته بودند

شد و تا نزديكاي در  با فاصله كمي از يخچال بوفه شروع مي
من خوشبختانه بصورت ). از شرق  به غرب(بوفه ادامه داشت 

اوريب و خارج از تونل به نزديك يك متري در بوفه دويدم و 
مثل بقيه كه از تونل عبور كرده بودم كتك نخوردم و زخمي 

پاي راستم روي مايعات نوشابه سر  ولي در وسطاي راه،. نشدم
خورد و با چونه و دست راستم به زمين خوردم كه تالفي تونل 

بلند شدم و به . م يك سانتيمتر ترك برداشتا هدر اومد و چون
يكي از گاردي ها پشت به ديوار و با حالتي . در نزديك شدم

و  هر جور شده به سر. ناپايدار كه ناشي از فشار جمعيت بود
منو كه ديد باطومشو . زد دانشجوهاي عبوري باطوم مي صورت

و البته باطوم . به شدت عقب برد و با شدت، به سر بنده كوبيد

شكست و با تعجب يه نگاه به باطوم و يه نگاه به سر من كه 
البته بگم من موهاي سرم . سالم بود انداخت و خلع سالح شد

ستفاده مفيد از تنها ا( بلند بود و جلوي ضرب ي باطومو گرفت 
تعدادي از . بعد از اينكه به بيرون هدايت شديم). موهاي بلند

دانشجوها، از ديوارهاي پشت بوفه يعني شرق دانشگاه باال 
بقيه . رفته و به خونه هاي مردم پريدند و خودشونو نجات دادند

مبهوت شده بوديم جلوي بوفه در كمين  مثل من كه كامالً
اتوبوس دو طبقه نزديك بوفه آورده  قبالً. پليس ها افتاديم

بودند و همه رو سوار اون كردند و به بازداشتگاه شهرباني 
بقيه دانشگاه ها هم همين بساط بوده و  ظاهراً. تهران بردند

ابتدا همه . خالصه تعداد زيادي دانشجو رو به بازداشتگاه آوردند
متري  25رو به صف كردند و به ترتيب وارد يك سالن حدود 

يك طرف سالن چند نفر نشسته بودند و جلوي اونها . ديمش
يك پيشخون يك سره وجود داشت و ما هم اين طرف 

شديم و هر  يكي يكي بازرسي بدني مي. پيشخون منتظر بوديم
چي تو جيبامون و چيزهاي نوك تيز و آهني و به قول 

بعد . گرفتند خودشون ممنوعه داشتيم، حتي كمربند رو هم مي
و دفتر يادداشت كرده و از يك در وارد محوطه اسممونو ت

من، تو صف بازرسي وايساده بودم كه . شديم بازداشتگاه مي
ديدم پشت پيشخون اون پليس مخفي كه ديشب تو خيابون 

خودمو پشت . ديده بودم، اون طرف روي يك صندلي نشسته
ولي متاسفانه منو ديد و صدا . اينو اون قايم كردم تا منو نبينه

من خودمو به نشنيدن زدم ولي ول كن نبود و منو . قا آقازد آ
. خره يكي بمن گفت اون آقا با شما كار دارندباال .شناخته بود

برگشتم و گفتم بله كاري داشتيد؟ گفت تو هموني نيستي كه 
گفتي داري براي كنكور درس ميخوني؟ ولي حال  ديشب مي

تم شما من كه ترسيده بودم ، گف. معلوم شد دانشجو بودي
فرماييد من دانشجو هستم ولي براي تغيير رشته  درست مي

خونم پس من به شما دروغ  دارم براي كنكور هم درس مي
نگفتم و شما ديشب سوال كرديد اين وقته شب تو خيابون 

كني؟ من هم راستشو گفتم، اگه ميگفتم دانشجو  چيكار مي
ي خوشبختانه آدم خوبي بود و چيز. هستم كه معني نداشت

  .نگفت و موضوع به خير گذشت
وارد محوطه بازداشتگاه شديم و بعد از مدتي منو با عده اي به 

و گفتند هر كسي زخمي شده بياد پاسمان . يك راهرو بردند
منم پيشه دكتر بردند و آقاي دكتر كه خيلي هم شوخ و . كنيم

  .خوش رفتار بود با خنده و شوخي، چونه ي منو بخيه زد
وها كه تعدادشون زياد بود بدون امكانات تو شب، همه دانشج

محوطه و بالكن يا راهرو و اطاق ها با همون لباس ها روي 
ناهار روز بعد غذاي كشمش پلو دادند كه . زمين خوابيديم

  !خيلي به من چسبيد
ساعت بازداشت، منو و عده ي زيادي رو  50خره بعد از باال

  .آزاد كردند

  رفيعشريعت زاده سعيد 
  موخته دوره پنجم مهندسي مكانيك ساكن آمريكادانش آ

  سنسور گران قيمت آزمايشگاه
هنوز هم جزئي از تاريخ  ما

دوره پنجمي دانشگاه شريف 
هستيم و ما خاطرات بسياري 
از دانشگاه داريم از كالسها، 
رستوران، آزمايشگاه، ديدن 
نمرات امتحانات فاينال روي 
ديوار ها  ، سفر هاي 

و حاال ميخوام يكي از اونها رو كه هيچوقت ..... ...دانشجوئي و 
  :يادم نميره براتون بگم

داستان از اينجا شروع ميشه كه يك روز من به تنهائي قرار 
من . بود در آزمايشكاه ترموديناميك روي يك پروژه كار كنم

تنها بودم و سعي كردم يك پيچ بزرگ رو كه در داخل دستگاه 
صل يك هفته تمرين و مطالعه ما اين پروژه حا .بود باز كنم

از آنجا كه خيلي . شد بود كه مربوط به درس آزمايشگاه مي
زورم زياد بود يك آچار بزرگ برداشتم و انداختم به سر پيچ و 
زور زدم و ناگهان سر پيچ از كف بريد و از روي كنجكاوي 
باقي مانده پيچ رو درآوردم و ديدم انتهاي اون به يك سري 

وصله و تازه فهميدم اون يك پيچ ساده نبود  سيم و سنسور
بلكه يك سنسور بسيار گران قيمت و حساس براي كاليبره 

اين من هم سعي كردم . كردن فشار ترانس هاي كاهنده بوده
مدرك رو نابود كنم و كل سنسور و پيچ رو كندم و تو اشغالها 

  .انداختم
و براي صبح روز بعد استاد ما به آزمايشگاه آمد تا ترانس ر

آزمايش تنظيم كنه و هرچي به اطراف نگاه كرد داخل و خارج 
دستگاه و از تكنسين ها و مهندسيني كه در آزمايشگاه كار 

هيچ نشانه اي بدست نياورد و ترانس . كردند سئوال كرد مي
  !!دود شده بود رفته بود هوا 

ماه  6خالصه از اونجائيكه اون سنسور گرانقيمت بود و بايد 
كرديم تا از آمريكا وارد بشه استفاذه از اون دستگاه  صبر مي

براي دو ترم متوقف شد و اين كار باعث خوشحالي همه 
دانشجويان شد، چون كار و نتيجه گيري از دستگاه براي درس 

بهر حال من يك سنسور به .  مربوطه خيلي سخت بود
دانشگاه مديونم و خوشحالم كه مجددا يكي براي آزمايشگاه 

  .دخريدن

  رحيمي) شهرام(عليرضا 
  دانش آموخته دوره پنجم مهندسي مكانيك ساكن آمريكا

مسابقه فوتبال بين دانشكده هاي مكانيك 
  و برق
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در سالهائيكه ما در دانشگاه 
( شريف تحصيل ميكرديم 

، مسابقات دوره اي )53-1349
فوتبال بين دانشكده ها 
جذابيت خاصي براي همه 

خاطرات . دانشجويان داشت
بسيار زيادي در مسابقه هاي 
فوتبال بين دانشكده هاي 

مكانيك و برق وجود دارد كه حتما همه در جريان آوردن يك 
االغ سيم پيچ شده توسط دانشجويان مكانيك، و رژه در 
هافتايم مسابقه در جلوي دكتر امين رئيس وقت دانشگاه، از 

جدا ياد . ماجراهائي است كه هيچوقت فراموش نخواهد شد 
  . آن دوران بخير

خواهم داستان ديگري را تعريف كنم كه  اما من در اينجا مي
من عضو تيم فوتبال مكانيك . شايد همه اطالع نداشته باشند

سال تحصيلي بازي  4بودم و هم در تيم دانشگاه در مدت 
كردم و تقريبا همه بازيكنان تيمهاي ديگر را خوب  مي
ل فوتبال بين برق و در يكي از مسابقات فينا. شناختم مي

مكانيك، تيم مكانيك تصميم گرفت براي خنثي كردن 
) ماند اسم ايشان محفوظ مي(  "س"بهترين بازيكن برق آقاي 

تا او را خوب مهار كنيم و نگذاريم كه براحتي صاحب توپ 
عين خوب مكانيك آقاي شود، اين وظيفه را بعهده يكي از مداف

بطور ساده و ). ماند مي اسم ايشان هم محفوظ( . داديم "آ"
از  "س"گفتيم كه مثل كنه به آقاي  "آ"خودماني به آقاي 

ماموريت اين . تيم برق بچسبد و نگذارد كه صاحب توپ شود
از تيم  "آ"در زمين برود، آقاي  "س"بود كه هر جا آقاي 

در نيمه . مكانيك مثل سايه تعقيبش كند و با او حركت كند
ا كار خود را خوب انجام داد و به واقع "آ"اول بازي ، آقاي 

از تيم برق اجازه نداد كه هيچ خطري براي دروازه  "س"آقاي 
واقعا عصباني و عاصي شده  "س"آقاي . مكانيك ايجاد كند

نكته جالب اينجا بود كه در وقت استراحت هافتايم هر دو . بود
تيم به رختكن رفتند و معموال دو تيم در دو طرف اتاق و دور 

كه  "آ"ما هم اينكار رو كرديم بجز آقاي . مي نشستند از هم
او ماموريت . از تيم برق نشست "س"رفت و بغل دست آقاي 

خود را فراموش نكرده بود كه حتي در رختكن هم به حريف 
  .چسبيده باشد

را بشدت ناراحت كرد بطوريكه با  "س"اين مسئله آقاي 
ما رو ول كن، بابا توي رختكن "گفت  "آ"صداي بلند به آقاي 

بهر حال ما همگي كلي  "بازي كه نيست كه بهم چسبيدي
در مهار  "آ"خنديديم و توانستيم با اين تاكتيك و كمك آقاي 

باالخره تيم مكانيك تيم برق را شكست  "س"كردن آقاي 
  .داد و قهرمان فوتبال دانشگاه شد

را  "آ"و  "س"سال وقتي آقايان  30من اين داستان را بعد از 
تهران ديدم به آنها يادآوري كردم، كه در ابتدا آنها بيادشان  در

  .نمي آمد
يواش يواش بخاطر آوردند و كلي خنديديم به اون  ولي بعداً

  .روزهاي جواني و خوش كه خيلي زود گذشت
  خاطره از اردوگاه سربازي لشگرك

)  1349 – 53( زماني كه ما در دانشگاه تحصيل مي كرديم 
 "آموزش نظامي حين تحصيل "ه به آن  برنامه اي بود ك

، دانشجويان بمدت چند هفته اگر درست يادم بيايد. گفتند مي
. رفتند تا دوره نظامي ببينند در تابستان به اردوگاه لشگرك مي

اين دوره به اضافه كالسهاي آموزش نظامي كه در طي سال 
گرفتند مي توانست تا حدود چند ماه از خدمت نظام كه  مي

البته در اين چند . التحصيلي برويم بكاهد بود بعد از فارغقرار 
هفته آموزش نظامي در لشگرك، بايد كامال رسوم مربوط را 
رعايت نموده و مقررات لباس سربازي، چكمه و در چادر 

معموال . زندگي كردن را مانند يك سرباز واقعي انجام داد
زود شنبه دانشجويان آخر هفته به خانه برگشته و دوباره صبح 

ماجراي بسيار جالبي در اين . مي بايست به پادگان برگردند
، مسئله مهم واكس زدن چكمه ها. داددوره براي همه رخ 

آنكارد "بستن بند آن و مرتب كردن رختخواب بود كه به آن 
اين اوامر بسيار جدي و باعث تشويق و . گفتند مي "كردن

نگهباني شبانه  شد، كه بصورت گاهي هم تنبيه دانشجويان مي
يكي از دوستان عزيز كه اين كارها . بايد انجام مي گرفت

، يم گرفت آن يك هفته در پادگان رابرايش سخت بود، تصم
نه لباسش را درآورد، نه چكمه اش را باز كند و نه رختخوابش 

او براي يك هفته با لباس كامل و چكمه، روي . را آنكارد كند
قعا كه در جواني آدم كارهائي وا. زمين خشك و خالي خوابيد

  .خوب جواني يعني همين. كند كه به عقل جور نمي آيد مي
جوجه "تغيير موقعيت از دانشجو به 

  "استاد
اين خاطره شخصي مربوط به دستيار آموزشي شدن اينجانب 

ها  بعد از اتمام فارغ التحصيلي در دانشگاه مي باشد كه بعضي
در زماني كه ما . دندبشوخي اين مطلب را عنوان كرده بو

دانشجو بوديم، طرحي به اجرا گذاشته شده بود كه براي 
تشويق افراد تحصيلكرده به باز گشت به وطن، بتوانند سربازي 

برنامه به اين ترتيب بود . خود را در دانشگاه با تدريس بگذرانند
كه اين استادان در طي سال در دانشگاه به تدريس پرداخته 

تاني براي آموزش نظامي به پادگان فرح آباد ولي دو دوره تابس
توانستند با درجه ستوان دوم كارت پايان  رفتند و در آخر مي مي

البته اين طرح آموزش . خدمت وظيفه خود را در يافت كنند
نظامي براي جلب استاداني بود كه در خارج كشور بسر 

بردند، ولي بعد ها بعضي از دانشجويان ممتاز داخلي  مي
و بعنوان دستيار  اه هم توانستند از اين طرح استفاده كننددانشگ

آموزشي به استخدام دانشگاه درآيند و با تدريس يا كمك 
آموزشي در طي سال و رفتن به پادگان فرح آباد، شبيه ديگر 

خوشبختانه من . دمت سربازي خود را انجام دهندخاستادان 
بعد از اخذ  1353توانستم از اين طرح استفاده كنم و در سال 
وزشي در دانشكده ليسانس مهندسي مكانيك بعنوان دستيار آم

من دستيار دكتر بيلنسكي بودم كه در . مشغول كار شوم
همينطور . كردم كالسهاي طراحي ماشين ايشان را كمك مي

مسئول آزمايشگاه ديناميك ماشينها بودم كه به آقاي مهندس 
بته چند دستيار ال. لئالي سرپرست آزمايشگاه كمك مي كردم

ديگر هم بودند و همگي در جلسات دانشكده مكانيك  مثل 
ساير استادان شركت مي كرديم و همكاريهاي ديگري هم 
داشتيم، ولي واقعا كسي ما را بعنوان استاد قبول نداشت، چون 
فقط مدرك ما ليسانس بود و استادان عزيز همه مدرك دكترا 

ت هاي غير آموزشي هم البته كارمندان ديگر در قسم.داشتند
خوب كاري . را روي ما گذاشته بودند "جوجه استاد"اين لقب 
شد كرد، اوضاع آن موقع همين حال و احوال را  هم نمي

  .داشت
رفتيم، به  يادم مي آيد كه وقتي به سالن غذاخوري استادان مي

كردند  ما دستيارها يا جوجه استاد ها يك جور ديگري نگاه مي
بود كه ما ديگه آنجا چكار داريم؟ يادم هست كه معنايش اين 

كه روز اول كه به رستوران رفتم، مسئول نظم اونجا كه 
گفت كه من . هميشه دم درب ايستاده بود جلوي مرا گرفت

ايشان قسمت سالن غذاخوري . ام اشتباها به آنجا آمده
البته جريان . دانشجويان را به من نشان داد كه بايد آنجا بروم

راستش ديگه آنجا نرفتم . و ايشان با اكراه اجازه دادند را گفتم
و براي صرف غذا به همان سالن دانشجويان رفته و راحت 

  .را با دانشجويان ديگر صرف كردم غذاي خود

  يفيض آباد فريدون ميرزائي
  ساكن مشهد برقدانش آموخته دوره پنجم مهندسي 

  در شيرازدوره پنجم گردش علمي 
هنگامي  1353ارديبهشت  در

 9-80حدود  كه با سه اتوبوس و
نفر از دانشجويان برق به شيراز 

آقايان دكتر پوركرماني  ،رسيديم
و اگر اشتباه نكرده باشم 
مهندس اشرف كه مسئولين 

توانيم ما  سفر بودند گفتند مي
تومان بودجه تعيين شده را  45برايتان هتل بگيريم يا روزانه 
ناهار را هم با  .ل اختيار كنيدبه هر نفر بدهيم و خودتان هت

توانيد از سلف دانشگاه شيراز استفاده  هماهنگي كه شده مي
 پس از مشورتي كوتاه با دوستان گفتيم همان پول را .كنيد

 .هتل بهتري اقامت كنيمنقدي بدهيد شايد ما بخواهيم در 
باالخره هزينه  .مابه التفاوت را خودمان پرداخت خواهيم كرد

البته  .پنج روز را گرفتيم و شروع كرديم به گشتن سفر چهار يا
سايرين هريك  ها و ها واصفهاني معموال ما گروه مشهدي
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بقول خودمان مناسب ار هر (جداگانه براي يافتن محل اقامت 

در بين راه كم كم زمزمه شروع  .بطرفي راهي شديم )لحاظ
شد كه اي آقا ما كه روزها يا در سمينار برق در دانشگاه 

فقط شب  .تاريخي ستيم يا در حال گشت جاهاي ديدني وه
يم هتل گرانقيمت و خواهيم چرا برو جائي براي خواب مي

صدا صبر كرديم تا پاسي  خالصه بي سر و .الخ.اسراف كنيم و
به بعد شهرها ساكت وآرام  9از شب در آن موقع شبها ساعت 

در يكي از خيابان هاي  .شد آمد كم مي رفت و و خلوت و
در شيراز آن موقع باالي سر  .رعي مسافرخانه اي پيدا نموديمف

يعني مسافرخانه به  ،نوشتند مي )فندق(ها كلمه  در مسافرخانه
چون اعراب از حاشيه خليج فارس زياد براي سفر  .زبان عربي

الخصوص شيراز براي خريد و گذران فصل گرما  به ايران علي
ت اقامت در اين فندق هاي ارزان قيم آمدند و مي
خالصه وارد فندق شديم و گفتيم جا داريد مسئول .كردند مي

خواهيم گفت  آنجا گفت دير آمديد گفتيم جائي براي خواب مي
روي پشت بام تخت داريم هوا هم گرم است نفري سه تومان 
بدهيد برويد بخوابيد فقط آهسته كه بقيه مسافرين را بيدار 

اريك به پشت بام آهسته از راهروو پلكان تنگ وت .نكنيد
رسيديم چشمتان روز بد نبيند ديديم  بيست سي تخت فلزي 
زنگ زده كه روي بيشتر آنها مسافري خوابيده و مالفه اي به 
كله اش كشيده نزديكتر كه شديم ديديم آقا همه دانشجوي 

در حاليكه از خنده و  .آقا افتضاح شد...... دانشگاه صنعتي 
ر نفري آمديم پايين و در خجالت بي امان شده بوديم چها

هتلي با قيمت زياد در خيابان نادري آنموقع اقامت كرديم ولي 
فندق خواب شتر ديدي  نه آن دانشجويان صبح روز بعد نه ما و

  .نديدي
  با استادان شوخي برفي

ار هاگر يادتان باشد نا ها هبود آذرماه يا ديماه دوشنب 51سال 
ما سال سوم و اريده بود برف سنگيني ب .بود دانشگاه چلوكباب

جلوي  خوري وهارنا عده اي از دانشجويان بيرون .بوديم
اي ه خروجي قسمت اساتيد جمع بودند و با بيرون آمدن گروه

 .كردند برفي پرت مي ها گلولهپنج نفري اساتيد بطرف آن راهچ
شدند  م پاسخ ميدادند و وارد بازي ميهآقايان اساتيد  بعضي از
آقاي دكتر حسين پرتوي و ، ندس مقدسيانهآقاي م هتا اينك
از  نفر ديگر هس دو ست وهيادم  هدس صمصام كنهآقاي م

بدل  و برفي متقابال رد هباراني از گلول .ارخوري بيرون آمدندهن
پشت گردن آقاي  هبرفي آبدار ب هيك گلول شد و ناغافل

خوش  هميشهمثل  هك ايشان ندس مقدسيان برخورد كرد وهم
 بلند گفتند حق .ستنده هك هالبت واب بودند وحاضر ج ذوق و

داريد تقصير شما نيست تقصير اين چلوكباب بيست ريالي 
ندس هبا درود بر آقاي م .رو رفتند از همهخدائيش  .است

خانواده بزرگ  حال و هاساتيد گذشت همقدسيان عزيز و كلي
  .شريف

  شيراز گردش علمي

 
شايد براي دوستان خالي از لطف فوق به عكس  راجع توضيح
 عكس مربوط به گردش علمي دوره پنجم برق از شيراز .نباشد

و همزمان شركت در سميناري در مهندسي برق در دانشگاه 
براي رفتن به محل  .باشد مي 1353شيراز در ارديبهشت 

سمينار كه از محل اقامت ما كمي دور بود و كرايه تاكسي 
 ، فريدجابري پورقاسم  ،مصلحيخسرو بود آقايان مبلغ زيادي 

به محل  بنده يك تاكسي بار قراضه كرايه كرديم و مثقالي و
خنده آقايان براي همين موضوع است كه بعدها  .سمينار رفتيم

اگر ما خود روزي استاد شويم اين براي دانشجويان ما 
از  امروز اين اتفاق افتاده و غير اي جالب خواهد بود و خاطره

بنده هرسه آقايان اساتيدي بنام در رشته خود هستند كه باعث 
آموزش فني صدها  البته بنده نيز در .باشند افتخار من مي

ام و از اين بابت مفتخرم كه  تكنسين تربيت نموده هنرجو و
   .ين بدانمدمعتم خودرا هم صنف اساتيد و

  قدرت اله وثوقيان
  رانتهساكن  شيميدانش آموخته دوره پنجم 

  باز و بستن اسلحه كلت
تابستونا ميرفتيم پادگان 
لشگرك و دو ماه خدمت 

توي . سربازي انجام ميداديم
پادگان دروس مختلف نظامي 
رو از جمله جنگهاي 
شيميائي، اسلحه شناسي و 
باز و بست كردن انواع 
اسلحه ها و خيلي چيزهاي 
همه بچه  يه روز بعد از رژه روزانه. ديگه رو به ما درس ميدادند

ها تو محوطه نشسته بودند كه فرمانده گفت، امروز درس باز و 
همه بچه سراپا گوش شدند و فرمانده . بست اسلحه كلت داريم

يك كلت رو آورد و خيلي سريع همه قطعاتش رو از هم باز 
  .كرد و دوباره سريع سر جاشون گذاشت

. ندهمه بچه ها هم چند بار اين كارو كردند و كامال وارد شد
فرمانده گفت آيا كسي ميتونه با چشم بسته اين كارو بكنه؟ 
كنار من يكي از بچه ها دست بلند كرد و با يه دستمال 

شروع كرد به بازكردن قطعات و همه  چشمش روبستند و
وقتي داشت يكي يكي . ششدانگ حواسشون به اون بود

قطعات رو سر جاش ميذاشت نوبت به لوله سر كلت رسيد و 
شيطوني كردم و دستش كه اومد لوله رو برداره من  من كمي

يه خودكار ضخيم كه داشتم گذاشتم تو دستش و اون بيچاره 
ي با چشم بسته تالش ميكرد اون خودكارو سر جاش قرار ه

بده كه نشد و آخر سر با عصبانيت دستمال دور چشمش رو باز 
  !!كرد و ديد تو دستش به جاي لوله كلت يه خودكاره 

بهم ريخت و فرمانذه فهميد من چه غلطي كردم و اوضاع 
ات و  تفنگ رو بزار رو شونه: براي تنبيه من با عصبانيت گفت

منم كه ورزشكار بودم و بدن قوي داشتم همراه . كالغ پر برو
تفنگ شروع كردم كالغ پر رفتن ولي به سمت درب ورودي 
و پادگان و آنقدر رفتم كه فقط صداي داد و فرياد فرمانده ر

  : شنيدم گه ميگفت مي
برگرد برگرد بسه ديگه تو داري آبروي منو ميبري و وقتي به 

  !!دور خود من بچرخ : گروهان رسيدم گفت
و من كه هنوز توان داشتم دو سه دور فرمانده رو طواف كردم 

  .تا باالخره مارو بخشيد
اگه كار اشتباهي انجام ميدي توان عواقبش رو : نتيجه گيري
  .اشهم داشته ب

  زندگي دو ماهه بدون پول
تومان  150سال دوم دانشگاه بودم و تو اين مدت بابام هر ماه 

بعنوان پول توجيبي برام ميفرستاد و ما هم سعي ميكرديم به 
براي گرفتن كار . همين مبلغ بسنده كنيم و روزگار بگذرانيم

توي دانشگاه ثبت نام كرده بودم ولي هنوز به علت كثرت 
نميدونم چي شد كه بابام بيكباره . نيامده بود تقاضا جوابي

ارسال پول رو قطع كرد و من مونده بودم چيكار كنم كارهم 
يه فكري به سرم زد رفتم يك دفترچه . هم كه نداشتم

يادداشت كوچك خريدم و اسم بچه هائي رو كه وضع 
ماليشون خيلي از من بهتر بود رو يادداشت كردم و رفتم پيش 

تومن داري به من بدي بابام پول  50فتم اولين نفر و گ
  .فرستاده تو راهه چهار روز ديگه بهت برميگردونم

من بعلت نوع روابطم با ديگران با خيلي ها دوست بودم و 
تومن به من داد و من توي دفترچه  50دوستم بالفاصله 
تومان، باز  50آقاي فالني دريافت مبلغ "يادداشت كردم 

  .روزبعد 4پرداخت 
تومني  100وز بعد رفتم پيش يكي ديگه و گفتم داري يه سه ر

بهم بدي بابام پول فرستاده تو راهه يك هفته بعد بهت ميدم 
تومن دوست قبلي  50تومن رو گرفتم و بالفاصله رفتم  100

  .رو دادم و پيش اون خوش حساب شدم
بالفاصله يادداشت كردم و خالصه اين روند تا بيش از دو ماه 

و هنوز پيش همه خوش حساب بودم حتي از ادامه داشت 
تا اينكه توي كتابخانه !!  بعضي ها دو سه بار قرض كردم

  .دانشگاه كار گيرآوردم و قرض همه رو دادم

 و فريد جابري پورقاسم،مصلحيخسرو:از سمت راست
  دانش آموختگان دوره ششم مهندسي برقمثقالي
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هميشه در بدترين شرايط يه راه حلي هست كه : نتيجه گيري 

  !!بايد بدامش بندازي
 من و بابام و ثبت نام

تو ليست قبولي هاي بود ، من اسم خودمو  49تابستان سال 
روز  .در پوست نميگنجيدم يدانشگاه ديده بودم و از خوشحال

خدا همه ( موعود براي ثبت نام فرارسيد و من بهمراه بابام 
هاي  جلوي پله. به دانشگاه آمديدم) رفتگان رو بيامرزه

بابا همين جا بشين تا من "ساختمان مجتهدي به بابام گفتم 
رفتم بخش اداري و آقايان  "بدمبرم تو و يه سرو گوشي آب 

هوشنگ نيا و ارض پيما و چند تا از كاركنان اداري اون موقع 
. دادند پشت ميز ها نشسته و با لبخند كار ثبت نام رو انجام مي

ثبت نام كردم و آمدم پائين تا با  من هم مداركم رو دادم و
 بابام برگرديم خونه كه ناگهان ديدم از بغل كت بابا دود داره
بلند ميشه و بابام مرتبا با ضربه زدن به جيب كتش داره آتيش 

خالصه من هم كمك كردم تا آتيش  .رو خاموش ميكنه
تو  "بابام گفت  ميدونين چه اتفاقي افتاده بود؟ .خاموش شد

كه رفتي من اومدم يك سيگار روشن كنم و پس از روشن 
ر كردن اومدم چوب كبريت رو روي زمين بندازم ديدم اونقد

اين پله ها تميز هستند و برق ميزنند كه درست نيست اونجا 
بالفاصله چوب كبريت رو گذاشتم توي قوطي كبريت  بندازم و

و توي جيبم گذاشتم، نگو چوب كبريت كامال خاموش نشده 
بود و بعد از چند لحظه ديدم دود سياهي از جيبم داره بيرون 

  .رو  سوزوندريالي روي جيبم  5مياد و به اندازه يك سكه 
ديديد تميزي و نظافت محيط زيست چقدر رو : نتيجه گيري 

  !ساله من  63فرهنگ رفتاري آدم ها تاثير داره حتي باباي 
  نتيجه ترس

من عضو تيم ژيمناستيك دانشگاه بودم و به تبع اين ورزش 
كه پر از جنب و جوشه و تحرك زيادي رو ميطلبه، همواره در 

بي پروائي خودمون رو نشون موقعيت هاي خاص زرنگي و 
بود و تازه بلوار ورودي دانشگاه رو  1350سال . مي داديم

. گودبرداري كرده بودند كه بصورت امروزي درست كنند
يك روز من با چند تا از . متر بود 6عرض اين گودال حدود 

بچه هاي ژيمناستيك تصميم گرفتيم از روي اين گودال 
با هم كركري خونديم و كل ما همگي حدود نيم ساعت . بپريم

. كل كرديم ولي هيچ كدام از ما نتوانستيم از روي گودال بپريم
اين قضيه گذشت و هفته بعدش دانشگاه شلوغ شد و اعتصاب 
شد و دانشجويان كالسها رو تعطيل كردند و همگي با شعار 

بطرف درب ورودي دانشگاه حركت  "قرسيو مرگت مبارك"
ي درب ورودي روي زمين نشستند كردند و داخل دانشگاه جلو

بيرون دانشگاه گاردي ها رژه . و شروع به شعار دادن كردند
مي رفتند و آماده بودند تا بدستور فرمانده اگر الزم بود حمله 

  ..كنند
بچه هاي دبيرستان روبروي دانشگاه قلوه سنگ تهيه 

كردند و يواشكي از زير درب دانشگاه دست بدست به  مي

  .رسوندند دانشجويان مي
ناگهان اوضاع بهم ريخت و شلوغ شد و درب دانشگاه باز شد 
و يك كاميون ريو ارتشي پر از گاردي و گروهي گاردي باطوم 

ديگه . بدست بيكباره با سرعت بطرف دانشجويان حمله آوردند
تامل جايز نبود و اگه نمي جنبيديم زير دست و پا و كاميون له 

اخل دانشگاه فرار كردند و همه وحشت زده بسمت د. شديم مي
من هم از ترس پا به فرار گذاشتم كه ناگاه در مقابل خودم 
گودال بلوار دانشگاه را ديدم و چاره اي جز گذشتن از اين 

از شدت وحشت تمام قدرت خودم رو جمع . گودال نداشتم
كردم و به هوا بلند شدم و در عين ناباوري خودم رو آنطرف 

خودم رو به  درب پشت دانشگاه  و بسرعت!! گودال يافتم
آيا من هموني بودم كه هفته . رسوندم و از دانشگاه خارج شدم

  .پيش از آن بودم
انسانها داراي قدرت هاي ناشناخته اي هستند : نتيجه گيري

  . كه در موقعيت هاي خاص بروز ميكنه

  محمد حسين قنبري
  تهراندانش آموخته دوره پنجم مهندسي مكانيك ساكن 

مه راننده وانت و كل اي دكتر شادمان،ماجر
 !استاندارد

دكتر شادمان در شراط 
كمبود و حتي قحطي (ويژه

از ) ت مدرناستاد رياضيا
 .آمريكا دعوت بكارشدند

در  اين استاد منظبط، دفتر كار
همكف ساختمان  قهطب

دانشكده برق قرار داشت و 
هاي درس،پس از بستن كمربن تاالر ايشان براي تدريس در

 نهروا كيلومتر، 10با سرعت حداكثر  ،!)سال قبل 43( منياي
 .شدند مي كالسهاي درس

ا زبان هتن هن بعلت دوري از وطن، هك دكتر با سواد اذري،
يكرد و م م بسختي صحبتهزبان آذري را  هفارسي، بلك

 .موجب خنده دانشجويان ميشد

و  هوش،نخبهرفتاردانشجويان تيز طبيعي است در اين شرايط،
ا، هكالسه مهخوشايند استاد نبود و ايشان تقريبا در  ،هنخال

 هديد بهايت تهعدم رضايت خودر از دانشجويان اعالم و در ن
وساطت دانشجوياني  با هك نمودند، آمريكا مي هباز گشت ب

 .بنده مشكل موقتا تا كالس بعدي حل ميشد هشبي

 ه، جلسهديگر اين جلس هحال فرمودند ك هروزي استاد آشفت
 .حافظي استخدا

 دانشگاه، هنگام آمدن بهامروز  فرمودند، وقتي علت سوال شد،
و خسارت  خودرو ايشان زدهه راننده وانتي از پشت محكم ب

راننده  هب هده شده و محترمانادكتر از خودرو پي .وارد كرده است
استاندارد را  هچرا فاصل محترمآقاي " هاست ك هوانت گفت

سال  43عادت  هب هانت كرانندد و" كنيد؟ رعايت نمي
 هفكر ميكند كلم. است پيش،آماده فحاشي و دعوا بوده

دكتر  هبا صداي بلند خطاب ب فحش جديد است و "استاندار"
 ."هر مادرتهخوا استاندارد"شادمان ميگويد 

 هاز كلم همن نميتوانم در كشوري ك"استاد بزرگوار فرمودند 
و  "!زندگي كنم شود مقدس استاندار، تداعي معني فحاشي مي

 .و در اولين فرصت از ايران خارج شدند هبالفاصل همتاسفان

شرح بيان مالقات حضوري من و  همنتظر خاطره دوم ك
زنده ياد  ندس شريعت رفيع، باهدوست البرزي خوبم آقاي م

رئيس  گ،نهخدمتگزار فر ن پرست واقعي،هاستاد بزرگ،مي
روحش (ه صنعتيدانشگا و رئيس ماندگار البرز هميشهدبرستان 
  .شريف باشيد) رو بادهش پر رهشاد و را

  ماجراي برقي شدن من
ه تشويق و راهنمايي ماجراي برقي شدن من ب( اما خاطره دوم

 ):زنده ياد استاد دكتر مجتهدي

هست كدر زمان ما كنكور دانشگاهها جدا و حتما يادتان 
 .مستقل از هم برگزار ميشد

ي ارشد مكانيك دانشگاه من در اولين امتحان، در كارشناس
 .شيراز قبول شدم

توصيه همكالسيهاي البرز، قرار شد ه ه، ببعد ازين قبولي بود ك
استاد دكتر  با زنده ياد كه براي انتخاب دانشگاه و رشته،

 .هدي مشورت شودمجت

هندس سعيد من و دوست بسيار صميمي وخوبم، جناب م
مشورت  براي ،نمايندگي از دانش آموزانه ب يع،شريعت زاده رف

 .جناب دكتر شديم هي دفتررا

ه قشنگ رشتي جهپس از طرح موضوع،ايشان با آن ل
كه اين ."هرآريام توموم بچه هاي البرز بايد برن برق"فرمودند

 .توصيه عينا در اختيار همكالسيها قرار گرفت

كده ظرفيت دانش%  50قريبا  ه توصيه جناب دكتر،با عمل ب
 .شد ها اشغالتوسط البرزي برق دانشگاه صنعتي شريف،

 .دقيقه پياده روي بود 10ه زماني خانه ما تا دانشگاه فقط فاصل
 ه بخواست خدا و راهنمايي جناب دكتر بنده برقي شدمدر نتيج

 !)در حقيقت خودم نقشي در اين انتخاب نداشتم(

ي جناب ساله نشان ميدهد كه چه آگاهي كامل 40ه حدود تجرب
 !ه نفرمودندتوصي حق به رشته مكانيكه اندا،چون بدكتر داشت

بلكه سر فرصت حالشان را هم  خوشحالم كه مكانيك نيستم،
 !ميگيرم

 .ه اماي بود انشاي من براي انتخاب رشت

 خدمتگزار ايران زمين، مرد بزرگ، هدي،دكتر مجت روح استاد،
  .ادهرو بر راهش پر شاد و.رئيس البرز و رئيس دانشگاه،

  مختصر و مفيدماجراي 
ضربه  درجريان  بگير و ببندهاي يورش ساواك به دانشگاه،

باطوم چوبي محكمي به سرم خورد،طوريكه نگران شدم كه 
  .ضربه مغزي شده ام
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1394 فروردين 40خبرنامه شماره 
با اتوبوس به كميته مشترك در پشت  بعد از اين كتك خوردن،

  .منتقل شدم ،)نسوان(شهرباني و جنب زندان زنان
  .بد رفتاري نشددر زندان با من  .هفته آزاد شدم 1بعد از 

دوستان و آشنايان در باره كتك خوردنم سوال  وقتي  اقوام،
باتوم  1چون فقط . "مختصر و مفيد" جواب ميدادم دند،رميك

  .اما بسيار محكم و كاري خورده بودم،

 حميد سليماني كريم آباد
  تهرانساكن  برقدانش آموخته دوره پنجم مهندسي 
  همزيستي گربه و سگ

ح شده ي من، روايت اصال
زير را بعنوانِ يك خاطره 

 .پسندم مي

 در فاصله معيني از رستوران،
ليتري قرار داشت  220بشكه 

كه پسمانده غذاهاي 
رستوران در آن ريخته 

 .شد مي

روزي همراه دوستم آقاي مهندس هادي فوقاني، بطور اتفاقي 
عبور ميكرديم كه ناگهان متوجه سر و صدا  از نزديكي بشكه،

كه، سگ  مشاهده شد وقتي نزديك شديم، .ن شديمدر داخل آ
مشغول خوردن پسماند غذاها ! و گربه اي در كمال امنيت

 .هستند

 قنبري ،معموال وقتي گربه سگ را ميبيند،"آقاي فوقاني گفت
چطور شده  !تعجب ميكنم .از ترس به باالي درخت پناه ميبرد

 است كه اين دو حيوان باهم و در يكجا مشغول خوردنند؟

هم دعوا  آنها كه انسان نيستند هميشه با"من جواب دادم 
بلكه وقتي نعمت فراوان باشد، بدون ايجاد مزاحمت به ! كنند

 ".يكديگر، از نعمتها استغاده ميكنند

گنجاندنِ . خوب است يك خاطره فقط يك خاطره باشد
اداي احترام به همدوره اي، ابراز دلتنگي، نتيجه : مواردي چون 
در يك خاطره از سادگي، زيبايي و . . .  قي و گيري اخال

  .كاهد باورپذيري آن مي

  محمد رضا شاهرخي
  تهراندانش آموخته دوره پنجم مهندسي مكانيك ساكن 

  مسئله ساز ترحيممجلس 
خاطره اي كه دارم مربوط 

بهمن  1353شود به سال  مي
ماه، دانشگاه در آن سالها نا 
آرام بود و اغلب ما شاهد 

پليس و دانشجويان و  برخورد
با خبر شدم . تظاهرات بوديم

آقاي سيدي از همكالسي 

هاي دانشكده مكانيك در صعود به كوه جانش را از دست داده 
با دوتا از دوستانم و همكالسي ها آقايان  .و مرحوم شده

ضرابي و شريعت زاده رفيع عازم مجلس ختم كه در مسجد 
منهم كت و شلوار  .يمارك تهران روبروي كاخ گلستان بود شد

و پيراهن سياه پوشيده بودم با ماشين آقاي ضرابي رفتيم و 
ايشان ماشين را در كوچه باالي مسجد پارك كرد و به مسجد 
آمديم در جلوي مسجد در طرف ديگر خيابان متوجه يك 

پليس با باطوم  12، 10كاميون پليس شدم كه داخل آن حدود 
هم يك آقاي سرهنگي و سپر نشسته بودند و بيرون آن 

با خود  .ايستاده بود كه قبال در دانشگاه ايشان را ديده بودم
اينجا  ،فكر كردم كه پليس اينجا چكار ميكند مگر خبري است

يك مجلس ختم است مگر قرار است تظاهراتي بشود، با 
اينحال به خود گفتم شايد چون تعدادي دانشجو به اين 

رد دانشگاه، با اين افكار مجلس ميايند پليس هم آمده يا گا
وارد مسجد شديم و كفش ها را بيرون مسجد كنديم و وارد 

نميدانم چرا من رفتم ته مسجد نشستم در حاليكه  .شديم
دوستانم اول مسجد نزديك در نشستند تا آخر مجلس نشستيم 
و وقتي كه مراسم تمام شد و بلند شديم تعدادي از دانشجويان 

ده بودم شروع به دادن شعار و و افرادي كه تاكنون ندي
ازدحام  "....از خون جوانان وطن الله دميده"تظاهرات كردند 

شد و همه به در ورودي هجوم آوردند منهم به زحمت خودم را 
به در رساندم و با تقال بيرون رفتم ديدم همه دارند ميدوند و 
كفشها همه پراكنده شده به در ورودي مسجد در حياط نگاه 

م يك لنگه بسته شده و لنگه ديگر را سرهنگ گرفته كردم ديد
و دارد ميبندد و در عين حال دانشجويان دارند از آن فضا فرار 

منهم ديدم اگر بخواهم دنبال كفشم بگردم احتماال  .ميكنند
از خير كفش گذشتم و پابرهنه دويدم از الي در  .گير مي افتم

ج من در بسته شد تقريبا بعد از خرو .خودم را به بيرون رساندم
من بيرون آمدم و پابرهنه بطرف باال  .و بقيه داخل ماندند

متري سه افسر  200در فاصله  .شمال شروع به حركت كردم
پليس را ديدم كه ايستاده بودند گفتم من با پيراهن سياه و 
كت و شلوار ولي پابرهنه اگر از جلوي اين ها عبور كنم شايد 

ه آمد سوار شدم و راننده گفت اولين تاكسي ك .دستگير شوم
سر چهارراه سرچشمه . كجا گفتم تو از اينجا برو بعدا ميگويم

در طرف ديگر خيابان يك كفش ملي ديدم از تاكسي پياده 
شدم و از چهارراه عبور كردم پابرهنه و به مغازه كفش رفتم و 

فروشنده گفت كفشتان  .يك كفش خريدم فكر كنم ده تومان
عبه بگذارم گفتم كفش ندارم گفت ها را بدهيد داخل ج

گفتم بله دزديده اند به خانه  .كفشتان را در مسجد دزديده اند
آمدم و به دوستانم زنگ زدم آنها خوشحال شدند چون آنها 

منتها من نيامدم فكر  .ددر بودند زودتر بيرون آمده بودن نزديك
چون كردند من را گرفته اند و به خانه ما هم تلفن نزده بودند 
به . فكر كردند اگر بپرسند ممكن است خانواده ناراحت بشوند

مادرم گفتم مرحوم مادرم گفت من شنبه ميرم مسجد كفشتو 

ميگيرم گفتم مامان من خودم جرات ندارم شما هم نرو شايد 
مسئله اي پيش بيايد ايشان شنبه رفت ولي كفشي در كار نبود 

شلوغ شد كه همه  و خادم مسجد گفته بود خانم آن روز انقدر
  . چيز بهم ريخت

صبح روز شنبه كه به دانشگاه آمدم يكي از دوستان، آقاي 
رسوليان را ديدم و گفتم تو چطور در رفتي گفت به، من 
نشستم كفشم را پيدا كردم بعد سرهنگ آمد و گفت همه 

صاحب عزا پدر آقاي سيدي آمد و به  .بنشينيد ما هم نشستيم
تعدادي از اقوام من از قم آمده سرهنگ گفت جناب سرهنگ 

سرهنگ هم موافقت كرد و  .اند اگر اجازه بفرماييد اينها بروند
و يكي يكي اينها از جا ...  ايشان صدا ميكرد حسن، تقي، احمد

شدند و به بيرون مسجد ميرفتند يكي را صدا كرد  بلند مي
كسي بلند نشد من گفتم بله حاج آقا و من هم اينطور خالص 

  .هر حال اين خاطره اي بود كه من به ياد داشتمب. شدم

  علي محمد قلعه باني
  تهرانساكن  رياضي و علوم كامپيوتردانش آموخته دوره پنجم 

  دكتر مهري اي از خاطره
استاد ارجمند  خاطره اي از

جناب آقاي دكتر مهري دارم 
فارغ ( كه به برادرم احمد

التحصيل دوره هشتم 
 نيز مربوط )مهندسي صنايع

  .شود مي
برادرم ميگويند در اولين 
جلسه درسي كه توسط جناب 

شد شركت نمودم ايشان با همان  اقاي دكتر مهري ارائه مي
قلعه باني جان، شما كه اين ": لهجه شيرين گيالني فرمودند

در كالس شركت  درس را قبال گذرانده اي پس چرا مجددا
س را گذرانده، و برادرم گفته بودند فردي كه اين در ".مينماييد

  .برادرم است نه من 

  هدي شهپرممحمد 
  تهرانساكن  برقدانش آموخته دوره پنجم مهندسي 
  خاطره اي از دكتر امين

ه روز ي. سال اول دانشگاه بودم
در خيابان جنوبي رستوران راه 
. ميرفتم كه دكتر امين رو ديدم

جهت مخالف درحال حركت  در
 .بود و بسمت من ميامد

لي بودم اين مرد چون سال او
شريف رو خيلي كم ميشناختم 

فقط ميدانستم رئيس دانشگاه ست و درآن زمان رئيس بودن 
ه سالم ترديد گرفتار شدم ك يك حالت بنابراين در! جرم بود
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دكتر امين كه شايد متوجه حالت من شده بود بمن . كنم يا نه

 !سالم كرد و منهم جواب ايشان را دادم

آنروز جريان را در دانشگاه براي يكي از  ه فردايعلي رغم اينك
هردو كلي خنديديم ولي اين رويداد دوستان تعريف كردم و 
ه بعدها هرچه بيشتر نرفت طوري ك ناخوشايند هيچگاه از يادم

ميگذشت و من اين مرد را بيشتر ميشناختم بيش از گذشته 
 .رفتار آنروزم را محكوم ميكردم

  ناصر قنبري
  تهرانساكن  برقنجم مهندسي دانش آموخته دوره پ

  از شهيد حداد عادل يادي
خاطره من راجع به دوره 
دانشجويي نيست بلكه مربوط 
به دوران آموزشي سربازي 

 به اين جهت آنرا بازگو است و
ميكنم كه يادي از شهداي 

بخصوص همدوره  جنگ و
اي عزيزمان شهيد مهندس 
  .مجيد حداد عادل كرده باشم

ان علوي با وي همكالس و پنج سال من دو سال در دبيرست
همدوره بودم ولي دوره اي را كه خاطرات  در دانشگاه با ايشان

بسيار شيرين از ايشان بيادم مانده است مربوط به دوره آموزش 
بطور معمول كساني كه  .باشد افسري مركز پياده شيراز مي

ابند و اوقات فراغت  باهم تيپ و همفكر هستند همديگر را مي
مجيد و من  .شوند گذرانند و باصطالح هم خرج مي ا هم ميرا ب

خرج شده و اغلب اخر  و آقاي شافعي و يكي دو نفر ديگر هم
هفته ها كه فرصت بود با اتومبيل مجيد به شهرهاي اطراف 

يخصوص بعضي  صحبتهاي شيرين مجيد و .رفتيم شيراز مي
 .ميزدبراي ما رقم  هاي وي ساعات شيريني را مواقع آوازخواني

هاي ما من بتنهايي به سلماس  اي بعد از پايان دوره از همدوره
. مامور شدم و مجيد و شافعي و تعدادي ديگر به مشهد

هاي شيرين و لطيفي را كه هر چند گاه مجيد برايم  نامه
فرستاد پنجره اي براي تنهايي من بود كه هنوز انها را  مي

  .نگهداشته ام
جيد دارم مربوط به يكي از اين ولي خاطره اي را كه من از م

شايد اغلب . سفرهاست كه به يكي از شهرهاي اطراف ميرفتيم
ما با اين صحنه كه چند قلوه سنگ از كوه سرازير شده و در 

حداكثر كاري كه  .وسط جاده پراكنده شده است روبرو شده ايم
كنيم اينست كه مراقب باشيم كه از روي سنگ رد  اغلب ما مي
جيد كه رانندگي را به عهده داشت ماشين را به نشويم ولي م
به  تمام سنگها را جمع كرد و از ماشن پياده شد و كناري زد و

او گفت كه اين كار را از پدرش كه  .كنار جاده انتقال داد
او با  .اي قديمي و با تجربه بوده است ياد گرفته است راننده

يك توقف  اينكار خطرات احتمالي تصادف و يا چپ كردن را با
يك دقيقه اي از سر ديگر رانندگان دور كرد خدايش او و 

  پدرش و ديگر شهداي جنگ را بيامرزد

  حسنعلي تدين
  تهرانساكن  شيميدانش آموخته دوره پنجم مهندسي 
  سفر نيكسون به ايران

ه من دارم موقعي خاطره اي ك
كه نيكسون رئيس جمهور 
( أمريكا در اريبهشت سال 

أمده بود )  1350فكر ميكنم 
ايران، دانشگاه تهران اعتصاب 

ه ها به ماشين بچ شد و
. ه فرنگي زدندگوجنيكسون 

نروز گارد دانشگاه به آتا . روز بعد دانشگاه ما هم اعتصاب شد
شدند  دانشگاه خارج نمي ن كه دانشجويان از محوطهآشرط 

داديم و  ه همگي شعار ميدر نتيج. شد وارد دانشگاه نمي
. ا جلو درب ورودي داخل دانشگاه هم داشتيمراهپيمايي ت

هار يا عده در سالن غذا خوري مشغول صرف ن حدود ظهر بود
در تريا خوردن چاي بودند كه يك مرتبه گارد دانشگاه بداخل 

ه تريا گير افتاديم ك من و تعدادي از بچه توي. وردجوم آه
و تعداد زيادي جل. گاردي ها ريختن به بي مهابا با باتوم زدن

 اريك بعد از مدتي كتك. انبار شده بوديم پيشخوان رويهم تل
 وردندآاتوبوس 

ها با باتوم  ه و ما را در حاليكه دو طرف گارديجلو در بوف
كه . فتند يكي يكي برويد سوار شويدگزدند  ايستاده و ما را مي

ه بعداً به داالن عبور از ان داالن ك همانطوريكه تصور ميكنيد
چون گاردي ها حسابي . يلي دلهره اور بودمرگ معروف شد خ
 يها و دشنام ه غير مترقبه با فرياد هابر حملروحيه ما را عالوه 

نهايتا وقتي اتوبوس پر شد و راه . بلند خيلي خراب كرده بودند
نكته جالب اينكه . افتاد ما همگي كتك خورده و ناالن بوديم

هواي خنك ه پنجره را كمي باز كرد تا شيش وقتي از بچه ها
بود  جوان همسالي كه نگهبان گاردي ما داخل ماشين. بيايد

ه خوريد ك مي ه را ببند چون عرق داريد و سرماگفت شيش
و او خيلي مشتاق بود . همدردي او براي من خيلي جالب بود

خوريم و بقول خودش دختر  بداند ما كه نهار را با پنج ريال مي
نيم كه او دوستانش هستيم چرا كاري ميك و پسر هم با هم

ه حمله به د كماده در شرائط سخت بنشيننآيكهفته تو ماشين 
در ان  ما برايشان رهايي از قفس ماشين گارد باشد كه البته

  .شرائط درك مشتركي بين ما نبود

  مجتبي مظفري
  تهرانساكن  رياضي و علوم كامپيوتردانش آموخته دوره پنجم 

  امتحانجلسه تشنگي در 
نقدر دكتر شادمان تازه به دانشگاه آمده بود و درس استاد گرا

امتحان پايان ترم . نظريه معادالت ديفرانسيل را درس مي داد
با آب خنك پذيرائي  معموالً. ظهر گرم بود در يك بعد از

من هم . شديم اما در آن جلسه خبري از پارچ آب نبود مي
به . معليرغم تشنگي مغرور تر از آن بودم كه درخواست آب كن

علت تشنگي سرعتم كم شده 
. بود و نگران وقت هم بودم

در آن دوره وقت امتحان را 
بر اساس دانشجويان خوب 

كردند و فرصت  تنظيم مي
. اشتباه يا غواصي حافظه نبود

يك مرتبه ديدم يكي از 
مستخدم ها يك شيشه 

دكتر شادمان از جيب خودش براي همه . نوشابه به من داد
ريال و بزرگ  4نوشابه كوچك . ه خريده بوددانشجويان نوشاب

تومان  5000اديار بيش از تشش ريال بود و حداقل حقوق اس
بود و ما هم از زياد بودن حقوق اساتيد خوشحال بوديم و به 

اين نوشابه  باعث شد كه امتحان خوبي . آينده اميدوار بوديم
  .داشته باشيم و من حتي وقت اضافه هم آوردم

كه محصول عمده دانشگاه را نيروي انساني به اميد روزي 
كارآمد و متعهد بدانيم بجاي آنكه انتظار افزايش آمارهاي 
ظاهري يا كسب درآمد از دانشگاه با دانشجوي بورسيه يا 

اي  مجازي يا شبانه يا كسب اعتبار براي دانشجوي سهميه
تاسف بار است كه شخصي را كه اساتيد دانشگاه تهران . باشيم

است دانشگاه تهران مي دانند نمايندگان با مدارك اليق ري
  .تحصيلي حوزه يا دانشگاه اليق وزارت علوم نمي دانند

  احمد ارژمند
  ساكن تهران/ دانش آموخته دوره پنجم مهندسي برق

  گرفتن كارت كنكور
كارت شركت در آزمون كنكور 

را بايد از  49سراسري سال 
دانشكدة هنرهاي دراماتيك 

. ان مي گرفتمدانشگاه تهر
توي صف ايستاده بودم، و 
شايد اولين بار بود كه اصالً 
وارد فضاي يك دانشگاه، يا 
دست كم دانشگاه تهران، مي 

چند تا جلوتر از من دو . شدم
جوان تقريباً هم سن و سال خودمان ايستاده بودند و با هم 

يك دفعه يكي از اين دو تا شروع كرد به . گپ مي زدند
افتد به طوري كه  ات خاصي كه انگار دارد ميلرزيدن و حرك

رفيقش درحالي كه او را مي گرفت . همه را متوجه خودش كرد
و او » ! ... فالني چيزي نيست ، نترس«: كه نيفتد مي گفت

اآلن داريم مي ريم كنكور بديم؟ تورو «: مرتب مي پرسيد كه
و رفيقش با نگراني از وضع  او ... » !به خدا راستش رو بگو

نه بابا، اينجا فقط صف تحويل كارته «: داد كه دلداري اش مي
. و جمع و جورش مي كرد»  ...هنوز چند روز به كنكور مانده... 

ما هم متأثر شده بوديم و به خصوص دخترهاي توي صف 
همدردي مي كردند كه واي، ببين بيچاره چقدر خرخوني كرده 

. دست دادهكه عقلش پريده و همة اعتمادش به نفسش رو از 
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دو سه بار به فاصلة مثالً يكي دو دقيقه اين اتفاق به شكلهاي 

ديگه بعضي از حاضران هم شروع . متفاوتي تكرار شد! هنري
تا اينكه يهو . به دخالت و همدردي و نصيحت كرده بودند

خب ديگه براي «: رق شدند و نفر غشي گفت هردو نفر شق و
كنف ما راهشان را  و در مقابل نگاه» !امروز  بسه، بريم

يواش يواش از بهت درآمديم و معلوم شد كه ! كشيدند و رفتند
اينها بچه هاي همين دانشكدة هنر هستند و از اين فرصتها 
براي سر كار گذاشتن ديگران و احتماالً تمرين درسهاي 

  !بازيگري استفاده مي كنند
ا اگر يادت باشد هميشه بين بچه هاي فني و ادبياتيها و هنريه

 از فني بعد«اين هم اولين برخورد من . هايي بود كل يك كل
و انصافًا درسشان را خوب . ها بود»هنرمند بعداز اين«با » اين

 !اجرا كردند

  نصراله محمد حسين فالح
  ساكن تهران/ دانش آموخته دوره پنجم مهندسي متالورژي

   معلم حل تمرين رياضي
معلم حل تمرين رياضي ما 

بسيار جوان  هك آقاي آگاه بود
ري چون خود ما هبود و ظا

 هشنيديم ك يك روز. داشت
د هكالس نخوا هاحتماال ب

آمد و اگر كسي براي 
جانشيني او در آن روز پيدا 

. شود مي نكنند كالس تعطيل
سينما يا منزل رفتن براي  هتعطيلي كالس و ب هميشهمثل 
  .داشت ها بسيار جاذبه هبچ

يكي از  هب. دوستان ريختممن طرحي براي سربسر گذاشتن 
ساعت كالس  خواستم راسدوستان خود تلفن زدم و از او 

دانشگاه بيايد و خود را معلم جانشين معرفي كند  هآقاي آگاه ب
ا را حل هآمادگي دارد و تمرين  هر كه هد كها بخواه هو از بچ
وقت كالس را  هم داوطلبانهمن . بيايد هپاي تخت هكرده ب

نگي هماهم هند نفر از دوستان در كالس چ با! م گرفتهخوا
  !ما با موفقيت اجرا شد هنمايشنام. د نيايدكردم تا شكي بوجو

شدت از معرفي معلم جانشين دلخوري ابراز كردند  ها به هبچ
حل تمرين كردم  همن حدود بيست دقيق. ولي چاره اي نداشتند

ا وقتي ه هبچ. سازي شد هصحن هولي فشار خنده مانع از ادام
و چند نفر  هقالبي در پاي تخت يدند من و معلم حل تمريند

خندند  مي ههقهو با ق هديگر بين خودشان دل خود را گرفت
: ا فرياد زدندهچند نفر از دختر . است رخ داده هميدند چهف

م با زدن پس ها هبرخي پسر !. مزخرف! بي ادب! لوس
ديگر عده اي . دلخوري خود را نشان دادند هاي دوستانه گردني

كار گذاشتن  سر هروح شوخي داشتند با خنده نمايشنام هم كه
  دوستان را تشويق كردند

  نهله غروي نائيني

  ساكن تهران/دانش آموخته دوره پنجم شيمي
   خاطراتي از دانشكده شيمي

ساختمان دانشكده شيمي سه راه پله داشت : خاطره اول
هنگامي كه استاد براي 
كالس دير مي كرد بچه ها 

گفتند از پله اي كه استاد مي 
معموال نمي آيد برويم و 
كالس را تعطيل كنيم تا مبادا 
در ميان راه پله با استاد مواجه 

  .شويم
روزي ) اسم نمي برم (استاد شيمي سال اولمان : خاطره دوم

من توجه . سر كالس مشغول نوشتن فرمول پاي تخته بود 
عالمت آكوالد كردم كه فرمول نوشته شده در خط باال داراي 

سوال كردم . لكن در خط بعدي انتگرال نيست) انتگرال( است
بعد كه . استاد هر چه نگاه كرد متوجه نشد كه چرا چنين است

من جزوه را نگاه كردم متوجه شدم كه عالمت در جزوه جا 
افتاده گويا استاد قبال روي مطلب دقت نكرده بود و از روي 

  .جزوه رو نويسي مي كرد

  ميعلي اما
 ساكن تهران/ مكانيكمهندسي دانش آموخته دوره پنجم 

  درس مكانيك جامدات
درس يك روزي سر كالس 

آقاي دكتر مكانيك جامدات 
موضوع 1350در سال طوسي 

( درس راجع به خيز تير ها 
 4ايشان  .بود) تغير مكان تير

مجهول  4معادله نوشتنند و 
داشت و حل آن سر كالس 

گفتنند لذا ايشان . راحت نبود
كه ما در دانشگاه بركلي استادي داشتيم كه به شاگردان 

  .بيشتر چيز بلد باشيد گفت شما بايستي از استادتان مي
يكي از شاگردان كالس ما آقاي سنبلستاني گفت جناب آقاي 

  .ادتان چيز بلد بوديد دكتر شما در آن موقع به اندازه است
تدا متوجه سپس كالس قهقهه زد و آقاي دكتر طوسي در اب

نشد چون ظاهر مسئله اين بود كه هر كس به اندازه استادش 
سواد داشته باشد خيلي با سواد است ولي بر اساس گفته آقاي 

  .كرد دكتر مفهوم ديگري پيدا مي
كلي خنديدند كه آقاي  لذا آقاي دكتر متوجه شدند و و

  .سنبلستاني به ايشان چه گفته است

  قاسم جابري پور
  ساكن تهران/ دوره پنجم مهندسي برقدانش آموخته 

  49ثبت نام سال 
هاي آن زمان كه ديپلم  پدرم بازاري بود، از معدود بازاري

ولي دوست نداشت من به دانشگاه بيايم، بخصوص . داشت

وقتي فهميد شهريه دانشگاه 
يعني (تومان است  2000
). ه تاكسيبرابر كراي 2000

بنابراين روز ثبت نام پول كه 
. هيچي با من هم نيامدنداد 

تنها و نگران، و پرسان 
آقاي  پرسان رسيدم خدمت

ارض پيماي عزيز و دوست 
ه داشتني با نگراني خود را ب

ه فيش منتظر بودم ك عنوان پذيرفته شده برق معرفي كردم و
شان شروع كرد اي. پرداخت شهريه را از من مطالبه كند

اوي خروجي هاي پهن بزرگي را، كه بعد ها فهميدم حكاغذ
ه من همينطور پس از مدتي ك. بررسي كردن كامپيوتر است،

نگران ايستاده بودم سر بلند كردند و با لبخندي گفتند كه 
من آگاه  انگار كه از مشكل(خوب شما كه از شهريه معافي 

ه ديد ه متعجب مرا كهرچ. دنيا برايم چقدر زيباتر شد). بود
سال  15حدود . هستم درصد اول قبولي 10ادامه داد كه جزو 

) دكتري كامپيوتر(دانشجوي شريف  پيش كه براي بار دوم
اين خاطره را تعريف  هروئي ايشان را ديدم وشده بودم در را

  .كردم
  51هشت خاطره ارديب

كه بعد از تعطيل  51بود يا  50هشت درست يادم نيست ارديب
ها پشت در ورودي دانشگاه جمع شده بوديم و ردن كالس ك

. هم در بيرون در بستهويژه  ن هاي پر از سرباز گاردكاميو
يكي از شعارهائي كه فرماندهان مربوطه و ساواكي ها را به 

مرگت  فرسيو"شدت عصباني كرده بود فرياد همرا با كف زدن 
هاي نظامي  به نظرم از افسران عالي رتبه دادگاه(بود  "مبارك

شد و كاميون ها  ناگهان در دانشگاه باز). بود كه ترور شده بود
ها به آرامي كم شد و هر صداي شعار . آوردند بداخل هجوم

نفر ديگر با هدايت  10من و حدود . كس به طرفي فرار كرد
) همكالس بوديم كه از دبيرستان(شهيد مجيد حداد عادل 

هم اكنون (ك خزيديم بداخل ساختمان آزمايشگاه هاي فيزي
از پله ها ). استعكسش روي ديوار آن ساختمان نقش بسته 

از پنجره زمين چمن شمال آن ساختمان را . كه باال ميرفتيم
ه چطور وحشيانه بچه ها را، از جمله چند دختر را ميديديم ك

چند تا يكي باال  ترس بر غيرتمان غلبه كرد و پله ها را. ميزدند
ه ش دانشجوي فيزيك بود ما را به خودمجيد ك. رفتيم

جناب ! الف اسمش ظلمات استآزماشگاه نور برد كه بر خ
ه تحويلمان گرفت و دعوتمان كرد ب آقاي شرفبافي حسابي

فكر كنم دو ساعتي را با ترس و لرز در آنجا . سكوت مطلق
شده  سپري كرديم تا آقاي شرفبافي خبر آوردند كه گارد جمع

ه دكتر رياحي، استاد فيزيكمان ن بسپس ايشا. هو بيرون رفت
اه بودند، خبر دادند، كه شخصا آمدند كه معاون آموزشي دانشگ

. رديف كرده و از ساختمان بيرون بردند و ما را پشت سرشان
ه ميان خروجي ساحتمان و خروجي دانشگاه، در در فاصل

دنبال  حاليكه احساس بجه مرغابي كارتون ها را داشتم كه
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نامي كه مسئول ساواك  "كيائي"مادر در يك صف ميروند، 

د و به دكتر رياحي گفت كه قربان اجازه در دانشگاه بود آم
) انقالب(اسفند  24بوس تا ميدان  دهيد اين ها را با ميني

دكتر با عصبانيت گفتند خير الزم نيست خودشان . ببريم
 همراهي كردند و گفتند تا منميروند و ما را تا بيرون دانشگاه 

هنگام . هستم برويد و سوار اولين وسيله شده و برويداينجا 
روج سربازي كه در كاميون نشسته بود در حاليكه با دست خ

هجه خاصي گفت كرد با ل مي عرق پيشاني اش را خشك
كردم، بي ) يعني عشق(كردم، عگش ) يعني كيف(چيف "

) يعني فحش(فش ) يعني به امام حسين(ايمام حوسين 
ه انگيزه آن ضربات وحشيانه چه ميديم كهف تازه "!ميدين؟

  .بوده است

  فرنام )كامپيز(ضا محمد ر
  ساكن كاليفرنيا/ دانش آموخته دوره پنچم مهندسي برق

  ينترانه به يادماند
ها  بعضي از خاطرات آن دوره

مربوط به آقاي قدرت اله وثوقيان 
و من هنوز آهنگي را كه است و 

واده و براي خان هيادم داد او
  :خوانم دوستان مي

  ااي آلو بخار  آلو بخارااي 
  اي دشمن سرما  اي دشمن سرما

  تا شود مربا  با شكر بجوشانيد  رويش را بپوشانيد
  اي گوجه فرنگي  اي گوجه فرنگي
  اي چقدر قشنگي  اي چقدر قشنگي
  !!تا شود رب   با نمك بجوشانيد  رويش را بپوشانيد

  پرويزدوستي
  ساكن پنسيلوانيا/رياضي علومدوره پنجم  دانش آموخته

  بازي در شمشك اسكي
م كه به كلوپ گمانم سال دوم بود

 اصالً. اسكي دانشگاه پيوستم
شوق  دانستم و اسكي كردن نمي

. كرد دلم بيداد مي ياد گرفتنش در
آنروزها اسكي ورزش بسيار گراني 

 تعداد بسيار كلوپ هم جز بود و
معدودي اسكي قديمي چيزي 

نسبت تعداد اعضاي كلوپ و متقاضيان به تعداد . نداشت
هفته بناچار فقط تعداد  لوپ هركه ك بود ها چنان زياد اسكي

  .برد كمي را به قيد قرعه به اسكي مي
اين داستان هم چنان ادامه داشت تا روزي فرح ديبا براي 

عالقه وي به  كلوپ اسكي هم كه از. بازديد به دانشگاه آمد
از وي  اين ورزش با اطالع بود فرصت را غنيمت شمرد و

تقاضا مورد قبول  اين. تقاضاي تعدادي اسكي براي كلوپ كرد

  .شد كلوپ دانشگاه صاحب ده دستگاه اسكي نو افتاد و
هاي نو  عشق اسكي با اين اسكي بچه هاي كلوپ كه از

زد براي ثبت  مي دهانشان آب افتاده بود و دلشان در سينه پرپر
هاي گردانده كلوپ هم كه  بچه. وردندآنام هفته بعد هجوم 

ند كه به ازاي هرجفت همه تقاضا را ديدند تصميم گرفت اين
ه ب قرار بر اين بود هر دو نفر. همراه ببرند اسكي دو دانشجو را

يكي بعد از ظهر با يك جفت اسكي  –طور متناوب يكي صبح 
  .اسكي كنند

يك گروه  خوبم هم باهم در دوستان بسيار و يكي از من
  .شد به نوبت اسكي كنيم قرار قرارگرفتيم و
 ما همه قبل ازطلوع آفتاب در وجمعه فرارسيد  باالخره روز

ه ميني بوس شده و ب باشوق فراوان سوار. دانشگاه جمع شديم
پيست شمشك شايد . سمت پيست شمشك روان گشتيم

 ها اصالً براي مبتدي ترين پيست اسكي ايران باشد و سخت
اين حرفها سرمان  جوان بوديم و مناسب نيست ولي ما

  .شد نمي
. معطل نكرديم. به پيست رسيديم بعد از دو سه ساعتي در راه

تله اسكي شديم و به باالي پيست  سوار ردوش،بها  اسكي
.  اسكي ها رو به پا كردم. تم نبود كه اسكي كنمباول نو. رفتيم

بند  ما بايد با نروزها ترمز اتوماتيك هنوز مد نشده بود وآ
 از بستيم كه اگر اطمينان مخصوصي اسكي را به پايمان مي

  .نكند ا شد به قول معروف فرارپايمان جد
ذوق فراوان متوجه  علت مبتدي بودن و شايد هم ازه من ب

 هاي نو را اسكي. اطمينان ندارند ها هنوز بند نشدم كه اسكي
خودتان . به طرف پايين تپه چرخاندم سرشان را به پاكرده و

ها  قدمي پايين نرفته بودم كه اسكي تواند حدس بزنيد چند مي
محكم به زمين  را از دست دادم و مد، تعادلسرعت گرفتن

.  به سوي پايين روان شد و پايم جدا اسكيها از يكي از. خوردم
طرف ه ب لبه پرتگاه گذشت و اسكي از ،نكه بگويم آخآ قبل از

  .اعماق دره پروازكرد
خالصه . ته دره شايد به ارتفاع ده متر برف جمع شده بود

دوست طفلكم كه  نروز را من وآدردسرتان ندهم تمام بقيه 
هاي جديد را نكشيده بود  يك لحظه هم مزه اسكي با اسكي
. نشد كه نشد اسكي پيدا به دنبال يك لنگه اسكي گشتيم اما

  .طول راه برگشت به شهر واقعا ديدني بود قيافه هردوي ما در
عنوان نماينده ه مدتي از اين داستان گذشته بود و روزي من ب

جلسه انجمن ورزشي دانشگاه شركت كرده  ژيمناستيك در
يادم هست مهندس مقدسيان كه رييس تربيت بدني بود . بودم
گفت و  مورد بي مسئوليتي برخي از دانشجويان سخن مي در

عنوان شاهد ه كردن يك لنگه اسكي كامال نو را ب داستان گم
 من هم كه ته دلم يواشكي ميخنديدم با. كرد مي ال ذكرثم

  .دادم به عالمت تاييد تكان مي ي سرم رايك قيافه جد

  حميد رضا نفيسي
  ساكن تهران/ مهندسي مكانيكدانش آموخته دوره پنجم 

  هريهشحل مشكل 

هنگام  49مهر ماه سال 
نام نويسي در دانشگاه به 
خاطر غرور، سادگيِ 

سالة  جوان هيجده
شهرستاني، ناتواني در 
بيان مضيقة مالي خود و 
همچنين ديرباوري 

ئول بررسي كنندة مس
وضعيت متقاضيِ وام نتوانستم با استفاده از وام، شهرية 

تشخيص داده  نياز ي را پرداخت كنم و به دنبال آن بينويس نام
ناچار در محلة  .شدم و از استفادة خوابگاه هم محروم شدم

هايِ مهاجر در حاشية تهرانِ آن روزگار و نزديك به  آپاچي
در  .دون وسايل گرمايشي سكني گزيدمب دانشگاه در اتاقِ سرد

زمستان سرد آن سال شبِ قبل از يكي از امتخانات پايان ترم 
اي گستاخانه  ود بر كاغذ باطلهطاقتم از سرما طاق شده ب

مرحوم دكتر امين را مخاطب قرار داده با انشاء و امالي پر 
غلط به وي و سيستم حاكم و ادعاهايشان اعتراض كردم و 

شكسته و با اندك اميدي به  بعد از همه بريده، دلصبح روز 
دو الي  !آدرس رياست دانشگاه پست كردم لطف خدا نامه را به

هاي  عد سرِ جلسة امتحانِ فيزيك يك بودم، كارتسه روز ب
كردند به من گفته شد بعد از پايان  دانشجويي را كنترل مي

نشجويي جلسة امتحان نزد مرحوم دكتر رياحي معاون رفاه دا
دكتر ! ام را روي ميزش ديدم وقتي نزد ايشان رفتم نامه .بروم

ر رياحي اشك در چشمانِ دكت .ايشان ارجاع داده بود امين به
وي در همان حال ابتدا كمي به خاطرِ نحوة ! حلقه زده بود

گرمي داد و به سرعت  ام سرزنش كرد و سپس دل نگاري نامه
ام  ن وام براي هزينة زندگيامكان استفاده از خوابگاه و همچني

هاي تحصيلي بعد با توجه به وضعِ  البته سال .فراهم نمودرا 
جويانِ متقاضي، بدون داشتن خوبِ ماليِ كشور براي همة دانش

شرايط خاص و انجام اقدامات دشوار، اين تسهيالت فراهم 
  .شد

  فريضه نماز
شجويي هاي پايانيِ تحصيل در دانشگاه، كارِ دان در يكي از سال

داشتم و بايد ترجمة بخش پيچش از كتاب جامدات پوپف را 
دادم تا بعد  ميتحويلِ آقاي دكتر حسيني استاد درسِ جامدات 

بخشي از . از تاييد ايشان بتوانم دستمزد مربوطه را دريافت كنم
كار را با تاخير بسيار نزدشان برده بودم كه تحويل دهم، 

كار اجازه گرفتم بروم نمازِ در حينِ تحويلِ  ،نزديك غروب بود
از اتاقِ ايشان در . را به جاي آورم و باز گردم! ظهر و عصر

ارج شده به سرعت به نمازخانه در دانشكدة مكانيك خ
ز ساختمان مجتهديِ آن زمان رفته و بعد از انجام فريضة نما

استاد وقتي مجدداً مرا ديد  .به سرعت به اتاق ايشان بازگشتم
ايشان ! ي نمازت را بخواني؟ گفتم قربان خواندمگفتند چرا نرفت

در حالي كه تعجب كرده بود فرمود چه خوب بود كار كردنت 
و من در حال شرمندگي حق ! هم به سرعت نماز خواندنت بود

  .به جانب ايشان دادم
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آموزش و پژوهش در 

نگاهي به گذشته و : ايران
  تصويري از آينده

  mszarghamee@sgh.com مهدي ضرغامي
كتر مهدي ضرغامي از استادان پيشكسوت : خبرنامه

دانشگاه به نخستين كنفرانس ساالنه 
دعوت  1393التحصيالن شريف در مهرماه  فارغ

ان شده بود تا در بخش افتتاحيه به عنوان سخنر
نامه ريزي اوليه عليرغم بر. كليدي سخنراني نمايد

در عمل مشكلي براي سفر به براي حضور ايشان، 
ايران پيش آمد و به ارايه فيلم ويدوئي از سخنراني 

دكتر ضرغامي متن سخنراني خود . ايشان بسنده شد
و براي برگزاركنندگان را به صورت نوشته نيز تهيه 

  .آيد در ادامه مي نموده است كهكنفرانس ارسال 
تشكر از انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي با 

تجربيات خودم كه شريف و اين كه به من اين فرصت را دادند 
را در مورد آموزش و پژوهش در علوم و مهندسي، همراه با 

  .تصويري از آينده با شما در ميان بگذارم
ايجاد صنايع خاصي مبداء تحوالت عميق  در تاريخ ايران،

براي مثال، ايجاد راه آهن سراسري در . تكنولوژي بوده است
زمان سلطنت رضا شاه، ايجاد كارخانه ذوب آهن در دهه 

، هر يك منشاء 50و ايجاد انرژي اتمي در اواخر دهه  1340
، تصور بر اين 1340در دهة . تغييراتي شد كه قابل تصور نبود

يجاد كارخانه ذوب آهن اصفهان سرآغاز ورود ايران به بود كه ا
صنايع سنگين و تكنولوژي مربوطه خواهد بود، اما ايران براي 

اي از صنعت، آمادگي الزم را نداشت و  ورود به چنين مرحله
نيروي انساني متخصصي كه بتواند چرخ هاي صنايع سنگين 

ر داخل را به حركت درآورد و مسائل فني و علمي مربوط را د
به اين دليل، فرمان تأسيس دانشگاه ما . حل كند، موجود نبود

صادر شد تا از يك سو، نيروي متخصص مورد نياز صنايع 
سنگين را تربيت كند و از سوي ديگر با انجام پژوهش در 

  .شمار دانشگاه هاي معتبر علمي و تكنولوژي جهان درآيد
تادان دانشگاه ما توسط دكتر مجتهدي تأسيس شد و اس

شايسته اي به كادر آموزشي پيوستند و دانشجويان با 
مجتهدي با تمام نيرو، براي . استعدادي وارد دانشگاه شدند

تحقق هدف ايجاد يك دانشگاه كه در شمار دانشگاه هاي 
در زمان . معتبر علمي و تكنولوژي جهان باشد، مبارزه كرد
ن دوره هاي رياست دكتر امين، دانشگاه ما سازمان يافت و اولي

فارغ التحصيالن در صنايع داخلي، مشغول به كار شدند و يا به 
مؤسسات علمي خارج جهت ادامه تحصيل رفتند و در هر جا 

هنوز چند . كه بودند، درخشيدند و مايه افتخار همه ما شدند

سالي نگذشته بود كه دانشگاه ما در سراسر دنيا، به عنوان يك 
استادان دانشگاه ما، . ناخته شدمؤسسه آموزش عالي معتبر ش

به پژوهش و تهيه و چاپ مقاالت علمي پرداختند، ولي اين 
پژوهش ها با مسائل روز و آينده ايران ارتباطي نداشت و ما در 
مطالعه و هدايت سياست هاي تكنولوژي، صنعتي، اقتصادي و 

پژوهش هاي ما در پيشبرد . اجتماعي كشور، نقشي نداشتيم
وري در صنايع، اختراع، ايجاد صنايع منتج از آن، تكنولوژي، نوآ

استادان رشته هاي . و اقتصاد ايران نقشي مهمي نداشت
كردند و  مهندسي، اغلب روي ادامه كار دكترايشان پژوهش مي

در رشته هاي علمي هم چون فيزيك، . مقاله مي نوشتند
رياضي و شيمي، مشكل اساسي ما، ايجاد ارتباط و ادامه تماس 

ن، و دانشمندان طراز حيط هاي زنده و فعال علمي و جهابا م
اول بود؛ چه دور افتادن از چنين محيط هايي، موجب ركورد 

براي رفع اين مشكالت، دانشگاه اقدام به ايجاد . فكري بود
مراكز پژوهشي كرد تا پژوهش در مسير نيازهاي جامعه قرار 

رسرستي به سرپ» مركز خواص و كاربرد مواد و انرژي«. گيرد
به سرپرستي دكتر » انستيتوي آب و انرژي«دكتر وجداني، 

به سرپرستي مهندس » مركز تحقيقات الكترونيك«نوحداني، 
به » مركز تحقيقات مهندسي بيوشيمي«صمصام بختياري، 

سرپرستي دكتر فاضلي، مثالي چند از اين مراكز است ولي 
گاه هاي موفقيت محدود بود و دانشگاه ما، هنوز در شمار دانش

  . معتبر علمي و تكنولوژي جهان درنيامده بود
سؤالي كه اين جا مطرح مي شود اين است كه چگونه مي 
توانيم دانشگاه خود را به يكي از دانشگاه هاي معتبر علمي و 
تكنولوژي جهان تبديل كنيم؟ در طول خدمت ام در دانشگاه، 

ين افكار درباره اين سؤال خيلي فكر و مطالعه كردم و نتيجه ا
و مطالعات، طرح ايجاد دانشگاه صنعتي اصفهان بود كه سعي 
مي كرد به بسياري از مشكالت ما در ايجاد يك دانشگاه 

چون به نظر نمي رسد كه . معتبر علمي جهاني، جوابگو باشد
مشكالت و چالش هاي امروز، نسبت به آن سال ها تغيير 

ا شما در من اصول فكري اين طرح را ب. اساسي كرده باشد
  .ميان مي گذارم

هدف من از طرح ايجاد دانشگاه صنعتي اصفهان، ايجاد 
. دانشگاهي در سطح معتبرترين دانشگاه هاي جهان بود

دانشگاهي كه از بهترين و مستعدترين دانشجويان كشور، 

  آشنايي با دكتر مهدي ضرغامي
مهدي ضرغامي تحصيالت كارشناسي خود را رشته 

با رتبه برتر از انستيتو  1962سي عمران در سال مهند
سپس به . تكنولوژي جورجيا در آمريكا به پايان رسانده است

ادامه تحصيل كارشناسي ارشد رشته رياضي در انستيتو 
از اين  1968تكنولوژي ماساچوست پرداخته و در سال 

دوره دكتري مهندسي . التحصيل شده است دانشگاه فارغ
به اتمام  1965دانشگاه ايلي نيويز در سال  سازه را نيز در
  .رسانده است

در دانشگاه صنعتي آريامهر  1347دكتر ضرغامي در سال 
به عنوان 1354مشغول به كار شد و تا سال ) شريف كنوني(

عضو هيئت علمي و معاون تحقيق و توسعه دانشگاه به 
  .فعاليت پرداخت

شد و به سمت رئيس دانشگاه منصوب  1975وي از سال 
 1356در سال . سال در اين مسئوليت باقي ماند 2به مدت 

عاملي صنايع مس ايران منصوب شد كه  يتبه سمت مدير
پس از آن به آمريكا عزيمت . ادامه داشت 1358تا سال 

 & Simpson Gumpertzنمود و در شركت 

Heger وي هم . در بوستن آمريكا مشغول به كار شد
در اين شركت مهندسي  اكنون به عنوان مسئول ارشد

  .مشغول به كار است
سال تجربه مشاوره، فعاليت دانشگاهي  45دكتر ضرغامي از 

او متخصص مهندسي سازه و . و مديريت برخوردار است
او در زمينه . ها و رياضيات است مكانيك كاربردي، زيرسازه

هاي مكانيكي پيچيده  ها و سيستم تحليل و طراحي سازه
ات او در زمينه ارزيابي شرايط، تحليل مطالع. تجربه دارد

ها و تعميرات، بازسازي و  ها و زيرساخت ريسك انهدام سازه
دكتر . باشد هاي صدمه خورده مي ارزيابي و مديريت زيرسازه

  .ضرغامي در زمينه باد و زلزله نيز متخصص است
دكتر ضرغامي افتخارات زيادي را كسب كرده است كه 

  :شود برخي به شرح زير بيان مي
انستيتو مهندسي سازه از انجمن ) Fellow(عضو همكار 

  2013آمريكايي مهندسين در سال 
در زمينه مهندسي خط لوله و  Bechtelبرنده جايزه 

  2008مشاركت در مهندسي خط لوله در سال 
دريافت جايزه ملي پروژه از شوراي عالي شركت هاي 

  2006مهندسي در آمريكا در سال 
يي پروژه از شواري آمريكايي شركت دريافت جايزه طال

  هاي مهندسي در ماساچوست در آمريكا
التحصيل نمونه از انجمن  دريافت عنوان فارغ

التحصيالن دانشكده مهندسي عمران دانشگاه ايلي نويز  فارغ
  2002در سال 

برنده جايزه مقاله برتر از انجمن آمريكايي مهندسي عمران 
  19996در سال 

در بنگلور  MASTECHاز كنفرانس  برنده مقاله برتر
  1369هند در سال 
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1394 فروردين 40خبرنامه شماره 
مهندسيني نوآور و پيشرو تربيت كند كه  بتوانند چهرة 

را در شمار كشورهاي تكنولوژي كشور را تغيير دهند و ايران 
داني بپرورانند پيشرفته تكنولوژيكي جهان قرار دهند و دانشمن

 حاكم بر محيط )Scientific Culture(كه با سنت علميِ
چنين دانشمنداني در . اند هاي پيشرفته تربيت شده دانشگاه

سطح جهاني، قادرند دانشجوياني تربيت كنند كه نتيجه 
ولوژي و علوم در كشور برد تكن پژوهش آنان، موجب پيش

البته، چالش . شور را بسازدگردد و زيربناي سياست هاي ك
  :هاي متعددي در اين راه بود از جمله

چگونه مي توانيم كادر آموزشي و پژوهشي الزم را از   •
بهترين دانشگاه هاي جهان جذب كنيم و در اصفهان، گرد هم 

  آوريم؟
أمين كنيم تا چگونه مي توانيم زندگي آنان را چنان ت  •

  و پژوهش كنند؟بتوانند هم خود را منحصر به آموزش 
چگونه مي توانيم سنت علمي را بر محيط دانشگاه حاكم   •

  كنيم؟
هاي دانشگاه را جهت  چگونه مي توانيم مسير پژوهش  •

نوآوري در تكنولوژي و در رابطه با نيازهاي كشور قرار دهيم؟ 
وسيله براي توسعه علمي شود دانشگاه را مؤثرترين  چگونه مي

  و تكنولوژي كشور گرداند؟
چگونه مي توان وسايلي فراهم كرد تا نوآوري دانشجويان   •

  و استادان، نتايج اقتصادي الزم را در كشور داشته باشد؟ 
  : ها، ابعاد متعدد داشت پاسخ به اين چالش

ساختار دانشكده ايِ موجود، ارتباط الزم را با  :چالش اول
پس ساختار جديدي بر اساس . آورد ر به وجود نميمسائل كشو

بنابراين، . مسائل بزرگ و كلي كشور مي بايست به وجود آيد
دانشگاه بر اساس شش بخش آموزشي و پژوهشي در رابطه با 

گذاري شد و برنامه هاي آموزشي متعدد در  نيازهاي كشور پايه
اين ساختار مي توانست . قالب اين بخش ها ارائه گرديد

اين  .ژوهش دانشگاه را با نيازهاي كلي كشور مرتبط سازدپ
  :بخش ها عبارت بودند از

بخش دربرگيرنده تمام فعاليت هاي آموزشي و  انرژي؛ -
پژوهشيِ مربوط به منابع انرژي چون انرژي برق، نفت، گاز، 
هسته اي، خورشيدي، بادي، اقيانوسي، سياالت، آب، انتقال و 

و سياست هاي مربوط به انرژي  تبديل انرژي، مصرف انرژي
  بود 

هاي  اين بخش دربرگيرنده تمام فعاليت انفورماتيك؛ -
  )Process(آموزشي و پژوهشي مربوط به اطالعات، فرايش

اطالعات، ارتباطات، كنترل، و علوم و مهندسي كامپيوتر و 
  .سياست هاي مربوط به آن ها بود

ي آموزشي و اين بخش دربرگيرنده تمام فعاليت ها مواد؛ -
پژوهشي مربوط به مواد از منبع چون معدن و مينرال ها، 

شناسي، فرايش مواد، طراحي متالورژي، پليمرها، بتون، خاك
سازه ها، طراحي صنعتي و معماري، و سياست هاي مربوط به 

  . آن ها بود

هاي پژوهشي  اين بخش دربرگيرنده تمام فعاليت غذا؛ -
فرايش مواد غذائي، بسته بندي و مربوط به توليد مواد غذايي، 

، مصرف و  )Packaging and Distribution(توزيع
  . تغذيه و سياست هاي مربوط به آن ها بود

اين بخش  سيستم هاي تكنولوژي جامعه و انسان؛ -
دربرگيرنده مسائل مربوط به فلسفه در ارتباط با فرهنگ سنتي، 

أثير محيط زيست، حمل و نقل و كليه سيستم هائي كه ت
تكنولوژي، جامعه و انسان و سياست هاي مربوط به آن ها را 

  .بررسي مي كند بود
وظيفه اصلي اين بخش، ايجاد و حفظ و اعتالي  علوم؛ -

سنت علمي در باالترين سطح در كشور بود و آموزش و 
پژوهش در رياضي، فيزيك، شيمي، بيوشيمي، بيولوژي، 

  . دش ژئولوزي و ژئوفيزيك در آن متمركز مي
تربيت و تأمين كادر آموزشي و پژوهشي يكي  :چالش دوم

اين مشكل، برنامه هاي مهم بود كه براي حل    از چالش
تن از با استعداترين و  200خاصي كه مشتمل بر انتخاب 

برجسته ترين فارغ التحصيالن دانشگاه خودمان و ساير 
دانشگاه هاي داخل و خارج از كشور و اعزام آنان به بهترين 
دانشگاه ها و مراكز علمي جهان بود به موقع به اجرا گذاشته 

هدف اين بود كه پيشروترين گروه هاي علمي و . شد
تكنولوژي جهان را شناسايي كنيم برنامه خود را به آنان 
. معرفي كنيم و منتخبين خودمان را در تيم آنان قرار دهيم

هاي  براي مثال از طريق هرالد براون، رئيس دانشكده
دانشگاه ام آي تي،   )Dean of Engineering(هندسيم

كه از )  Professor Jay Forrester(با پروفسور فارستر  
)  Systems Dynamics(» هاي ديناميكي  سيستم«ابزار 

كردن راه حل براي مسائل در زمينه هاي فني، در پيدا
وي قبول كرد . اقتصادي، اجتماعي استفاده مي كرد، آشنا شدم

دكتر علينقي . ز منتخبين ما را در تيم خود بپذيردسه تن ا
مشايخي، يكي ازين سه تن بود كه به ايران بازگشت و 

با . گذاري كرد دانشگاه را پايه» دانشكده مديريت و اقتصاد«
نفر به ايران مراجعت نكردند، اين  200ن كه خيلي از آن اي

هان و گروه تأثير فوق العاده اي در ايجاد دانشگاه صنعتي اصف
اعتالي دانشگاه صنعتي شريف در تهران و بسياري از 

  . نهادهاي ديگر كشور داشتند
همان طور . در علوم بود چالش سوم، ايجاد سنت علمي

كه قبالً اشاره شد، يكي از مشكالت، حفظ و اعتالي سطح 
علمي استادان، و ايجاد ارتباط بين استادان و دانشجويان با 

دانشمندان جهان و باالخره، ايجاد سنت ترين و نوآورترين  فعال
به اين منظور، به همراهي دكتر حسين . علمي در كشور بود

پرتوي و دكتر اردالن با پروفسور عبدالسالم كه بعدها برنده 
ل در فيزيك شد، وارد مذاكره شديم كه مركزي به جايزه نوب

منظور اعتالي سطح دانشمندان و دانشجويان منطقه 
رشته هاي فيزيك نظري و رياضي در ايران، به  در) خاورميانه(

وجود آوريم و از دانشمندان تراز اول جهان دعوت كنيم كه به 

ايران آمده و سمينارهايي يك دو هفته اي، در مورد پيشرفت 
هاي علوم در اين زمينه ها، ارائه دهند و با دانشمندان و 

وافقت قرار اين برنامه مورد م(دانشجويان ما ارتباط برقرار كنند 
  ). نگرفت ولي بعد از انقالب، به صورت ديگري به وجود آمد

آموزش بود و هدف ما، تربيت مهندس نوآور  چالش چهارم،
دانشجويان دانشگاه، همگي . بود  )Leader(و پيشرو

بايستي از يك فهم عميق در اصول رياضي، علوم، و علوم  مي
هاي مختلفي كه زيربناييِ مهندسي برخوردار باشند و در رشته 

. كند، تبحر پيدا كنند قابليت جذب آنان را فراهم مي
دانشجويان دروس تخصصي الزم خود را در شش بخش 

گيرند تا دروس تخصصي براي هر دانشجو، يك  دانشگاه مي
به وجود  )Area of Concentration(تمركز  رشته اي

ر، مثال اين تمركز رشته اي؛ مهندسي ارتباطات، كامپيوت. آورد
در اين سيستم، دانشجو . سازه، معدن، و طراحي مكانيك است

  .قادر بود كه تمركز رشته اي خود را شخصاً طراحي كند
دانشگاه صنعتي اصفهان مانند هر آرمان ديگري، موفقيت 

اما بدون آرمان و بدون تصويري از آينده اي . كامل نداشت
درخشان  درخشان، بدون داشتن اهدافي براي نيل به اين آينده

. روزي در اين راه، زندگي مفهوم ندارد و بدون جديت شبانه
ه استادان دانشگاه صنعتي اصفهان با همت و كوشش فوق العاد

. و مديران و كاركنانش، يكي از دانشگاه هاي معتبر ايران شد
سال پيش مطرح بود، كم و بيش در  40ولي مسائلي كه 

چند دقيقه، مايلم در در اين . دانشگاه هاي ما هنوز مطرح است
مورد اهداف آموزشي و پژوهشي دانشگاه و مسئوليت گروه 
هاي مختلف در رابطه با آينده دانشگاه، به اختصار نظراتم را 

  .بيان كنم
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  باشد؟
براي پاسخ به اين سؤال، ابتدا بايد انواع مهندس را تعريف 

، رشته تحصيلي او نيست، »وعِ مهندسن«منظور من از . كرد
  . بلكه ديد او، آرمان او و نقش او در جامعه است

هم خود را مصروفInnovator (،  (مهندس  نوآور  -
با رياضيات و علوم . كند توسعه مرزهاي علم و تكنولوژي مي

زيربنائيِ تكنولوژي، كامالً آشناست و در كاربرد آن ها در حل 
بايستي عالوه بر  كوشش دانشگاه مي. مسائل، مهارت دارد

تاكيد به رياضيات، علوم پايه و علوم زيربنائي و تكنولوژي 
استادان به اختراع صرف، تربيت گرايش دانشجويان و 

يكي از هدف . باشد  )Entrepreneurship(تكنولوژي
هاي اصلي آموزش در اين دانشگاه، بايد تربيت مهندسين 

  .دنوآور، مخترع و كارآفرين باش
مهندس طراح با  :)Integrator(مهندس طراح   -

به اندازه نياز . آن چه در داخل مرزهاي علم و تكنولوژي است،
خود آشناست و از آن در ايجاد سيستم هاي جديد استفاده 

دانشگاه، . كند ولي نقشي در توسعه اين مرزها ندارد مي
بايستي تربيت مهندسين از اين نوع را محدود به گروهي  مي
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كند كه با طراحي سيستم هاي بغرنج سروكار دارند و تربيت 

تر را به فارغ التحصيالن دانشگاه  طراحان سيستم هاي ساده
  .هاي ديگر محول كند

  Custodian of(مهندس راهبر تكنولوژي   -

technology( :  مهندس راهبر تكنولوژي حافظ و نگهبان
عهده  تكنولوژي است و راهبري سيستم هاي صنعتي را به

ما بايد تربيت اين نوع از مهندسين را، به ساير مؤسسات . دارد
  .آموزش عالي محول كنيم

اين نوع از مهندسين،  :)Leaders(مهندس پيشرو   -
از نيازها، . نقش خود را در قالب منطقه اي و جهاني مي نگرند

. اند هاي منطقه و جهان مطلع ها و محدوديت موفقيت
چون  )Societal Challenge(هاي بزرگ جامعه چالش

مسائل محيط زيست را درك مي كنند و با يك اصول اخالقي 
. ، به مسائل مي نگرند )Social Ethics(و اجتماعي

اهميت علوم و تكنولوژي و نقش مهندسي و دانشمندان را در 
يط تعريف سياست هاي كشور، مخصوصاً در ارتباط با مح

و ضمناً، از ابراز  زيست و روابط بين الملل، درك مي كنند
عقايد خود و تشويق همگان به پيوستن به اين اصول اخالقي 
و اجتماعي اباعي ندارند و ترس و هراسي به خود راه نمي 

اينان، پيشرو تحول در جامعه هستند و دانشگاه مي . دهند
باشد . بايستي تربيت ايشان را در رأس اهداف خود قرار دهد

  .معتقد ما شوند كه در آينده، مديران اليق و
هدف پژوهشي دانشگاه در مهندسي چه بايد  - 2

  باشد؟
اكنون كه تعداد مقاالت استادان ايراني در نشريات جهاني به 

اي افزايش يافته است، وقت آن رسيده كه  ميزان قابل مالحظه
يت، هدف پژوهش در مهندسي را از كميت مقاالت، به كيف

ر و كوشش در باالبردن ايجاد ارتباط با مسائل تكنولوژي كشو
در . كارآفريني و حمايت از مخترعين در مهندسي، تغيير دهيم

 اي رشته اين راه، بايد از پژوهش هاي بين

)Interdisciplinary(  هاي ملي  كه زيربناي سياست
هايي كه موجب شكوفائي استعدادهاي  هستند، و در پژوهش

تلزم و اين ممكن است مس جوانان ما مي شود، حمايت شود
مشابه آن چه در مورد دانشگاه (تغيير ساختارهاي دانشگاهي 
و يا ايجاد مراكزي با هدف ) صنعتي اصفهان بحث شد

در بعضي از . پژوهشي مشخص و برنامه زماني محدود باشد
هاي مختلف، مسائل  اين مراكز، استادان و دانشجويان رشته

 محيط زيست، آموزش، مانند(تكنولوژي و اجتماعي كشور 
در بعضي ديگر ، مسائل . را مطالعه مي كنند) اقتصاد و غيره

گيرد، و در بعضي هم،  منطقه و جهان مورد بررسي قرار مي
پژوهش با تأكيد به اختراع، كارآفريني و ايجاد صنعت نو و در 
نتيجه، افزايش اشتغال در رشته هاي تكنولوژي انجام مي 

  .پذيرد
لتي چه بايد هدف مديريت دانشگاه و مديران دو - 3

  باشد؟
مديريت دانشگاه، بايد داراي آرمان باشد و دانشگاه را در شمار 

اهداف الزم را . معتبرترين دانشگاه هاي جهان تصوير كند
تعيين كند و برنامه بگذارد و راه حل براي رفع مشكالت و 

ي هرگز مديريت دانشگاه، نبايد وظيفه اخالق. ها بيابد محدوديت
فراهم آوردن امكانات براي شكوفائي  و اصلي خود را كه

ترين  بزرگ. استعداد دانشجويان و استادان است، از ياد ببرد
ثروت ما، استعداهاي جوانان ماست و كوتاهي در شكوفائي آن، 

مديران دانشگاه بايد بپذيرند و به دولت . گناهي بزرگ است
بپذيرانند كه همان گونه كه استعدادهاي افراد يكسان نيست، 

. نشگاه ها نقش يكسان در كشور ندارند و نخواهند داشتدا
وظيفه مديران دولتي نيز اين است كه اين تفاوت در نقش 
مؤسسات آموزشي و پژوهشي را با توجه به استعدادهاي آنان، 
بپذيرند و درك كنند كه هدف همه دانشگاه ها، به تربيت 
. مهندس و معلم براي نيازهاي همان زمان، منحصر نمي شود

بعضي از دانشگاه ها، نقش ديگري دارند و نيروي متخصص 
شما مديران دولت، وظيفه اخالقي . كنند آينده را تربيت مي

داريد كه كمك كنيد تا اين تصوير اعتالي دانشگاه، به منصة 
ظهور در آيد و دانشگاه صنعتي شريف، يكي از دانشگاه هاي 

  .ان گرددمعتبر علمي و تكنولوژي جه
ن دولتي، وظيفه خطيري را در پيشبرد هدف هاي شما مديرا

هر تغييري مي بايستي از مديران . پژوهشي بر عهده داريد
هاي  ايجاد مراكزي جهت مطالعه سياست. دولتي منشا گيرد

علمي و يا ايجاد مراكزي كه تأكيد بر اختراع و ايجاد صنايع نو 
ت اده از اين اختراعادر زمينه هاي مختلف تكنولوژي و استف

پيشرفت مهندسي . پذير نيست است، بدون حمايت دولت انجام
در علوم پزشكي و بيولوژي و نوآوري تكنولوژي عظيم در 
صنايع الكترونيك و كامپيوتر در غرب مديون بودجه هاي 
پژوهشي است كه دولت از طريق مؤسسات مختلف، در اختيار 

هش هائي كه موجب ج امهچنين برن. پژوهشگران قرار داده بود
واقعي تكنولوژي در كشور خواهد گشت، بايد توسط مديران 

تعلل در اين باره . دولتي طرح، و به موقعِ اجرا گذاشته شود
  . مجاز نيست

آن چه باعث موفقيت و پيشرفت چشمگير دانشگاه ما در 
گذشته و تداوم اين موفقيت تاكنون شده، عشق و عالقه به 

ان، كاركنان و مديراني ناپذير استاد دانشگاه، و كوشش خستگي
نظير  است كه زندگي خود را وقف تربيت استعدادهاي بي

نتيجه اين عشق و عالقه و . اند دانشجوبان اين دانشگاه كرده
كوشش اين است كه دانشگاه صنعتي شريف، در شمار عالي 
ترين مراكز آموزش عاليِ جهان درآمده و دانشگاه صنعتي 

اكنون موقع آن رسيده كه . اردمرتبه بعد آن قرارداصفهان، در 
آرمان واالتري داشته باشيم و همگي براي تحقق آن، 

ها، برنامه  هايمان را تعريف كنيم و براي نيل به اين هدف هدف
چالش ها را دريابيم و مشكالت را يك به يك، از . بگذاريم

هاي پيش برداريم تا دانشگاه ما، در شمار معتبرترين دانشگاه
سنت علمي آن، آموزش مهندسين نوآور و جهان درآيد و 

پيشرو آن، و كيفيت پژوهش در آن، سرآمد دانشگاه هاي 
 .معتبر باشد

  سه هوش انسان
  فيروز اردشيريان، دانش آموخته دوره اول مهندسي مكانيك

f.ardeshirian@namvaranpt.com  
انسان با معيارهاي  ”كردار“و  ”گفتار“،  ”پندار“

صفاتي كه به انسان ها نسبت داده . شود ميگوناگوني سنجيده 
صفاتي چون شكيبا،  شمارند كه بارزترين آنها شود بي مي

بلندنظر، دوربين، مهربان، همراه، تيزبين، با استعداد، باگذشت، 
خويشتن دار، آينده نگر، خوش مشرب، خوش رو، خوش 

  .شود برخورد، دلير، زيرك، با جرات، و غيره نسبت داده مي
صفات را مي توان در هوش انسان جستجو نمود  همه اين

  :آنهم در سه هوش بنام هاي
 (`Intelligent Quotient)هوش ذاتي 

  (Emotional Intelligent)هوش احساسي 
  (Social Intelligent)هوش اجتماعي 

مجموعه صفات انسان ها را مي توان در برآيند سه هوش فوق 
بيشتر اين هوش مي در اينجا به توضيح . الذكر جستجو نمود

  .پردازيم
  هوش ذاتي
مي نامند هوش يا  "آي كيو"كه به آن  هوش ذاتي

استعدادي است كه فرد در حل معما و مسائل، حساب ، هندسه 
فرد . ، شيمي و مشابه آن دقت و سرعت عمل نشان مي دهد

مي . . . داراي هوش ذاتي باال را تيز ، با استعداد ، روشن،
  .نامند

وان معياري در انتخاب انسان ها براي انجام هوش ذاتي بعن
وظيفه اي يا كاري و يا ماموريتي كه نيازمند تند و تيزي و 
زيركي است بكار مي برند و در علوم و كارهاي فكري كاربرد 

بارها شنيده ايم كه به فرد مشهوري نسبت هوش . زيادي دارد
 ذاتي باال داده اند ولي صحبتي از هوش احساسي و اجتماعي

  .وي به ميان نمي آورند
آزمون هائي در زمينه اندازه گيري هوش ذاتي تهيه و تدوين 
. شده است كه افراد مي توانند هوش ذاتي خود را بازبيني كنند

دراين آزمون فردي كه نمره باالئي كسب كند وي را بعنوان 
فردي با هوش ذاتي برتر معرفي مي كنند و وي را نامزد شغل 

  .دهاي حساس مي كنن

  هوش احساسي
نيز مي نامند  "هوش هيجاني"كه آنرا  هوش احساسي

به واكنش فرد در برخورد با گفتار ، كردار و حتي پندار فرد 
  .ديگر سنجيده مي شود

انساني كه در شنيدن گفتار انسان ديگر ذهنيت ناپسند و 
ناخوشايندي از وي براي خود تصوير مي كند و بدون آنكه 

نشان بدهد از كوره بدر مي رود و آنرا كمي شكيبائي از خود 
اهانت بخود تلقي مي كند و شروع به مشاجره و درنهايت به 
. زد و خورد مي پردازد داراي هوش احساسي پائيني است

برعكس هرآنگاه فردي در مقابل گفته يا كردار ناپسند طرف 
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متقابل خود را در مقام ناظر براعمال طرف قرار دهد و با 

مي كند كه ريشه افكار وي را كه منجر به شكيبائي سعي 
گفته و كردار ناپسند وي شده است دريابد و جائي براي 
سرزدن اشتباه خود نيز بگذارد داراي هوش احساسي باالئي 

  .است
گاهي اوقات طرف مقابل با زيركي به گونه اي گفتار خود را 
شاخ و برگ مي دهد كه احساسات فرد را برانگيزد و از كمي 

احساسي فرد سوءاستفاده نموده و فرد را در آن شرايط هوش 
احساسي به تصميمي ناثواب هدايت كند اينجاست كه اگر فرد 
داراي هوش احساسي باالئي باشد با خويشتن داري و 
شكيبائي بيشتر شنونده مي شود تا گوينده و منتظر مي ماند 
 كه طرف مقابل به موضوع اصلي و نيت خود بپردازد تا به شاخ

  .و برگ آن
بسياري از برخوردهاي لفظي و زد و خوردها بي جهت و 
  .بيهوده رخ مي دهد و ناشي از كمي هوش احساسي فرد است

مديري كه از نحوه بيان كارمند خود و يا رفتار ناپسند ولي 
غيرعمد كارمند احساساتي مي شود و با كارمند تندخوئي 

ه ها و يا منظور كند در عمل نمي تواند توجه دقيقي به گفت مي
كارمند معطوف دارد و از گفته هاي كارمند دچار اشكال مي 
شود و با ذهنيت هائي كه براي خود مي سازد تصميمي غلط 
مي گيرد كه نه به سود مدير و نه به سود سازمان وي خواهد 

  .بود
 .مديري كه شنونده خوبي است هوش احساسي باالئي دارد

برخوردار از افرادي باهوش اگر يك سازمان و يا يك جامعه 
احساسي باالئي باشد عملكرد سازمان و جامعه سنجيده تر و 

  .رشد پذيرتر خواهد شد
فردي كه از هوش احساسي پائيني برخوردار است واكنشي 
سريع و بدون تامل دارد و معموال در كارها كامياب نخواهد بود 

خود را زيرا يا اشتباه مي فهمد يا اشتباه عمل مي كند و فكر 
  .معطوف زخم هاي احساسي خود مي كند 

هوش احساسي تا اندازه زيادي يك خصيصه ارثي است كه در 
طول تكامل رشد  در خانه، مهدكودك و دبستان شكل مي 

هوش احساسي با آموزش قابل افزايش مي باشد و . گيرد
هرچه اين آموزش در دوران كودكي انجام پذيرد  فرد در 

هوش احساسي . موثرتر عمل خواهد نمودجامعه متعادل تر و 
در زماني كه فرد پا به سن مي گذارد روند افزايشي طي مي 

هوش احساسي به عواملي چون ژن ، تربيت دوران . كند
. كودكي ، نوجواني ، مدرسه و دانشگاه و محيط كاري دارد

آموزش مناسب مي تواند در باالبردن هوش احساسي كمك 
  .شايان توجهي كند

  جتماعيهوش ا
به هوشي اتالق مي گردد كه فرد به  هوش اجتماعي

مسائلي فراتر از نفس خود و افراد وابسته مثل خانواده و فاميل 
  .مي نگرد و نگرش وي جنبه عام دارد

هوش اجتماعي كودكان و نوجوانان پائين است و رابطه اي به 
واكنش افراد در گفتگوها و كردارهاي دوستان و . وراثت ندارد

ام با مالحظاتي همراه است كه ناشي از هم زيستي و پي اقو
بردن به نفاط ضعف و قوت يكديگر است ولي واكنش افراد در 

فاقد مالحظات است بلكه ) غيراز دوستان و اقوام(يك جامعه 
هنجارهاي اجتماعي است كه رفتارها و كردارها را هدايت مي 

  .كند
داشته باشد  فرد ممكن است كه هوش ذاتي و احساسي باالئي
نمونه اعمال . ولي از هوش اجتماعي مناسب بي بهره باشد

 افرادي كه هوش اجتماعي نداشته و يا رشـد نكرده است در
  :اينجا اشاره مي رود

  ريختن آشغال درمحل عمومي متوجه نمي شود
 .كه براي عموم مزاحمت ايجاد مي كند

  در جاده هاي دوبانده بين شهري به سمت چپ
ند و افراد ديگر وي را پي مي گيرند و راه را جاده مي را

براي طرف مقابل مي بندند و باعث بسته شدن جاده از 
 .هر دو طرف مي شوند

  در راه رفتن خود و بطوركلي در حركات خود براي
ديگري مزاحمت ايجاد مي كند و متوجه مزاحمت نمي 

 .شود

 يك فروشگاه،  بدون توجه به نوبت ديگران در
نگرد و  فقط به مقصود خود مي.... هگاه و ايستگاه، پنا

 .مزاحم ديگران مي شود

 با صداي بلند آسايش ديگران را بهم مي ريزد. 

 داند و با توليد و ريختن  شهر را خانه دوم خود نمي
 .آالينده ها آب و خاك و هوا را آلوده مي كند

 به عالئم آگاهي دهنده عمومي توجه كمي دارد. 

 رديواري خود مزاحم با صداي رعدآسا در چها
 .محيط خارج از چهارديواري مي گردد

  براي شستشو در و ديوار و پياده رو و ماشين خود
از آب آشاميدني استفاده مي كند و تذكر صاحب دالن 

  .به وي اثري نمي كند
  نهر آب جاري از كوهسار را با ريزش آشغال و

  .زباله آلوده مي كند 
 فزوده به آن منابع طبيعي را بدون آنكه ارزش ا

  .بيافزايند صرف هزينه زندگي مي كنند 
  را ) مثل نفت و سايرمنابع(منابع طبيعي خدادادي

براي هزينه كردن بكار مي برد نه براي ايجاد ارزش 
 .افزوده 

  انرژي زيادي در مصارف خانگي ، صنعتي و غيره
دارد و خود را موظف  به صرفه جوئي در انرژي نمي 

 .دانند 

 اليت اجتماعي خود را كنار مي كشد واز هرنوع فع
  آنرا وظيفه دولت مي داند 

برعكس فردي كه در انجام هركاري بتواند ذي نفعان را 
شناسائي كند و مالحظات ذي نفعان را مدنظر قرار دهد داراي 

  .هوش اجتماعي باالئي است

و يا وقت ) هرچندكم(همينطور فردي كه بخشي ازدرآمد خود 
داوطلبانه صرف انجام كاراجتماعي كند ) تاههرچند كو(خود را 

  .هوش اجتماعي باالئي دارد
) هرچند كوچك(همچنين فردي كه بخشي از درآمد خود 

صرف آموزش ديگران كند نيز از هوش اجتماعي باالئي 
  .برخوردار است

همچنان فردي كه در كاهش رنج افراد  تالش و همكاري مي 
  .كند هوش اجتماعي باالئي دارد

يك اشتباه است كه برتري يك جامعه و يا يكاين
افراد آن جامعه يا) آي كيو(ملت را با هوش ذاتي 

  .ملت بسنجيم
جامعه و يا ملتي پيشرو مي باشد كه هوش اجتماعي افراد آن 

  .جامعه يا ملت باال باشد نه هوش ذاتي آنها
داشتن جوانان باهوش ذاتي باال براي يك جامعه پيشرو كافي 

ا بدون داشتن هوش احساسي و هوش اجتماعي باال نيست زير
  .نمي توان كار تيمي و جمعي مفيدي از آن جامعه انتظار داشت

ارزيابي يك جامعه و يا يك ملت را بايستي با اولويت زير مورد 
  .تجزيه و تحليل و امتيازدهي قرار دهيم

 هوش اجتماعي افراد 

 هوش احساسي افراد 

 هوش ذاتي افراد  
فت جامعه با كارتيمي ، همدلي ، همگرائي و رشد و پيشر

هماهنگيامكان پذير مي گردد و آن نياز به هوشمندي 
  .اجتماعي دارد

حاصل باالبودن هوش اجتماعي يك ملت ارزش هاي مادي و 
  :معنوي زير را در پي دارد

 درآمد ملي باال 

 كمترين خشونت و فساد و جرم 

 محيط زيست سالم تر 

 يزروحيه آرام و مسالمت آم 

 توزيع معتدل درآمد 

 اشتغال كارا و مفيد 

هوش اجتماعي با آموزش مستمر در تمام 
سنين انسان قابل افزايش است و براي 
آنكه هوش اجتماعي افزايش يابد 
بايستي به علوم اجتماعي توجه بيشتري 
نمود و ازاين طريق به تجزيه و تحليل كم 

  .و كاستي آن پرداخت
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ي به ياد دكتر سياوش وجدان

  هيئت علمي پيشكسوت دانشگاه
دكتر سياوش وجداني از اعضاي هيئت علمي : خبرنامه

اوت  7پيشكسوت دانشگاه در دانشكده برق در روز پنجشنبه 
گفته . در ونكوور كانادا درگذشت) 1393مرداد  16(  2014
شود وي كوشش زيادي در نوآوري صنعتي دانشگاه به  مي

رئيس پژوهشگاه مواد و  او موسس و اولين. عمل آورده است
  .بوده است 1358تا  1353انرژي در فاصله 

را در   Unity Integrationشركت  2001او در سال 
ونكوور كانادا پايه گذاري كرد و تا زمان درگذشت مشاور 

  .بود  Unityدر اين شركت  wirlessفناوري 
دكتر وجداني همراه دكتر فريدون هژبري از موسسين انجمن 

شود و در  محسوب مي) SUTA(دانشگاه شريف دانشگاه 
اين انجمن در سن ديگو كاليفرنيا  2000گردهمايي سال 
 .شركت كرده است

  حضور در پژوهشگاه مواد و انرژي
 ˈدكتربه گزارش خيرگزاري جمهوري اسالمي، ايرنا، 

به فاصله كوتاهي قبل از درگذشت در سياوش وجداني 
پژوهشگاه مواد اسيس مراسمي كه به مناسبت چهلمين سال ت

شركت كرده  1393فروردين ماه  26روز سه شنبه در انرژي  و
پژوهشگاه مواد و انرژي ايران وابسته به وزارت علوم، . است

 .ين دشت استان البرز مستقر استمشك تحقيقات و فناوري در
در زمان : گفتدرجمع اعضاي هيات علمي اين پژوهشگاه  وي

بهترين راهكار براي استفاده از  حاضر كاربرد انرژي خورشيدي
  .ك استانرژهاي پا

با نصب سيستم هاي برق خورشيدي در : وي اظهار كرد
ها نه تنها مي توان انرژي مصرفي خالص ساختمان  ساختمان

  .را به صفر رساند، بلكه در مصرف برق صرفه جويي مي شود
در زمان حاضر در دنيا بحث خريد و فروش : وي اظهار كرد 

  .رشيدي بين ساختمان ها مطرح استبرق خو
وي همچنين در ادامه سخنان خود به تامين روشنايي 

 LED ˈال اي دي ˈ ها با استفاده از چراغ هاي ساختمان
 LEDهاي  با طراحي و تنظيم نور چراغ: اشاره كرد و گفت

ها را كاهش داد و  درصد برق مصرفي ساختمان 80مي توان تا 
  .افت كرددر عين حال نور بهتري دري

از  ها، نور قابل تنظيم بوده و در اين نوع چراغ: وجداني افزود
  .راه دور قابل تغيير و خاموش وروشن شدن مي باشد

نسبت به  LEDوي، تغيير شكل اين چراغ هاي 
هاي متفاوت، زمان بندي روشن و خاموش شدن و  ساختمان

 تحت كنترل بودن آن را از مزاياي اين چراغ ها نسبت به نوع
  .موجود آنها دانست

  آخرين نامه دريافتي از دكتر وجداني 
در پي دعوت از اعضاي هيئت عملي پيشكسوت براي 

كه به مناسبت  1391حضور در جش ساليانه انجمن در مهرماه 
التحصيلي دانش آموختگان دوره سوم برگزار  چهلمين سال فارغ

شد، زنده ياد دكتر سياوش وجداني از حضور در جشن 
واهي و پيامي را براي برگزار كنندگان فرستاد كه عذرخ

  .خوانيد ادامه مي
 دوستان عزيز

 .با مسرت فراوان دعوت شما را دريافت داشتم

تقريبا سي و سه سال از زمانيكه من براي اخرين بار در 
 همكاران ودانشگاه شريف بودم و افتخار داشتم شما 

و خاطره  ياد. گذرد دانشجويان قديمي را مالقات كنم مي
 .هاي گذشته هميشه شيرين و دلچسب است

هاي كاري كه از قبل براي ان برنامه ريزي بعلت مشعله 
م با كمال تاسف نميتوانم كردم و قادر به تغيير ان نيست

 .ي با شما باشميهمااين گرد در

به دانشگاه شريف  1348ل اگر حافطه ياري بكند من در سا
 ائي كه فقط براي من يكه لآبا انرژي و ايده  ،وارد شدم

ن اينكه عضو گروهي آ ورده بود وآهدف در مقابلم بوجود 
 باشم كه قرار بود يك دانشگاهي را بسازيم كه جزو

 .هاي دنيا باشد هترينب

هاي كاري دانشجويان آن طبيعي است كه وقتي از موفقي
از  احساس غرور .دوران مطلع ميشوم احساس غرور ميكنم

 .آن گروه بودم ينكه جزء كوچكي ازا

 - را جزو سازنده ترين و پرچالش ترين دوران زندگي  1357
 .من است 1348هاي دوران خدمتم در دانشگاه شريف در سال

توانم با شما به مشاركت  خاطرات گذشته فراوني دارم كه مي
شما كه  براي شما و با حضور توانستم انها را هتر ميبگذارم و ب

ت داشتيد بيان كنم اگر قادر هم در آن خاطرات مشاركشما 
 .بودم حضور داشته باشم

من در  AEGسال در رشته انرژي  10در شركتي كه قريب 
خورشيدي كار  ايران را بقصد كار در شركت 1358تابستان 

ور وبه ونك 1367در سال . هامبورگ المان رفتمكردم به 
 .كنم من زندگي مي مهاجرت كردم و اين مكاني است اكنون

 HIGHهاجرتم به كانادا با شركتهاي مختلف م از زمان

TECH  همكاري داشتم و اكنون مديريت يك شركتي را
تم كه در رشته هده دارم كه خودم جزو موسسين آن هسبع

 .ها فعاليت داردصرفه جوئي انرژي در ساختمان

) عكس من را مالحظه فرماييد( من ديگر جوان گذشته نيستم 
 .هنوز فعال و پرجوش هستمولي 

همه انهايي كه نقش كليدي در سالهاي جا دارد ياد و خاطره 
زنده  ايجاد اين موسسه اموزشي بازي كردنده را سازندگي و

 .صوص كسانيكه ما را ترك كرده اندبخ ،هداريمنگ

ها همكار بسيار تنگاتنگي داشتم و ياد من با سه نفر از ان
 .ا را گرامي ميدارمانه

دانشگاه كه بخاطر ديد سومين رئيس  ،دكتر رضا امين
 هدايت كننده او در پايهوسيع و انگيزه فراوان او و نقش 

 گذاري ايجاد چنين موسسه اي

ها و نقش خستگي دكتر عباس چمران براي فداكاري 
در ايجاد دانشكده مهندسي برق و البته اقاي  ناپدير او
معاون دانشگاه براي نقش او در , لواساني مهندس

لي موسسه و يكدندگي و پافشاري در مديريت اداري و ما

 .وظايف خودش بانجام رساندن

هيد روزهاي خوش در اينده و شبي بسيار خوش را اجازه بد
 زو كنمبراي شما ار

 همه شما در ايندهباميد ديدار 

  با احترام سياوش وجداني

  نامه دكتر سياوش وجداني زندگي
 زنده ياد دكتر سياوش وجداني داراي مدارج ليسانس از
امپريال كالج لندن، فوق ليسانس از دانشگاه لندن و دكتري از 

  .امپريال كالج لندن در رشته مهندسي برق بوده است
موسس و  1358تا  1353هاي  دكتر وجداني در فاصله سال

اولين رئيس پژوهشگاه مواد و انرژي در مشكين دشت كرج 
به آلمان مهاجرت نمود و در  1979وي در سال . بوده است

در هامبورگ مشغول به كار شد كه تا سال  AEGركت ش
آخرين سمت وي در اين شركت مدير . ادامه داشت 1988

  .المللي بود بازاريابي بين
به ونكوور كانادا مهاجرت كرد و شركت  1988در سال 

Offshore Systems  را در زمينه ناوبري دريايي را
او از سال . مدير عامل اين شركت بود 1992تاسيس نمود و تا 

به عنوان معاون مدير  Dynaproدر شركت  1997تا  1992
در سال . عامل در حوزه فروش و بازاريابي مشغول به كار شد

به عنوان معاون مدير عامل در امور فروش و  2000تا  1997
به   Unity Wireless Systemsبازاريابي در شركت 

 Unityشركت  2000و باالخره در سال . فعاليت پرداخت

Integration Systems  را پايه گذاري نمود و تا زمان
دكتر وجداني ضمناً از . فوت در اين شركت مشغول به كار بود

به عنوان  CellStop Systemsدر شركت  2008سال 
  .معاون مدير عامل در حوزه فروش و بازاريابي كار كرده است
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سيستان، جغرافيايي كه تاريخ 

  ...شد 
  ساجده كياني فر

، آمفي تئاتر انجمن، ميزبان نشستي بود 93نبه سوم خرداد ش
كه به همت گروه دوستداران محيط زيست دانشگاه شريف و 
همراهي و حمايت انجمن فارغ التحصيالن و پژوهشكده 
سياست گذاري علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي شريف 

. بودمسائل توسعه در سيستان  موضوع اين نشست. برگزار شد
ساخته مشترك  "ماهي ها در سكوت مي ميرند"ند مست

مستندسازان و فعاالن اجتماعي ياسر عرب و محسن زارعي 
بهانه برگزاري اين نشست و گردهم آمدن جمعي از فعاالن 
اجتماعي و دوست داران محيط زيست بود كه در آن به مسائل 
محيط زيستي و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن در ناحيه 

  .زابل مي پرداخت سيستان و
عرب، كارگردان اين مستند، به همراه  پس از پخش فيلم، ياسر

محسن هادي، پژوهشگر علوم اجتماعي، توضيحاتي در رابطه 
با دغدغه و چگونگي ساخت فيلم و برداشت شان از مسائل 

  .سيستان به حضار ارائه دادند
معروف است «: محسن هادي صحبتش را اينگونه آغاز نمود

وغي كه خيلي بزرگ باشد را دروغ نمي بيند و باور آدم در
فاجعه سيستان آنقدر بزرگ است كه فاجعه بودنش . ميكند

هاي توفان  بنده عكس. شود حس نمي شود و اساسا ديده نمي
شن را سالها پيش ديده بودم اما براي من تبديل به مسئله 

اي از مردم  در شب پخش برنامه از تلويزيون عده. نشده بود
ابل از خوشحالي تا صبح نخوابيدند چرا كه اين اولين باري ز

بود كه از مشكل هامون و سيستان حرف زده مي شد و مردم 
مسئله اصلي سيستان آب، . پيدا كردند "ديده شدن"حس 

نيست، مسئله اصلي سيستان فراموش  …خشكسالي و مرز و 
ه سيستان اگر پيش از چه بسا مسئل. شدن و ديده نشدن است

اي  شد و يا اساساً مسئله ن ديده مي شد به وقتش حل مياي
  ».آمد وجود نمي به

هايش به اين پرسش كه اساسا  محسن هادي در ادامه صحبت
اي شده است اينگونه پاسخ  چرا سيستان گرفتار چنين فاجعه

  :داد
اي  ي ايران است كه مانند دماغه ترين نقطه سيستان دورافتاده«

عالوه بر اين، در . انستان وارد شده استاز داخل ايران به افغ
ي  نگاه حكومتي هر جايي كه محل گذر نباشد اما صرفه

اندازد؛  اقتصادي داشته باشد حكومت مركزي به آن نگاهي مي
مانند دشت مغان در شمال غربي ايران كه محل گذر نيست 

اما چرا . ها امتياز كشاورزي داشته است اما براي حكومتي
ي  ب شرقي تمدن ايران است و شهر سوختهسيستاني كه قط

دهد  آن نويد پنج هزار سال تمدن شهرنشيني در ايران را مي
هايي نيز نداشته است؟ او در ادامه با مروري بر  چنين اهميت

اتفاقات تاريخي و سياسي و حوادثي كه منجر به تجزيه 
سيستان و واگذاري بخش مهمي از آن به افغانستان شد 

كه چرا سرزميني كه روزي انبار غله ايران بود توضيح مي دهد 

و قطب شرقي تمدن ايران نام گرفته بود، به اين روزگار غم 
محسن هادي سپس با مروري بر يادداشت هاي . انگيز افتاد

اسداهللا علم، واكاوي مي كند كه چرا حق آبه ايران از هيرمند، 
ه البته يابد ك متر مكعب تقليل مي 26و سپس به   400ابتدا به 

  ».متر هم محقق نمي شود 26آن 
سخنرانان جلسه در ادامه به شرايط اقتصادي منطقه پرداختند 
و با اشاره به فقدان زير ساخت صنعتي و تجاري كه تنها 

آنهم تا قبل از سال ( مبادالت ارزي خرد بين مردم بوده است 
و در گذشته هاي دورتر منطقه تنها با كشاورزي سنتي و ) 88

شده، عنوان كردند كه سيستان، اكنون  هيرمند گردانده ميآب 
حال  سوال اين است كه اكنون با . بايد منهاي آب ديده شود

سيستان منهاي آب بايد چه كنيم؟ يكي از پاسخ هاي محتمل 
به گفته سخنرانان جلسه، مديريت باد سيستان است كه با 

نيز از  كيلومتر بر ساعت مي وزد و زمان آن 145تا  70سرعت 
دكتر اوكاتي، رئيس . روز افزايش يافته است 200روز به  120

دانشگاه زابل، بر اين باور است كه باد سيستان قابليت توليد 

عالوه . بخش قابل توجهي از ظرفيت فعلي برق كشور را دارد
بر اين سيستاني كه مرز افغانستان و پاكستان است 

  .دارد هاي بااليي براي مبادالت انرژي پتانسيل
در ادامه هامون طهماسبي از گروه دوستداران دانشگاه شريف 
نقاط مثبت و كاركردهاي جلسات اين چنيني را اينگونه بيان 
كرد كه جامعه مخاطب دانشگاه با اين ذكر مصيبت متوجه 

شوند كه اساسا جايي غير از تهران به نام سيستان،  مي
ن مسائل محيط و عالوه بر اي! هم وجود دارد... خوزستان و 

نظير (زيستي چگونه با مسائل معيشتي، اقتصادي، اجتماعي 
و مسائل حقوقي و ) مهاجرت و سرخوردگي جوانان منطقه

كاركرد بعدي جلسه، دادن نگاهي . سياسي پيوند خورده اند
متفاوت در برنامه ريزي به دانشجوياني است كه در آينده در 

ن كنش گر اجتماعي نقش هاي كارشناسي، مديريتي يا به عنوا
  .بر جريانات توسعه در كشور اثربخش خواهند بود

هامون در » زنده شدن«ميهمانان در ادامه با اشاره به خبر 
رسانه ها عنوان كردند كه اين موضوع صحت ندارد و آب جمع 
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شده تنها ناشي از سيالب غيرمنتظره در افغانستان بوده كه 
ضمن اينكه  .شده است مازاد آب به سمت مرزهاي ايران روانه

اما اين . آب تنها ده درصد از درياچه هامون را فرا گرفته است
ي هامون  ترين نقطه ده درصد نهايتاً يك متر و آن هم درعميق

سوال اينجاست كه در اين دشت وسيع با در نظرگرفتن . است
متر چگونه صحبت از زنده بودن مي كنيم و  5تبخير ساالنه 

  د؟اين چقدر دوام دار
دستمزد هاي پايين نيز مشكل ديگري است كه مردم با آن 

در اين منطقه مردمي هستند كه از . دست به گريبانند
به سيستان مي برند و پيشه شان حصير بافي » ني«مازندران، 

متر حصيري كه  120اما دستمزد اين افراد به ازاي همه . است
عالوه بر ! ستهزار تومان ا 12ميتوانند در يك ماه ببافند تنها 

اين مسئله شناسنامه نداشتن بخشي از مردم منطقه، بحراني 

 1500آمار غير رسمي حاكي از اينست كه . درخور توجه است
جمعيتي قريب به ده . خانوار در  سيستان بدون شناسنامه اند

تحوالت اجتماعي ناشي از ده هزار فرد فاقد ! ار نفرهز
ه انسان فاقد شناسنامه چرا ك. شناسنامه قابل تصور هم نيست

بي بهره ...از كار، رفاه، درآمد، خدمات درماني، حق تحصيل و 
ست و اساسا انسان بودن اين فرد زير سوال رفته و ممكن ا

است حاضر شود در قبال دريافت پول حاضر به اقدامات بزه 
  .كارانه و شرارت شود

در . مسئله جدي زيربنايي ديگر سيستان، مسئله ريزگردهاست
بيش از نصف سيستان باتالق و نيزار بوده كه  1310سال 

درصد آن دچار بيابان زايي شديد و  45متاسفانه االن بيش از 
. درصد بيايان زايي متوسط است و باقي اراضي مسكوني 51

اين مسائل اگر حل نشوند هيچ كاري من جمله توربين بادي، 

باد از بستر . انجام نمي شود...احداث كارخانه و 
خشكيده دريا خاك را به سمت شهر مي آورد و چاه 
نيمه ها كه مخزن آب سيستان و زاهدان هستند در 

پس تثبيت شن ها . مسير باد پر از شن مي شوند
  .نخستين كار الزم است

احياي سيستان . مسئله بعدي، احياي اقتصادي است
مستلزم اينست كه كسب و كار خردي راه بيفتد و 

مطالبه عمومي مردم . ر معاش كنندمردم موقتا امرا
اينست كه سيستان منطقه آزاد تجاري اعالم شود و 

پس . مردم بصورت قانوني تجارت خرد داشته باشند
بقاي سيستان را بايد منهاي آب و در گرو توريسم، 
ميراث فرهنگي، انرژي هاي نو و تجارت خرد 

  .دانست
دساز ياسر عرب در پايان با اشاره به اينكه كار مستن

نشان دادن زخم است، زخمي كه ننگ براي مردم 
شريف سيستان نيست بلكه نقطه ضعفي ست كه 
بايد نشان داده شود تا درمان شود؛ پرورش روحيه 

حركت و پيگيري عملي را مستلزم ادامه  اميدواري،
محسن هادي نيز انگيزه اش از سفر به . راه دانست

يستان سيستان را ايجاد همگرايي ملي نسبت به س
افتراق پنهان بين ايراني ها بسيار ": اعالم داشت

ما اقوام مختلف مثل تاروپودي به هم تنيده . خطرناك است
  ". هستيم و سرنوشت مشترك داريم

ايشان در ادامه خاطر نشان كرد كه كلمه محيط زيست براي 
مردم ما اولويت چندم است و اين در ساختار حكومت نيز كامال 

 و "زيست"يز براي انسان مهم تر از چه چ. مشهوداست
بقاست؟ محيط زيست يك مسئله استراتژيك و امنيتي است و 
شوراي عالي محيط زيست بايد باالتر از شوراي عالي امنيت 

عالوه بر . ما وظيفه داريم محيط زيست را بفهمانيم. ملي باشد
اين، ما اينقدر سود انگار شده ايم كه اهميت هر چيز را با سود 

معيار سنجش هر چيزي سود و . يانش نشان مي دهيمو ز
محيط زيست منهاي سود و زيانش بايد خودش . زيانش است

اين ننگ تاريخي ست براي ما كه . معنا داشته باشد
  .جغرافيا را تبديل به تاريخ كرده ايم
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  1 هاي قديمي عكس آلبوم
دانش آموخته دوره چهارم  پناهي كس هاي زير توسط خانم ژيال موحد شريعتع

  .كنيم ده است كه از ايشان تشكر ميه قرار داده شمدر اختيار خبرناك يفيزدانشكده 
هاي اجتماعي، فرهنگي و  اي از فعاليت عكس هاي اين صفحه و صفحه بعد شمه

  .دهد مذهبي ايشان را از اوايل انقالب به بعد نشان مي

سخنراني خانم دكتر معروفي در حسينه ارشاد با عنوان فعاليت : سمت چپباال عكس 
از طرف موسسه نشست فوق . برگزار شد 1369تابستان كه در  اجتماعي زنان روستايي

در اين نشست  .ولي خانم اعظم طالقاني برگزار شدئمسو نشريه پيام هاجر به مدير 
تساوي ديه و قصاص بين زن و مرد  با عنوانسخنراني  پناهي خانم ژيال موحد شريعت

در نشريه ايران فردا با مديريت مرحوم بعداً اين سخنراني متن . ارايه شددر قران كريم 
  .سحابي چاپ شدعزت اهللا مهندس 

پناهي در دانشگاه صنعتي شريف  سخنراني خانم ژيال موحد شريعت: عكس سمت چپ
  :آيد ايشان در زير ميتوضيح  .1372پيرامون جوان و ازدواج در حوالي سال 

ميز گرد جوان و ازدواج كه پس از سخنراني انجام شد، طرحي به شرح زير براي در 
 :دشالت جوانان، ارايه رفع مشك

مرتبط ...) از قبيل رب و مرباجات و آب ميوه و (تاسيس كارخانجات صنايع تبديلي  -
  ز توليد، همزمان با ساخت كارخانهبا كشاورزي و باغداري نزديك به مراك

ساخت منازل مسكوني براي كارگران و كارمندان و حتي روساي كارخانه در فاصله  -
  مناسب از آن

با همين . با اولويت متاهلين محلي و سپس بقيه متاهلين دادن كار در اين كارخانه -
كاهش دورريزي محصوالت  :به عنوان مثال. طرح بسياري از معضالت حل مي شد

كشاورزي و باغداري، كاهش مهاجرت از روستاها و شهرستانها به مراكز استان، 
 افزايش اشتغال، افزايش نرخ ازدواج، كاهش مشكل مسكن، كاهش رفت و آمدهاي

 ...بين شهري و تصادفات ناشي از آن و 

سال پيش ارايه شد و اگر به آن توجه مي شد، شايد در  20در حدود  هاي فوق طرح
  .شد مياين مدت، گره اي از كار جوانان گشوده 

موسسه  پناهي در سخنراني خانم ژيال موحد شريعت 1372در پائيز : عكس سمت چپ
زن ايده آل در قران كريم بود كه با مديريت خانم استاد خيريه سجاديه نور با عنوان 

كتابي چاپ كرده بودند كه  اوايل انقالبخانم ملك در به بيان ايشان . برگزار شدملك 
  .م دانسته بودنددر آن به حجاب اجباري اعتراض كرده و آن را برخالف اسال

 هاي قديمي عكس آلبومجموعهم
قديمي در جريان فعاليت براي برگزاري دوران دانشجويي و عكس هاي جموعه م

ر در اختياچهارم، پنجم و ششم  هاي دورهالتحصيلي  جشن هاي چهلمين سال فارغ
در ها  عكسبا درج خود را كامل رضايت فرستندگان . انجمن قرار داده شده است

در  ناسايي شدهشافراد  كثرابراي نيز پيشنويس آلبوم  و اند اعالم داشتهبرنامه خ
 ها عكس نفرات حاضر درشناسايي براي . نمايندهار نظر ظاتا ارسال شده ها  عكس

يادي صرف شده و ده ها نفر از طريق ايميل در اين زمينه كمك وقت و كوشش ز
 از. اند نشدهشناسايي  ها ر در عكستعدادي از نفرات حاض هنوزالبته . كرده اند

را به  تيجهن ر اين زمينه كوشش ود ا حد امكانتكنيم تقاضا گرامي دانشگاهيان  هم
  .انجمن اطالع دهند

اهداف  ر چارچوبدو مستندسازي تاريخ دانشگاه كار  عنوان بخشي ازه بفعاليت اين 
مجموعه ك بتوانيم در آينده نزيدي ميدواريماو  گيرد صورت مي ساليانه ياه جشن
و در اختيار  هيهتبه اين عنوان  يژهوكتابي  رد ار نخست دانشگاههاي  دورههاي  عكس

 .هيمدقرارعالقمندان
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سخنراني ژيال موحد شريعت پناهي در محل سازمان انرژي اتمي تهران، پيرامون 
در بهار  هاي آن مشكالت و معضالت اجتماعي پس از پيروزي انقالب و راه حل

اين سلسله سخنراني توسط انجمن اسالمي كاركنان سازمان انرژي . برگزار شد1358
  .شده بود اتمي ايران ترتيب داده

پناهي با دو نفر  عكس يادگاري خانم ژيال مواحد شريعت 1374پائيز   :عكس سمت چپ
  المللي زن در پكن دگان در اختتاميه كنفرانس بيناز شركت كنن

چگونه نقش زنان را در «آموزشي به عنوان  عكس يادگاري در پايان كارگاه 1374پائيز 
اين . به همراه تعدادي از شركت كنندگان» ايجاد صلح پايدار جهاني افزايش دهيم؟

  .كارگاه آموزشي در كنفرانس بين آلمللي زن در پكن برگزار شد

پناهي در غرفه زنان  ، حضور خانم ژيال موحد شريعت1377بهمن : عكس سمت چپ
المللي دستاوردهاي انقالب كه توسط مركز امور  ر در محل نمايشگاه بينپژوهشگ

  .مشاركت زنان برگزار شد
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عكس از آلبوم شخصي  – 1355التحصيلي سال  عكس يادگاري در مراسم جشن فارغ
  اقاي سيد علي اكبر ابوترابي دانش آموخته دوره پنجم مهندسي متالورژي

نامشخص، نامشخص، نامشخص،  سيد علي اكبر : رديف ايستاده از راست به چپ
  )د 6(محمد رضا عليمرداني  ، نامشخص، نامشخص،)د 5(ابوترابي 

حسين ) زنده ياد(نامشخص، نامشخص، نامشخص، : رديف نشسته از سمت راست
 )د6(عالياني

 2هاي قديمي آلبوم عكس

عكس مقابل توسط آقاي فرخ ساساني دوره پنجم مهندسي مكانيك براي خبرنامه 
  .كنيم ارسال شده است كه از ايشان تشكر مي

، )ع 5(د محمد نيكو سي: از راست به چپ: محوطه مقابل سالن ناهارخوري دانشگاه
، )م 5(مجيد جهانگيري  )زنده ياد(، )ص 5(، محمد تقي خروشي )ص 5(كاوه هوشيار 

 5(، محمود حسين زاده داداش )م 5(، فرخ ساساني )م 5(نامشخص، محمود هوشمند 
  )ص
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 3هاي قديمي عكسآلبوم
هاي اين صفحه و  صفحه بعد توسط آقاي حميد چمني آذر  عكس

دانش آموخته دوره پنجم مهندسي صنايع در اختيار خبرنامه قرار 
  .كنيم از ايشان براي اين همكاري قدرداني مي. گرفته است

  محوطه دانشگاه
 5(، حميد چمني آذر)م 5(فرخ ساساني : نشسته از راست به چپ

، نامشخص، نامشخص، )ص 5(، محمد تقي خروشي )ص
، )ع 5(، سيد محمد نيكو )ص 5(نامشخص، كاوه هوشيار 

  )ب 6(عبدالحميد فرهي 
  نامشخص، نامشخص: ايستاده از راست

  محوطه دانشگاه
، )ب 5(، حسن ذاكري )ص 5( حميد چمني آذر: ت به چپاز راس

  )د 5(، نصراله حداد كاوه )ب 5(يوسف زاهد بني سي 
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  فه دانشگاهبو

، حميد چمني )ص 5(اردوان آصف وزيري : از راست به چپ
  ، نامشخص)ص 5(آذر 

دانشجويان دوره پنجم صنايع به اهواز در سالگرد  سفر
به سرپرستي آقايان ..... ارديبهشت در سال  11تظاهرات 

اين عكس . دكتر رسول حجي و دكتر محمد رضا صفائيه
 .توسط آقاي جمشيد ورزا دوره پنجم صنايع گرفته شده است

 5(نامشخص، بيژن احمدي بفروئي : نشسته از راست به چپ
، ناصر )ص 5(، محسن صدري )ص 5(ا صرام ، مهدي آق)م

  ، نامشخص، نامشخص)ص 5(قنبري 
  نامشخص: نيم خيز

نامشخص، نامشخص، كاوه : ايستاده از راست به چپ
دكتر محمد رضا صفائيه، حسين ) زنده ياد(، )ص 5(هوشيار 
، دكتر رسول حجي، )ص 5(، حميد چمني آذر )ص 5(اسدي 

 5(د صدرالحفاظي رشي) زنده ياد(، )ص 5(حسن آستاني 
  )ص 5(، محمد بهزاد نژاد )ص

خسرو مشيروزيري : رديف ايستاده پشت سر از راست به چپ
  ، نامشخص)ص 5(، نامشخص، محمد تقي خروشي )ص 5(
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  1353التحصيلي دانشگاه تير  جشن فارغ
  )ص 5(حميد چمني آذر 

 5(، جمشيد ورزا )الديني كوهبناني برادر حميد سيف(كوهبناني سيف الديني: ايستاده از راست -، نامشخص)ص 5(رشيد صدرالحفاظي  )زنده ياد(  :نفرات نشسته از سمت راست -1353التحصيلي دانشگاه تير  جشن فارغ
  ، نامشخص، نامشخص)ص4(، عبدالرحيم افتخاري)ص5(، مسعود منصوري)ص5(، كاوه هوشيار)ص 5(مني آذر، حميد چ)پشت سر(، نامشخص)ص

  1353التحصيلي دانشگاه تير  جشن فارغ
 5(حميد چمني آذر : از راست به چپ

 5(رشيد صدرالحفاظي ) زنده ياد(، )ص
يه، دكتر محمد رضا صفائ) زنده ياد(، )ص

 5(، جمشيد ورزا )ص 5(كاوه هوشيار 
  )ص
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  : ...............................تاريخ: ...............  دانشگاه صنعتي شريف، محل
، پروين )ص 5(مني آذر ، نامشخص، حميد چ)م 5(مجيد جهانيگيري ) زنده ياد(، )د 5(مينا جاللي : از راست
  )ش 5(، نامشخص، آذر خاكپور )پشت سر -ص 5(، حسن آستاني )د 5(جوانشير 

  ...............................آزمايشگاه فيزيك دانشگاه در تاريخ 
مصطفي چكيده مطلق  )زنده ياد(، )ص 5(، حميد چمني آذر )م 5(جهان بخش جهانسوز : از راست به چپ 

  )م 5(، جواد جوشن ) م 5(اد مجيد جهانگيري زنده ي(، )د 5(

) زنده ياد(پروين جوانشير، : ، از راست به چپ : ................................كارگاه تراشكاري دانشگاه در تاريخ
، )م 5(ور، جهان بخش جهانس)م 5(، جواد جوشن )د 5(، سيد احمد جنابعلي جهرمي )م 5(مجيد جهانيگري 
، حسن ذاكري )م 5(، عباداهللا جمالي آريا )د 5(مصطفي چكيده مطلق ) زنده ياد(، )ص 5(حميد چمني آذر 

  )د 5(، نصراله حداد كاوه )ب 5(

  : ...............................محوطه دانشگاه تاريخ
  )م 5(مجيد جهانيگيري ) زنده ياد(، )ص 5(حميد چمني آذر   :نشسته از راست به چپ 

  ، نامشخص، نامشخص)صورت ناپيدا(، نامشخص )نيم رخ(نامشخص: يز رديف وسطنيم خ
زنده (، )ب 5(، نامشخص، بيژن كريمي )ب 5( ديلمي شبخء اردالن ضيانامشخص، : ايستاده از راست

 )ص 5(، كاوه هوشيار )ف 5(سينا كارگر)ياد
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، )ب 5(نامشخص، احمد سدهي اصفهاني : نشسته از راست به چپ 
  )ب 5(، نامشخص، حسن ذاكري )ص 5(حميد چمني آذر 

  نامشخص، نامشخص، نامشخص: ايستاده از راست به چپ

  
، حسن )ص 5(حميد چمني آذر : است به چپ رديف اول از ر

  ، نامشخص)ب 5( ذاكري
، يوسف زاهد )ع 5(سيد محمد نيكو : رديف دوم از راست به چپ

  )ب 5(، فريد مثقالي )ب 5(بني سي 

  ها دوره آموزش نظامي ويژه دوره پنجمي
، )ب 5(سيد علي اكير مومن زاده: اولين رديلف نشسته از سمت راست

  )م 5(د افتخارزاده مسعو) زنده ياد(
نامشخص، نامشخص، نامشخص، : رديف دوم نشسته ازسمت راست

 )ب 5(، حسين انصاري )ب 5(، حسن ذاكري )ص 5(حميد چمني آذر 
نامشخص، نامشخص، نامشخص، : رديف سوم نشسته از سمت راست

  )ب 5(سعيد اعرابي 
نامشخص، نامشخص، نامشخص، ايرج صالح : ايستاده از سمت راست

، نامشخص، )ب 5(فرنام ) كامبيز(، نامشخص، محمد رضا )ب 5(
، احمد سدهي )ب 5(وحيد نبوي ) زنده ياد(، )ب 5(قاسم جابري پور 

  )ص 5(، اردوان آصف وزيري )ب 5(
  )ب 5(فرامرز فرنام   نامشخص،: ايستاده آخرين رديف از سمت راست
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آلبوم 
هاي  عكس

  5 قديمي

عكس هاي اين صفحه و دو صفحه 
بعد توسط آقاي فريدون ميرزايي 
فيض آبادي دانش آموخته دوره 
پنجم مهندسي برق در اختيار 
خبرنامه قرار داده شده است كه از 

  .كنيم ايشان تشكر مي
   1353التحصيلي آبان  جشن فارغ

سيد علي اصغر : از راست به چپ
، )ب 5( احمدي علوي آبادي 

، )ب 5(عبدالحميدي ميرزاوزيري 
 5(فريدون ميرزائي فيض آبادي 

، )ب 5(، ميرمصدق مجابي )ب
  )ب 5(جلياني  محمدابراهيم زارعي

آمفي تئاتر مركزي دانشگاه مهر 
1350  

بهروز صحابه : از راست به چپ
، فريدون ميرزائي )ر 6(تبريزي 

رضا ، غالم)ب 5(فيض آبادي 
پرويز ) زنده ياد(، )ع 5(وداديان 

  )ع 5(المعي 
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  فريدون ميرزائي فيض آبادي و عبدالحميد ميرزاوزيري دوره پنجم برق -1350كارگاه عمومي دانشگاه 

  فريدون ميرزائي فيض آبادي دوره ششم مهندسي برق -1350محوطه دانشگاه 

، سيد رضا )ب 5(، عبدالحميد ميرزاوزيري )ب 5(ئي فيض آبادي فريدون ميرزا - 1350محوطه دانشگاه 
 )ب6(غفاريان

، )د 6(، سيد رضا غفاريان )ب 5(فريدون ميرزائي فيض آبادي  - 1350محوطه دانشگاه 
  )ب 5(ميرمجتبي ميرصالحي 

 )ب5(، ميرمجتبي ميرصالحي)ب5(فريدون ميرزائي فيض آبادي -1350محوطه دانشگاه مهر
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  التحصيلي در حال پختن املت پيك نيك بعد از فارغ -1353جاده چالوس مرداد 
) ب 5(، عبدالحميد ميرزاوزيري )ب 5(، ميرمجتبي ميرصالحي )ب 6(پور  محمد علي: از راست به چپ

  )ب 5(فريدون ميرزائي فيض آبادي 

  التحصيلي در حال پختن املت پيك نيك بعد از فارغ -1353جاده چالوس مرداد 
) ب 5(، عبدالحميد ميرزاوزيري )ب 5(ي ، ميرمجتبي ميرصالح)د 6(سيد رضا غفاريان : از راست به چپ

  )ب 5(فريدون ميرزائي فيض آبادي 

  1353گردش عمي و سمينار برق در شيراز، ارديبهشت 
 5(، فريدون ميرزائي فيض آبادي )ب 5(، ميرمجتبي ميرصالحي )ب 5(خسرو مصلحي : از راست به چپ

 )ب5(، محمد حسين قنبري)ب6(پور، محمد ،علي)ب 5( حمدي علوي آبادي سيد علي اصغر ا،)ب

آموزش نظامي در 
پادگان لشكرك، 

  1351تير 
: از راست به چپ

ميرمجتبي 
 5(ميرصالحي 

، فريدون )ب
ميرزائي فيض 

 ،)ب 5(آبادي 
عبدالحميد 

زنده (ميرزاوزيري، 
سيد علي اكبر ) ياد

 )چ5(ميرزاده

آموزش نظامي در 
پادگان باغشاه 

1351  
: از راست به چپ

 5(خسرو مصلحي 
، شير محمد )ب

، )ب 5(خيراللهي 
رزائي فريدون مي

 5(فيض آبادي 
 ،)ب
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 6آلبوم عكس هاي قديمي
اني دانش آموخته دوره پنجم رياضي و علوم كامپيوتر در اختيار خبرنامه هاي اين صفحه و صفحه بعد توسط آقاي عليمحمد قلعه ب  عكس

 .كنيم قرار گرفته است كه از ايشان تشكر مي

  :عكس مقابل
  1351فروردين ماه  25: محوطه خوابگاه طرشت

  ، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص)ر 5(علي محمد قلعه باني : از راست به چپ
  
  
  
  
  
  

  :زيرعكس 
  1351فروردين  25 - خوابگاه طرشت

  نامشخص: نفر ايستاده
  نامشخص، نامشخص: دو نفر نشسته سمت راست تصوير

نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، عليمحمد : افراد نشسته بصورت حلقه از سمت راست
 ، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص)ر5(قلعه باني
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 دوره آموزش نظامي

  دوره آموزش نظامي

  دوره آموزش نظامي

  دوره آموزش نظامي
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  7آلبوم عكس هاي قديمي 
احمد صفحه بعد را دكتر سيد  4عكس هاي اين صفحه و 

جنابعالي جهرمي دانش آموخته دوره پنجم متالورژي و عضو 
هيئت علمي دانشگاه شيراز در اختيار انجمن قرار داده اند كه 

  .كنيم از ايشان تشكر مي
بازديد علمي دانشجويان دوره پنجم مهندسي : سه عكس اين صفحه

 زنده ياداز ذوب آهن و شهرضا همراه با  19/2/1353مواد در تاريخ 
  مجاب و دكتر مراد اوغلوفرج اله تر دك

، نامشخص، )پشت به دوربين(نامشخص : از راست به چپ
دكتر فرج اله ) زنده ياد(، )پشت به دوربين(نامشخص، نامشخص 

، نامشخص، )د 6نيم رخ، (مجاب، سيد احمد جنابعلي جهرمي 
، )از پهلو(، نامشخص )پشت به دوربين(امشخص، نامشخص ن

  ، نامشخص، نامشخص، نامشخص)پشت به دوربين(نامشخص

: از راست به چپ
نامشخص، نامشخص، 

دكتر ) زنده ياد(نامشخص، 
فرج اله مجاب، نامشخص 

، نامشخص، )پست سر(
نامشخص، سيد احمد 

، )د 6(جنابعلي جهرمي 
  نامشخص، نامشخص

نامشخص، نامشخص، نامشخص، : ت به چپنشسته از راس
  نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص

دكتر فرج اله مجاب، ) زنده ياد(نامشخص، : ايستاده از راست به چپ
، )د 6(نامشخص، نامشخص، نامشخص، سيد احمد جنابعلي جهرمي 

  نامشخص، نامشخص
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بازديد علمي دانشجويان دوره پنجم مهندسي مواد همراه با دكتر مراد اوغلو : چهار عكس اين صفحه
  1352ز مراكز صنعتي تبريز در سال و دكتر محيط پور ا

نامشخص، : ايستاده رديف جلو از راست به چپ
  صنامشخص، نامشخص، نامشخ

نامشخص، : ايستاده رديف پشت از راست به چپ
نصف (، نامشخص، نامشخص)د 5(حق  محمد ملتجي

نصف (، نامشخص، نامشخص، نامشخص )صورت
  )صورت

نامشخص، نامشخص، نامشخص، : از راست به چپ
، )نصف سر(، نامشخص)نصف صورت(نامشخص 

، نامشخص )پشت به دوربين(نامشخص، نامشخص
  ، نامشخص)نصف صورت(

 5(حق  محمد ملتجينامشخص، : از راست به چپ
  ، نامشخص، نامشخص)د

  :بازديد از موزه تبريز
نامشخص، نامشخص، : رديف جلو از راست به چپ

  دكتر محيط پور
  نامشخص، نامشخص: رديف پشت سر
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بازديد عملي دانشجويان دروه هاي پنجم و 
اصفهان همراه با دكتر ششم مهندسي مواد از 

  باشي قافله

نامشخص،   :نشسته ار راست به چپ
سيد احمد ، دكتر مهدي قافله باشي

  ، نامشخص، نامشخصجنابعلي جهرمي
  نامشخص، نامشخص: نيم خيز از راست

  نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص امشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، ن نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص،  : نفرات نشسته و نيم خيز به ترتيب مشاهده از راست به چپ
نامشخص، نامشخص،  ، نامشخص، نامشخص، نامشخص، )نيم خيز(نامشخص، نامشخص  ، )د 5(نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، سيد احمد جنابعلي جهرمي  نامشخص، نامشخص، : ايستاده از راست

  )پشت سر(، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص )نصف صورت(، نامشخص، نامشخص )آخرين نفر پشت(خص نامش نامشخص، نامشخص، نامشخص، 
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  عكس دست راست →
  1353دي دانشگاه وور

جنابعلي  :از سمت راست
محمد  ،)د 5(جهرمي

 5(جلياني  ابراهيم زارعي
 )ب 5( حسين شايق ،)ب

 5(حق  و محمد ملتجي
  )د

  1353زنجان در سال  چمن خوابگاهمحوطه 
 )د 5( احمد جنابعلي جهرمي ،)م 5( علي اصغر رستمي ساريكالئي ،)م5(عباداهللا جمالي آريا،، نامشخص)ب5(محمد ابراهيم زارعي جلياني، )م 5(جهان بخش جهانسوز :ه ترتيب از راست به چپب

  ← :عكس دست چپ
زنجان  خوابگاه پشت بام

: از سمت راست ،1353
محمد ابراهيم زارعي 

جهان  ،)ب 5( جلياني
 ،)م 5(بخش جهانسور

 5(عباداهللا جمالي آريا
احمد جنابعلي سيد ، )م

 )د5(جهرمي
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اردوي آموزش خدمت 
سربازي حين تحصيل 

لشكرك تابستان 
هاي مختلف  رشته1352

 مدوره  پنج

ي دانشجويي بابلسر اردو
  جاده چالوس

محمد تقي : نشسته از راست
، سيد احمد )چ 5(شالباف 

، )د 5(جنابعلي جهرمي 
 5(منوچهر وثوقي شهواري 

، محمد ابراهيم زارعي )چ
  )ب 5(جلياني 

: پشت سر از سمت راست
 5(اردوان آصف وزيري 

، نامشخص، نامشخص، )ص
نامشخص، نامشخص، 
نامشخص، نامشخص، 

نامشخص، نامشخص، 
  )ب 5(حسين شايق 
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آباد، قاسم جابري پور، محمد  جعفر بهرام رئوفي، محمد صادق: رديف اول نشسته - به ترتيب از سمت راست 

  نامشخص  حسين زيادلو، بيژن دقيقي، مجيد غفاري ريسمانچي، ناصر معماريان، مهدي شريف احمديان،
احمد كاخكي، عليرضا گلبهار حقيقي، سعيد فتحي افشار، ميرمصدق مجابي، محمد كرمي نژاد رنجبر، : رديف دوم

  كاشاني، بيژن زاد مجيدنامشخص، احمد سدهي اصفهاني، مسعود پرچم 
، )فرمانده گروهان(محمد علي نجفي، حميد مهديان، علي مهاجر رهبري، كاللي، اشجع زاده : رديف سوم ايستاده

  دقيق، امامي، سعيد اعتمادي، قائمي، بهروز ضيائي، محمد مهدي طوفاني نژاد، حشمت اله اوحدي، جدلي
ني، عبدالوحيد مجيدي، مجتبي نبيئي، سهراب معاونت، فرهاد اسفنديار كامور، محمود حقا: رديف چهارم ايستاده

مشتاق، نامشخص، عبدالحميد ميرزاوزيري، وحيد نبوي، بهمن خسروي سيچاني، صمد فرخ سرشت، علي شايگان، 
  حميد نجفي، شهپر، قاسمي

 8 س هاي قديميآلبوم عك
عكس فوق را آقاي احمد كاخكي دانش آموخته دوره پنجم صنايع در اختيار خبرنامه 

  . قرار داده اند كه ايشان تشكر مي كنيم
  1350اردوي بيست روزه آموزش نظامي حين تحصيل در پادگان لشكرك، مرداد 
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  9آلبوم عكس هاي قديمي 
د هريسچيان دانش آموخته دوره پنجم مهندسي دو عكس اين صفحه توسط دكتر محمو

  .سازه در اختيار خبرنامه قرارگرفته است كه از ايشان تشكر مي كنيم

  1352بهمن  -دفتر فني دانشكده مهندسي سازه
: دانش آموختگان دوره پنجم مهندسي سازه، از راست به چپ

داريوش زردكوهي، ناصر معماران، محمود هريسچيان، عباس 
  هرستانكيكيوانلو ش

 1352جمعي از دانشجويان دانشكده مهندسي سازه در سفر به تخت جمشيد در بهمن 

، مهدي )ع 4(، مرتضي زرين )ع 6(محمد مسعود علي زاده خرازي : رديف نشسته جلو از سمت راست
  )م 6(، سيد هاشم الجوردي )ع 6(فاميل ذوقي 

، محمد )ع 5( ، سهراب معاونت )ع 5(اوحدي حشمت اله ) زنده ياد: (رديف ايستاده وسط از سمت راست
  )ع 5(علي روان ) زنده ياد(، )ع 5(، محمود هريسچيان )ع 6(رباني 

، هاشم )ع 5(، غالمرضا وداديان )ع 5(پرويز المعي ) زنده ياد: (رديف ايستاده پشت از سمت راست
  ؟) ع 5(عطيفه كمال آبادي 
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 10آلبوم عكس هاي قديمي
دانش آموخته دوره پنجم  دو صفحه بعد توسط آقاي جعفر سنبلستانهاي اين صفحه و  عكس

 .در اختيار خبرنامه قرارگرفته است كه از ايشان تشكر مي كنيممكانيكمهندسي

  1354التحصيلي  جشن فارغ
  نامشخص: اولين نفر نشسته

 ، نامشخص)م 5(، نامشخص، جعفر سنبلستان )چ 6(مينو بزرگ زاده : رديف دوم نشسته از راست به چپ

  )م 5(محمد علي قانع: رديف چهارم و آخرين رديف نشسته نفر اول از سمت راست

  1354التحصيلي  جشن فارغ
جعفر سنبلستان دوره پنجم 

 مكانيك
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  1354التحصيلي  جشن فارغ
  :فرزندان رديف جلو

نامشخص، جعفر : ايستاده جلو از راست به چپ
) چ 6(، مينو بزرگ زاده )م 5(سنبلستان 

مشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نا
  نامشخص

نامشخص، نامشخص، : ايستاده رديف پشت
  نامشخص

  1354التحصيلي  جشن فارغ
جعفر سنبلستان : ايستاده جلو از راست به چپ

، )پشت سر(، نامشخص، نامشخص )م 5(
نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص 

  ، نامشخص، نامشخص)پشت سر(
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  1354التحصيلي  جشن فارغ
نامشخص، نامشخص، نامشخص، : ز راست به چپا

  )م 5(نامشخص، نامشخص، جعفر سنبلستان 

  1354التحصيلي  جشن فارغ
نامشخص، نامشخص، : رديف جلو از راست به چپ

  نامشخص ،)م 5(نامشخص، نامشخص، جعفر سنبلستان 
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  : ...............................محوطه دانشگاه  تاريخ
  ، نامشخص)صد 5(حميد چمني آذر : راست به چپ رديف نشسته از

: نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، رديف پشت ايستاده از سمت راست: نيم خيز رديف وسط
  )ص 5(نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، كاوه هوشيار 

دركنار ) ص 5( سرور ضرابي : رديف جلو سمت چپ
  )ص 5(خسرو مشير وزيري 

نامشخص، حميد چمني آذر : رديف بعد از راست به چپ
 5(، محسن صدري )ص 5(عود منصوري ، مس)ص 5(

  )ص 5(، جمشيد ورزا، كاوه هوشيار )ص

  حميد چمني آذر: نفر وسط رديف جلو
ا امين و دكتر در اين عكس زنده ياد دكتر محمد رض

  .ولي اله نصر رئيس وقت دانشگاه حضور دارند
  .جمشيد ورزا در پشت سر  دكتر امين ايستاده است

آلبوم عكس هاي قديمي
عكس هاي اين صفحه توسط آقاي جمشيد ورزا دانش

ه پنجم مهندسي صنايع ساكن آمريكا برايآموخته دور
.خبرنامه ارسال شده است كه از ايشان سپاسگزاريم
عكس هاي اين صفحه ضمناً توسط آقاي حميد چمني

اين عكس ها مربوط به جشن.  آذر نيز ارسال شده است
  .است1354التحصيلي سالفارغ
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، دكتر عليمحمد زرگر،مادر و پدر آقاي جمشيد ورزا، جمشيد ورزا: از راست به چپ
  )ص 5(زنده ياد رشيد صدرالحفاظي (

پدر آقاي جمشيد ورزا، جمشيد: از راست به چپ
5(رشيد صدرالحفاظي ) زنده ياد(، )ص 5(ورزا 
، مادر آقاي جمشيد)ص 5(، كاوه هوشيار )ص
  ورزا

جمشيد ورزا به همراه پدر و مادر در جش
  التحصيلي فارغ



  

  46  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف خبرنامه انجمن فارغ

1394 فروردين هاي قديمي عكسلبومآ

  1350سال مركزي دانشگاه محوطه 
، )ب 6(صطفي پزشكي شوشتري م: رديف جلو از سمت راست

مد رضا امين، زنده ياد دكتر مح )د 6( وريس رفيعمنامشخص، 
المعلي غ، )چ 6(يد مسعود مرتضوي سنامشخص، نامشخص، 

  )ش 6(كهباسي 
، نامشخص، )نيم رخ( نامشخص: رديف پشت از راست به چپ

  )پشت سر( نامشخصنامشخص، 

  دانشكده شيمي به خوزستان انسفر دانشجوي -بريم - آبادان -1353بهمن 
  )ش 7(اصر طارقي ن، )ش 6( حمد تقي شيخ رضاييم، )ش 7(صغر اعلم الهدي ا ،)چ 6(كهباسي المعلي غ، نامشخص، )ش 6( لي جباريع، )ش 6(يد محمد حسيني لواساني سنامشخص، : نشسته از راست
  )ش 7( عيد الماسي زادهس، نامشخص، ش 7(مير فاميلي ا، )ش 5(سيد حسين ميراحمدي ) زنده ياد(، ضا مستقيمر )دكتر(هندسم، نامشخص، نامشخص، نامشخص، )ش 6(شهرام قالچي : ايستاده از راست

  )ش 6(محمد ابراهيم كالنتري ، )ش 7(ليرضا هورشاد ع، )ش 5(  حمد رضا جنانيم ،)پشت سر( نامشخص: ايستاده رديف پشت از سمت راست

هاي آلبوم عكس
  11 قديمي

عكس هاي اين صفحه و چهار صفحه بعد توسط آقاي 
ساكن  شيمي ششمدانش آموخته دوره  غالمعلي كهباسي

ه است كه از ايشان تشكر در اختيار خبرنامه قرار گرفت رانته
  .مي كنيم
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  آزمايشگاه دانشكده شيمي -1353بهار 

، )ش 7(مسعود ارونقي : از راست به چپ
 المعليغ، )ش 7(سعيد الماسي زاده 

 7(محمد باقر عبائي ، )ش 6(كهباسي 
  )ش

  )ش 7(، اسحق الويان )ش 7(، ناصر طارقي )ش 6(كهباسي  المعليغ: نشسته از سمت راست، آزمايشگاه دانشكده شيمي -1353بهار 
 )ش 7(، علي اصغر كردگاري )ش 7(ي ، محمد باقر عبائ)سرپرست آزمايشگاه(رضا مستقيم)دكتر(مهندس،)ش7(، مسعود ارونقي)ش 7(سعيد الماسي زاده :چپايستاده از راست
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  1356شهريورماه 
صغر اعلي : از راست به چپ

صفر علي ) زنده ياد(، )ش 7(كردگاري
، )ش 7( قايش قورشاقرنجوري 

  )ش 6(غالمعلي كهباسي 

  1356شهريورماه 
لي اصغر كردگاري ع: از راست به چپ

صفر ) زنده ياد(، نامشخص، )ش 7(
، )ش 7( قايش قورشاقعلي رنجوري 

 )ش6(غالمعلي كهباسي
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ر

  2000در شهر سن ديگو در كاليفرنيا آمريكا در تابستان سال  SUTAها در اولين گردهمايي  عكس يادگاري دوره ششمي
، نامشخص، )چ 6(،االهه انساني )چ 6(، مهرانگيز يزدانيان )ب 6( ، فرخ محمدي)چ 6( ، نامشخص، آذر ناظري عاشقي)ب 6(، اسد اله ابري )ر 6(نامشخص، نامشخص، نامشخص، مهدي آذرافزا : ايستاده از راسترديف 

  )چ 6(نامشخص، نامشخص، ناهيد فلك آسا   ،)م 6(حسيني ، محمد رضا خالصي )م 6(، شيوا فرهمند راد )ص 6(، شهال همتي )م 6(انوشه هادزاد 
 )م6(، عبدالعباس نبي پور)م 6(شهريار مكاره چي : رديف نشسته از سمت راست

آلبوم 
هاي  عكس

 12 قديمي
عكس هاي اين صفحه و چهار 
صفحه بعد توسط آقاي شيوا 

وخته دوره فرهمند راد دانش آم
مكانيك ساكن سوئد در  ششم

اختيار خبرنامه قرار گرفته است كه 
  .از ايشان تشكر مي كنيم

در حاشيه بازديد علمي : بند اروميه
دانشجويان دوره ششم مكانيك از 

  كارخانه پاكديس 
فريبرز : به ترتيب ار راست به چپ

، )م 6( طالب زاده اردوبادي
، مسعود ملك )م 6(شكراهللا معمار 

 6(، انوشه هادزاد )م 5( صنيعي 
، )م 6(، شيوا فرهمند راد )م

علي محرمي ) زنده ياد(نامشخص، 
، نامشخص، )م 6(منيق 

نامشخص، نامشخص، بهيمن 
  )م 6(بهزادي 
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مسعود : محوطه دانشگاه، از سمت راست

، )م 6(مند راد ، شيوا فره)م 5(ملك صنيعي 
  )م 6(عباس نبي پور 

  1356التحصيلي در آبان ماه  مراسم جشن فارغ
 6(  ، شكراهللا معمار)ر 6(، سيد علي شفيعي تهراني )م 6(شيوا فرهمند راد :  از راست به چپ

  )م 6( ، محمد حسين عباسي )م
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 6(كاظم قنبري اهري : ، از سمت راست1350سالن ورزش دانشگاه پائيز 

  )م 6(، شيوا فرهمند راد )م 6(، يوسف جابري )د

  1350سالن ورزش دانشگاه پائيز 
، شيوا )ب 5(نامشخص، علي مهاجر رهبري : ايستاده از سمت راست

  ، نامشخص، نامشخص)ب 6(، بيژن طاهري )م 6(فرهمند راد 
نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، : سمت راست نشسته از

  )چ 6(، نامشخص، مسعود معمارپور )ص 6(نامشخص، پرويز زرگر ارشادي 



  

  52  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف خبرنامه انجمن فارغ

1394 فروردين هاي قديمي عكسلبومآ
  1350زمين فوتبال دانشگاه پائيز 

شهال همتي : از سمت راست رديف جلو
 6(هايده حيات غيب ) زنده ياد(، )ص 6(
  )ر

يوسف : نشسته رديف دوم، نفر پنجم
  )م 4( بزرگ نيا 

  1350زمين فوتبال دانشگاه پائيز 
نامشخص، : نشسته از سمت راست

 6(نامشخص، نامشخص، انوشه هادزاد 
  )م

: نشسته رديف دوم از سمت راست
امير ساعد نعمت ) زنده ياد(نامشخص، 

، )ب 6(، ابراهيم واحدي)ب 4(اللهي 
 6(بادي نامشخص، فريبرز طالب زاده اردو

 6(، انوشه هادزاد )ر 6(، پيروز وكيلي )م
، محمد )ب 5(، علي مهاجر رهبري )م

، محمد صادقي يولغون )د 5( ملتجي حق 
، شيوا )ع 6(، احد نبيي )م 3(آغاج 

  )م 6(فرهمند راد 
نامشخص، : ايستاده از سمت راست

  نامشخص، نامشخص، نامشخص
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  )م 6(، شيوا فرهمند راد )چ 6(زرگ زاده ، مينو ب)م 7(، از پائين به باال، سيما احمد زاده ابراهيمي 1355آتشكوه 

، )ش 5(، شاهپور اميري خالدي )مربي بسكتبال دانشگاه(، مظفر بني هاشمي )م6(شيوا فرهمند راد:، از سمت راست1354در راه قله درفك استان گيالن، پائيز
  )چ 6(مينو بزرگ زاده 


