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و مشاركت براي حضور  عامدعوت 
  جشن دوره چهارم در

ماه از شروع فعاليت ها براي برنامه ريزي و تدارك  9حدود 
جشن دوره چهارم مي گذرد و در اين مدت جلسات مداوم 

ضمناَ . هفتگي ستاد و كارگروه هاي مربوطه برگزار شده است
ار شده ها برگز گردهمايي هاي متعددي با حضور دوره چهارمي

است تا از نظرات و راهنمايي هاي آنان در برگزاري اين جشن 
اين جشن قرار است روزهاي پنجشنبه . نماييمبهره برداري 

مهرماه امسال در دانشگاه صنعتي شريف  19و جمعه  18
بخش هاي ذينفع و با هماهنگي هاي بسياري . برگزار شود

. صورت گرفته استمسئولين دانشگاه جمله از  مرتبط
هر يك مشغول فعاليت هاي مربوط نيز هاي مختلف  كارگروه

  .به خود هستند
گزارش فعاليت كه كارگروه تامين مالي همه هفته جلسه دارد 

پيشرفت البته  .خبرنامه آمده است اين 5صفحه هاي آن در 
نيست و اميدواريم در فرصت كوتاه مطلوب كار اين بخش 

  .باقي مانده اين كاستي جبران شود

نفر از  90رگروه اطالعات و كتاب تاكنون بيوگرافي حدود كا
نفر را جمع آوري و تدوين نموده است و منتظر دريافت  235

  . بيوگرافي هاي باقيمانده است
كارگروه مصاحبه و فيلم مشغول تدوين فيلم هاي گرفته شده 
در جلسات و گردهمايي هاي مقدماتي است و به زودي نسخه 

  . راي بازبيني اعضاي ستاد آماده خواهد كرداوليه فيلم ها را ب
كارگروه كنفرانس مشغول فراخوان و كوشش براي جلب نظر 

ارايه سخنراني در دانش آموختگان دوره اول تا چهارم براي 
اين . التحصيالن است كنفرانس دستاوردهاي چهل ساله فارغ

كنفرانس قرار است يك يا دو روز قبل از جشن در دانشگاه 
تاكنون چند تن از دانش آموختگان . ريف برگزار شودصنعتي ش

دوره چهارم براي ارايه سخنراني اعالم آمادگي كرده اند و 
اعضاي كارگروه كنفرانس مشغول كوشش براي جلب 

  . مشاركت دانش آموختگان دوره اول تا سوم هستند
كارگروه برنامه ريزي و اجراي جشن با جلسات هفتگي 

ق روزهاي جشن و محتواي برنامه مشغول برنامه ريزي دقي
در مورد كليات برنامه هاي روز پنجشنبه . هاي مختلف است

مهرماه توافق شده است و قرار است برنامه هاي روز جمعه  18
  .نيز به زودي نهايي شود

براي انتخاب طرح و كارگروه تامين و تداركات مشغول مطالعه 
، شال، لوح مختلف جشن از جمله تنديس اجناسبرآورد هزينه 

شركت همايش پردازان معاصر همانند . و ديگر مسائل است
بسياري سال گذشته با ستاد همكاري دارد و مسئوليت انجام 

  .فعاليت هاي اجرايي را به عهده دارد از
با انتشار اخبار و آگهي هاي كارگروه اطالع رساني و نبليغات 

ت جشن سعي مي كند هم دانشگاهيان را به حضور و مشارك
انتشار خبرنامه هاي انجمن . در اين جشن ترغيب نمايد

  .بصورت ماهيانه اين وظيفه را تا حد زيادي انجام مي دهد
اخيار واصله حكايت از حضور تعداد قابل توجهي از دوره 

دارد و برخي نيز در جشن چهارمي هاي مقيم خارج كشور 
  .براي ارايه سخنراني در كنفرانس اعالم آمادگي كرده اند

با بصورت مستمر و عموم كاركنان دفتر مركزي انجمن 
  .اولويت كارهاي مربوط به جشن را پيگيري مي كنند

در روز اول و دوم جشن عموم فارغ التحصيالن دانشگاه 
دعوت خواهند بود و در روز دوم خانواده ها نيز به همراه 

  .التحصيالن در جشن حضور خواهند داشت فارغ
اي هيئت علمي پيشكسوت به همراه و اعض دوره چهارمي ها

  .خواهند بوددر هر دو روز خانواده مهمان ويژه جشن 

ديدار سال نو با 
رئيس دانشگاه 

)2 ص(

گردهمايي هاي 
مقدماتي دوره 

) 6 ص( چهارمي ها

گردهمايي دانشكده 
مهندسي و علم مواد

) 18 ص(

آلبوم عكس هاي 
 )16ص (قديمي

گردهمايي دانشكده 
)21 ص( شيمي

پوسترجشن دوره 
ص(منشر شد   چهارم

 1392ارديبهشت  27التحصيلي  در جشن فارغدرس خود را به اتمام رساندند  اخيرنفري كه در سال تحصيلي  2500از ميان التحصيل  دو دانشجوي تازه فارغ  )38
  .بخوانيد 10گزارش اين جشن را در  صفحه  .خود جشن گرفتندخود را با حضور خانواده هاي  علميحضور يافتند و موفقيت 

 امسال مهرماه19و18روزشمار برگزاري جشن چهلمين سال در
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  ديدار سال نو با رئيس دانشگاه
بر طبق سنت همه ساله اعضاي هئيت اجرايي و اعضاي فعال 
انجمن با قرار قبلي با آقاي دكتر رضا روستا آزاد رئيس 

يخ سوم اين ديدار در تار. دانشگاه ديدار و گفتگو كردند
خانم ها  .در دفتر رياست دانشگاه انجام شد 1392ارديبهشت 

فرانك قهرمان پور، فروزنده طبيبي و مينا ضرابيان و آقايان 
محمود ، انيرياردش روزيف، محمود شيري، علينقي مشايخي

، بينق يعل، يحيفرخ مل، جالل عفيف، حسين رضوي، محبي
و  مايارض پ...ن ااحسا، ايرضا حمزه لوئ يعل،   پور ميحك يمهد

 .در اين جلسه حضور داشتند محمد زهراييحجت بابايي و 

 ديسال جد يياجرا ئتياز طرف ه يخيدكتر مشادر ابتدا آقاي 
و مجموعه  شانيا يگفت و برا كيرا به رئيس دانشگاه تبر

دكتر روستا آزاد نيز  .كردند يو سربلند قيتوف يدانشگاه آرزو
انجمن تبريك گفت و سالي در پاسخ فرارسيدن سال نو را 

  .سرشار از موفقيت را براي انجمن و اعضاي آن آرزو كرد
با توجه به طرح برخي سواالت و ابهامات در خصوص نحوه 

به نمايندگي از  انيرياردش يآقا  ثبت انجمن در وزارت علوم،
هيئت اجرايي انجمن توضيحاتي را در خصوص روند تاسيس و 

  . ارايه نمود 1371 ادامه فعاليت انجمن از سال
نامه  نييگزارش اساسنامه انجمن بر اساس آ نيبر طبق ا 

وزارت علوم تدوين به تصويب هيئت امناي دانشگاه  76سال 
را  ديينامه جد نييوزارت علوم آ 77در سال . رسيده است

. داشت ينامه قبل نيينسبت به آ ياديز راتييكه تغ دابالغ نمو
جديد ارتباط ارگانيك بين  موسس در ساختار ئتياز نظر ه

ساختار غير  نيهمچن. انجمن و دانشگاه پيش بيني نشده بود
اجرايي و نامناسبي براي اساسنامه در نظر گرفته شده بود كه 

طبق اساسنامه . با طبيعت فعاليت انجمن مطابقت نداشت
 ستيبا يو دبير كل انجمن م يابالغي اعضاي هيئت اجراي
التحصيالن انتخاب شوند كه چنين  مستقيماً توسط مجمع فارغ

به اين دليل در سالهاي . روشي قابليت اجرايي شدن ندارد
گذشته انجمن كوشش چنداني براي تطبيق اساسنامه و 

 امهتشكيالت خود با آئين نامه جديد ننموده و بر مبناي اساسن
 .قبلي خود عمل نموده است

ه مشتركي و توافق شد كميت شنهاديپ پس از بحث و تبادل نظر
متشكل از نمايندگان انجمن و نمايندگان دانشگاه با محوريت 

دانشگاه تشكيل شود و  يآقاي دكتر فيروزآبادي معاون فرهنگ
اين كميته سوابق تشكيالتي انجمن را بررسي و با وزارت 
علوم در خصوص تطبيق اساسنامه با آئين نامه هاي وزارت 

ساله  20هاي  فعاليتو  اتينظر به تجرب. مذاكره نمايد ومعل
تواند پيشنهادات موثري را به وزارت  انجمن، اين كميته مي

علوم براي بازبيني آئين نامه انجمن دانش آموختگان ارايه 
قرار شد آقاي دكتر مشايخي پيشنويس نامه اي را در . نمايد

آزاد روستا  تردك ياين خصوص تهيه نمايند تا به امضاي آقا
 .شود براي وزارت علوم ارسال
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رياست دانشگاه  بهارسالي نامه هاي قبلي  با توجه بهسپس 
ئيس دانشگاه در هيئت مبني بر درخواست معرفي نمايندگان ر

شد  تقاضااز آقاي دكتر روستا آزاد امناي انجمن، در اين جلسه 
معرفي نمايند تا مقدمات تشكيل كه نمايندگان منتخب خود را 

ايشان بيان كردند كه براي . ددور جديد هيئت امنا فراهم شو
اينكار منتظر اظهار نظر وزارت علوم هستند و از انجمن 

نمايندگان جلسه هيئت امنا را بدون حضور  هخواستند ك
  .دانشگاه برگزار نمايد

گفتني است انتخابات هيئت امنا در سال قبل توسط 
بر اين اساس سهميه . هاي مختلف برگزار شده است دانشكده
براي تكميل اين ها در هيئت امنا تعيين شده است و  دانشكده
مي بايست اعضاي منتخب رئيس مطابق اساسنامه هيئت 

تعدادي از اعضاي هيئت امنا  .دانشگاه تعيين شوند
نيز با راي گيري از ميان اعضاي پيشين در آخرين 

 .جلسه هيئت امناي دوره قبل انتخاب شده اند

 رئيس دانشگاه، با در ادامه مذاكرات جلسات قبلي
براي توسط دانشگاه  نيدر خصوص اختصاص زم

آقاي . گفتگو شد يورزشفرهنگي و باشگاه احداث 
در اين بهتر است دكتر روستا آزاد بيان كردند كه 

كه هدايت پروژه  يخصوص با آقاي دكتر مقدار
مذاكره پرديس جديد دانشگاه را به عهده دارند 

قراري تماس با ترتيبات برتوانند  ميايشان . شود
و مذاكره با آنان را فراهم منطقه مذكور شهرداري 

   .كنند

  ف، فروزنده طبيبييريان، سيد جالل عفياحسان اله ارض پيما، حسين رضوي، فرانك قهرمان پور، حجت بابايي، محمود شيري، رضا روستا ازاد، علينقي مشايخي، فرخ مليحي، فيروز اردش: رديف جلو از سمت راست
 مهدي حكيم پور، عليرضا حمزه لو، علي نقيب، محمود محبي و محمد زهرايي:رديف پشت از سمت راست
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هيئت اجرايي  ايران درمجدد عضويت 
  يپژوه ندهيآ يجهان ونيفدراس
در ادامه اخبار درج شده در شماره هاي پيشين : خبرنامه

دانش آموخته كارشناسي  مطلقوحيد وحيدي خبرنامه، آقاي 
شريف از عضويت مجدد خود مهندسي عمران دانشگاه صنعتي 

خبر . در هيئت اجرايي فدراسيون جهاني آينده پژوهي خبر داد
  :زير ارايه مي شودبه شرح زير به نقل از ايشان 

. چهل ساله دارد يدر جهان سابقه ا يپژوه ندهيلم و هنر آع
 پژوهان ندهياز آ ياديتالش شمار ز پرتو و در 1352در سال 

 .برپا شد "يهپژو ندهيآ يجهان ونيفدراس"

ها و  بخش ياز سو ها شگاهياند ي بودجه ن،ياز ا شيپ
سبب،  نيو به هم شد يم نيتام يدفاع يها سازمان
 دنبال ينهادها تنها در چارچوب اهداف نظام نيا يها پژوهش

 يجهان ونيفدراس ياعضا ت،يواقع نيبا توجه به ا. شد يم
و رفاه بشر، گسترش صلح  لياز قب يا تازه اهداف يپژوه ندهيآ

 داريپا ي و توسعه يگرسنگ ، مبارزه با فقر و فناورانه يها جهش
آن،  روانيپ و ونيفدراس نيا. را در كانون توجه خود قرار دادند

 نيا. كردند ميو ترس يطراح يجهان ياسيرا در مق يپژوه ندهيآ

سرنوشت خود را به  ديبودند مردم و جوامع نبا معتقد دسته
خود به  ينظام يها با انگاره كه بسپارند يپژوهان ندهيدست آ

 رانگريو اند و صدها جنگ شده ليمدرن تبد يفرماندهان جنگ
پس از . اند كرده ميتصور و ترس ندهيرا در آ يا و مرگبار هسته

 يكردهايرو ،يالدينود م ي جنگ سرد در دهه كردن فروكش
 ييبرپا ي به حوزه يمل تيامندفاع و ي از عرصه پژوهانه ندهيآ

 نقل يـ فرهنگ ياقتصاد ي ساالر و توسعه مردم يها نظام
 .مكان كرد

 كيبه عنوان  ونيفدراس نيا ياجرائ اتيه يو اعضا سيرئ
 يتوسط انتخابات درون سازمان يالملل نيب يدولت ريسازمان غ

 .شوند يم نييدوره چهار ساله تع يبرا

 ياعضا نييتع يبرا و شمارش آراء يريگ يرا انيپس از پا
 2013از سال  يپژوه ندهيآ يجهان ونيفدراس يياجرا اتيه
 اتيه عضو سمت يبرا ريز يكشورها ندهي، نما 2017 يال

آراء  نيشتريحائز ب يپژوه ندهيآ يجهان ونيس  فدرا ياجرائ
 .شدند

، كيبلژ، )مطلق يديوح ديوح( رانيا، فرانسه، كيمكز
  ژاپن  ،ليبرز  ،سوئد، كايآمر، نيپيليف
 يژوئن در جشن چهل سالگ 28 خيانتخابات در تار نيا جينتا

در شهر  يو در مجمع عموم يپژوه ندهيآ يجهان ونيفدراس

 .اعالم خواهد شد يبه طور رسم يبخارست رومان

مقطع عمران  يمطلق دانش آموخته مهندس يديوح ديوح
 .است فيشر يدانشگاه صنعت يكارشناس

خود  يو ترجمه ها فاتياست كه با تال ياز جمله كسان شانيا
زبان  يعموم عالقه مندان فارس به را يپژوه ندهيحوزه آ
 .كرده است يمعرف

https://www.vahidthinktank.c
om/index.php/fa/about  
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حمايت مشاركت و جلب فراخوان 
  از برگزاري جشن چهلمين سال

غ التحصيلي برگزاري جشن هاي چهلمين سال فار
در  1389آموختگان دانشگاه صنعتي شريف از سال  دانش

برنامه كار انجمن قرار گرفته است و از آن تاريخ تاكنون سه 
دوره اول تا دوره جشن فارغ التحصيلي براي دانش آموختگان 

   .سوم برگزار شده است
التحصيلي دانش آموختگان دوره  جشن چهلمين سال فارغ

ي پنجشنبه هجده و جمعه نوزدهم مهرماه چهارم نيز در روزها
  .امسال در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد

تشكيل شده و  1391به اين منظور ستاد ويژه اي از آبان ماه 
اين ستاد با برگزاري جلسات هفتگي و فعاليت مستمر در حال 

  .برنامه ريزي و تدارك اين جشن است
و مدعو اصلي جشن  ها كه ميزبان عالوه بر دوره چهارمي

دانش آموختگان دوره هاي مختلف دانشگاه و استادان   هستند،
حضور خواهند  اين جشنپيشكسوت به همراه خانواده در 

جمعي از اعضاي هيئت علمي و دانشجويان كنوني . داشت
تا نظاره گر بخش  حاضر خواهند شددانشگاه نيز در جشن 

  .هاي مختلف مراسم باشند
هاي ساليانه افراد و شركت هاي بسياري در برگزاري جشن 

ها عموماً  همكاري و مشاركت دارند و تامين مالي اين جشن
. التحصيالن و شركت هاي وابسته صورت مي گيرد توسط فارغ

ين مالي با براي برگزاري جشن دوره چهارم نيز كارگروه تام
 گان دوره چهارم تشكيل گرديده استمحوريت دانش آموخت

  .ن در جدول مقابل آورده شده استكه اسامي آنا
 هم دانشگاهيان گرامي و شركت هاي وابستهبه اين وسيله از 

و اهداي  ازيامكانات و خدمات مورد ن نيبا تام كنيمدعوت مي 
كمك هاي مالي نام خود را در فهرست حاميان اين جشن 

مكانات بديهي است بر اساس ميزان حمايت، از ا. ثبت نمايند
ندات و انتشارات تتبليغاتي نظير درج نشان و آگهي خود در مس

ويژه جشن و حضور در نمايشگاه جانبي جشن برخوردار 
  .شدد نخواه

  نحوه حمايت مالي از جشن
را به يكي از  خود مورد نظر تيوجه حما توانند عالقمندان مي

آنرا به دفتر  ديو رس زيهاي انجمن به شرح زير وار حساب
  .نمايندن ارسال انجم

  1456062043 جام نزد بانك ملت حساب
  490120000000001456062043IR: شماره شبا

نزد بانك اقتصاد  104-850-2054785-1 اينترنتي حساب
  نوين

 770550010485002054785001IR  شماره شبا 

هستند تامين امكانات و خدمات جشن  كه مايل به كساني
در اين خصوص تر انجمن از طريق تماس با دفتوانند  مي

هر يك از هم دانشگاهيان يا شركت هاي . نمايندهماهنگي 
. وابسته مي توانند بخشي از امكانات مورد نياز را فراهم كنند

تسهيالت تبليغاتي در جدول  ايطرده بندي حمايت مالي و شر
  .ارايه شده است مقابل

  ماليحمايت ميزان 
  از جشن دوره چهارم

و در اثر پيگيري و كوشش اعضاي كارگروه تامين مالي 
گرامي خصوصاً دوره چهارمي ها دانشگاهيان  بذل توجه هم

تاكنون كه اسامي آنان در جدول مقابل ارايه شده است 
پرداخت و مبلغ به حساب انجمن ميليون ريال  177مبلغ 
مبالغ پرداخت شده جمع . ميليون ريال تعهد شده است 117
  .مي شود ميليون ريال 294مبلغ برابر  هد شدهو تع

و تجارب جشن هاي سال قبل طبق برآوردهاي انجام شده 
ميليون ريال تخمين  2000هزينه برگزاري جشن قريب 

درصد مورد انتظار تامين  15و تاكنون تنها  زده مي شود
  .شده است

 تسهيالت طالرده  نقرهرده  برنزرده 

  )ميليون ريال (ميزان حمايت   75  50  25
   گوي حامي جشن بر روي بنرهاي داخل و بيرون سالن محل برگزاريودرج نام ول 

   گوي حامي جشن پشت كارت هاي دعوتول درج نام و 

   چهارمدوره  كتابچه جشنگوي حامي جشن در ول درج نام و 

---   چهارمدفتر (كتاب جشن  گوي حامي جشن پشت جلدول درج نام و( 

---    واگذاري فضايي دركنار سالن جشن به منظور معرفي خدمات يا نمايش محصوالت 

---  ---  گوي حامي جشن پشت جلد ول درج نام وCD عكسهاي جشن و فيلم ها 

---  ---  
گوي حامي جشن در صفحه اول سايت انجمن تا يكماه پس از برگزاري ول درج نام و

 حاميشركت لينك به سايت درج  ومراسم 

---  ---  روزهاي برگزاري جشنمراسم در  مانيتور درج نام حامي جشن روي پرده و 

  چهارمدوره  كتابچه جشندرج آگهي حامي در  دو صفحه ك صفحهي تخفيف % 50

  1392پايان تيرماه تا  اسامي حاميان جشن دوره چهارم
 نام شركت حقوقي/حقيقي دانشكده نام نام خانوادگي

   حقيقي فيزيك ژيال موحد شريعت پناهي
   حقيقي صنايع محمدرضا سرداري

 شركت ناموران حقوقي علم و مواد محسن نادري شاهي

   حقيقي شيمي احميدرض مرتضايي
   حقيقي صنايع مجتبي تهمورس
 خدمات صنايع رنوس پويا حقيقي مكانيك هرمز رحماني

   حقيقي علم و مواد عبدالرسول هاشم زاده
 ايتوك حقوقي مكانيك محمدحسين ترابي ساريجالو

   حقيقي صنايع محمدحسين حجازيان
   حقيقي صنايع بيژن داوري تبريزي

   حقيقي يزيكف سيدمحمد مهدوي
 درريز حقيقي برق محمدباقر نعيمي

   حقيقي برق جليل ابراهيم پور
  حقيقي  صنايع  بهرخ  خوشنويس
  حقيقي  صنايع  مهدي  قسوره
  حقيقي  صنايع  احمد  محقق
 حقيقي صنايع رحيم افتخاري

 حقيقي صنايع محمدمهدي اخوان بهابادي

 حقيقي صنايع محمدرضا سرداري

 حقيقي صنايع بهمن رستگار

 حقيقي صنايع محمود حسيني زاد حجازي

  مين مالي جشن دوره چهارماعضاي كارگروه تا
  دوره چهارم مهندسي شيمي  آقاي عبدالحسين ثمري ميبدي

  دوره چهارم شيمي  آقاي حميد رضا مرتضايي
  دوره سوم مهندسي مكانيك  آقاي عليرضا حمزه لو

  دوره سوم مهندسي شيمي  آقاي حجت بابايي
  دوره چهارم مهندسي صنايع  آقاي مجتي تهمورس
  دوره چهارم مهندسي صنايع  ريزيآقاي بيژن داوري تب

  دوره چهارم مهندسي برق  آقاي سيد هرمز رحماني
  دوره چهارم مهندسي مكانيك  آقاي جليل طباطبايي

  دوره چهارم مهندسي متالورژي  آقاي عبدالرسول هاشم زاده
  دوره سوم مهندسي صنايع  آقاي علي صادقي

  يعدوره هفتم مهندسي صنا  خانم فروزنده طبيبي بوشهري
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 دوستانه نشست

  هاي صنايع  دوره چهارمي
دوستان هم دوره اي مهندسي صنايع از دوره چهارم پس از 
چهل سال در يك اقدام  ابتكاري در گردهمايي دوستانه 

اين عده در پي كوشش هاي به عمل آمده . شركت كردند
التحصيلي  براي برگزاري جشن چهلمين سال فارغ

همديگر را يافته و به هم متصل آموختگان دوره چهارم  دانش
  .شدند

سالن همكف ساختمان انجمن  1392تيرماه  13روز چهارشنبه 
نفر از دانش آموختگان دوره چهارم مهندسي  15پذيراي 

زمان اين گردهمايي با توجه به حضور دكتر بهرخ . صنايع بود
خوشنويس در ايران انتخاب شده بود تا امكان مالقات با 

دكتر رسول حجي و دكتر محمد هادي . م شودايشان نيز فراه
چمران اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي صنايع نيز در 

  .اين نشست حضور داشتند
سهيل و سروش دو فرزند زنده ياد محمد حسين دهقان 
سلماسي در اين گردهمايي حضور داشتند و جاي خالي 

محمد حسين دهقان سلماسي دانش . پدرشان را پر كردند
به علت  1380آبان  20دوره چهارم صنايع در تاريخ  آموخته

اين گردهمايي به . بيماري سرطان در تهران درگذشته است
ابتكار و كوشش مجتبي تهمورس و با همكاري كاركنان دفتر 

هدف از اين نشست تحكيم ارتباط . مركزي انجمن برگزار شد
دوره چهارمي ها و نيز انجام كوشش هاي مقدماتي براي 

التحصيلي  ري هرچه مطلوب تر جشن چهلمين سال فارغبرگزا
هدف ديگر انجام مصاحبه ويدويي با . در مهرماه امسال بود

. هاي قبلي حضور نيافته بودند افرادي بود كه در گردهمايي
فروزنده طبيبي مسئول كارگروه مصاحبه و فيلم هدايت 

در اين جلسه مصاحبه مفصلي . مصاحبه ها را به عهده داشت
بهرخ خوشنويس مخترع برجسته مقيم آمريكا در خصوص با 

نوآوري و ابتكار صورت گرفت كه قرار است در كنفرانس 
 .دستاوردهاي چهل ساله ارايه شود

در اين نشست دوره چهارمي هاي صنايع تعهد كردند كه جمعاً 
 .ميليون به برگزاري جشن كمك مالي كنند 100مبلغ 

  .همديگر را مالقات كننداي  هم آمدند و به يمن اين ديدار، عهد كردند كه بطور دوره سال گرد آموختگان دوره چهارم صنايع پس از چهل دانش
مهدي قسوره، محمد رضا سرداري، احمد محقق شوشتري، محمد محمدزاده، محمد مهدي اخوان بهابادي، سيد محمود : نشسته از راست به چپ

مجتبي تهمورس، محمد علي : ، ايستاده از سمت راست)مدير اجرايي انجمن(ابيان حسين زاده حجازي، بهرخ خوشنويس، كاظم ميررضا، مينا ضر
دهقان  سروشدهقان سلماسي،  سهيلسيد الحسيني نوخندان، عبدالرحيم افتخاري، بيژن داوري تبريزي، بهمن رستگار، محمود صمدي، 

عضو ستاد برگزاري (، محمد زهرايي )اد برگزاري جشنعضو ست( ، فروزنده طبيبي)فرزندان زنده ياد محمد حسين دهقان سلماسي( سلماسي
  .)فرزند مجتبي تهمورس(تهمورساحسان،)جشن
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ششمين گردهمايي 
آموختگان  مقدماتي دانش

  دوره چهارم
ششمين گردهمايي مقدماتي و سومين جلسه 

مصاحبه ويديويي با دوره چهارمي ها در 
ادريبهشت ماه  24غروب روز سه شنبه 

در سالن همكف ساختمان انجمن  1392
دكتر محمد يلپاني در اين ديدار . رگزار شدب

عضو هيئت علمي سابق دانشكده شيمي نيز 
  .حضور داشت

داوري تبريزي، در اين ديدار آقايان بيژن 

محمد مهدي روحاني مشهدي، كورس 
ضيائي، مجيد حكيم جوادي، غالمرضا 

جليل  ،حضوري، عبدالرسول هاشم زاده
حسن حاجيان،   درماني، احمد هراتيان نژاد،

اصغر موسي پور، محمود اصفهاني، حميد 
سيدرضا محمديان برزكي، ، رضا مرتضايي

سيد   جليل ابراهيم پور، داريوش سالجقه،

  . از دوره چهارم حضور داشتند محمد محمدي
از ستاد برگزاري جشن چهلمين سال نيز 
خانم ها منصوره كاوياني نژاد، فروزنده طبيبي 

ايان محمود محبي، علي و مينا ضرابيان و آق
امور حضور داشتند و صادقي و محمد زهرايي 

را به عهده  مصاحبههماهنگي و اجرايي 
.داشتند
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حمد مهدي روحاني مشهدي، كورس بيژن داوري تبريزي، م: به ترتيب از سمت راست رديف جلو -سردر ساختمان انجمنمقابل در  1392ارديبهشت  24عكس يادگاري دانش آموختگان دوره چهارم در گردهمايي روز 
سيدرضا : رديف سوم -محمود اصفهاني، حميد رضا مرتضايياصغر موسي پور، حسن حاجيان،   جليل درماني، احمد هراتيان نژاد،رديف دوم  -غالمرضا حضوري، عبدالرسول هاشم زادهحكيم جوادي، مجيد ضيائي، 

  سيد محمد محمدي  داريوش سالجقه،جليل ابراهيم پور، ، محمديان برزكي
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مصاحبه ويديوئي با دوره 

  هاي مقيم اصفهان چهارمي
اصفهان در روز چهارشنبه هشتم منطقه گردهمايي : خبرنامه

سبت هيئتي به اين منا. در شهر اصفهان برگزار شدخرداد ماه 
و حمايت مالي مهندس به دعوت از دفتر مركزي انجمن 

سفر به اصفهان كميته اصفهان عبدالمهدي اجاللي دبير 
گردهمايي شروع از ضمناً  قرار شد ساعاتي قبل . كردند

شود و در نشستي با دوره چهارمي هاي مقيم اصفهان برگزار 
  .وداقدام شمصاحبه ويديوئي گفتگو و  آن نسبت به انجام

سرپرستي فروزنده طبيبي مسئول كارگروه  بهاين مصاحبه 

محمود و همراهي مصاحبه و فيلم 
اين . حجت بابايي برگزار شدمحبي و 
حمايت مالي و امكاناتي با برنامه 

اتاق بازرگاني محل در كميته اصفهان 
انجام صنايع و معادن استاد اصفهان 

در اين  با توجه به دعوت قبلي .شد
احبه آقايان احمد پيرآور، باقر مص

معماري پور، عبدالرسول باقري 
 و مارناني، محسن اعتمادي عيدگاهي

. حضور داشتند والشائياميني  مظاهر
آنان ضمن معرفي و بيان سوابق 
تحصيالتي و حرفه اي خود به 
سئواالت مصاحبه كنندگان پاسخ 

در اين برنامه امكان مصاحبه با . دادند
اله دادخواه به علت سيد اسد انآقاي

زاده به  و مصطفي طاهريورود تاخير 
گفتني  .علت عدم حضور ميسر نشد

است در سال گذشته نيز مصاحبه 
مشابهي با دوره سومي هاي مقيم 

  .اصفهان صورت گرفت
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دانش آموختگان دانشگاه شريف 
  موفقيت علمي خود را جشن گرفتند

  1392ديبهشت ار 22روز  217نشريه داخلي شريف شماره 
نفر از  500هزار و  2مراسم دانش آموختگي بيش از 

ارديبهشت  13دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف روز جمعه 
ماه با حضور مسئولين دانشگاه، دانش آموختگان و خانواده 

  .هايشان برگزار شد
دكتر سعيدي معاون آموزشي دانشگاه با بيان اين كه اين 

ميداشت مقام معلم برگزار شده مراسم همزمان با هفته و گرا
آموختگي جمعي از عزيزانمان  باز هم موسم دانش: است، گفت

اند و عازم  جهيز شدهتي دانايي و علم  فرا رسيد كه به گنجينه
عرصه هاي كار و تالش و سازندگي در جاي جاي ميهن 

  .باشند عزيزمان مي
يلي التحصيالن دانشگاه در سال تحص وي با اشاره به آمار فارغ

التحصيالن  نفر از فارغ 525هزار و  2از مجموع : گفت 91-90
دانشجو  1365دانشجو در مقطعه دكتري،  138اين دانشگاه 

نفر در مقطع كارشناسي  1202در مقطع كارشناسي ارشد و 
  .هستند

دكتر سعيدي در بخش ديگري از صحبتهايش، خطاب به 
ر اين ، شما ددانش آموختگان عزيز: موختگان گفتآ دانش

شويد بلكه به عضويت خانواده  نقطه، از دانشگاه جدا نمي
نفري فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف  40000بزرگ 

سال با خود همراه امعضويت پرافتخاري كه . پيونديد مي
  .كنيد خواهيد داشت و به اين عضويت مباهات مي

دانشگاه صنعتي شريف اكنون با داشتن : وي خاطر نشان كرد
مراكز  هاي علمي، ها و مراكز تحقيقاتي متعدد، قطب هشكدهپژو

هاي دانش بنيان، پارك علم و فناوري،  رشد و شركت
هاي ملي پژوهشي و تخصصي و ايفاي نقش ارزنده  آزمايشگاه

در پروژه هاي ملي و دفاعي كشور نه نتها مسئوليت آموزش و 
ارد، به عهده د هاي برتر كشور را پرورش استعدادها و سرمايه

ت خود را در چگونگي جذب دانش بلكه تعهد و رسال
آموختگان به اين مراكز و رونق بخشي به فضاي كسب و كار 

مĤل به شكوفايي و پرشتاب شدن روند توسعه صنعتي لكه با
نهادينه شدن روابط بين . نمايد انجامد، ايفاء مي كشور مي

اين  التحصيالن به روان سازي مجموعه دانشگاه و انجمن فارغ
  .نمايد حركت كمك مي

معاون آموزشي دانشگاه در پايان سخنانش براي همگي 
  . آموختگان آرزوي موفقيت و پيروزي كرد دانش

دانشگاه شريف : دكتر روستا آزاد نيز در ادامه اين مراسم گفت
 100هاي قاره آسيا از ميان  در آخرين رتبه بندي دانشگاه

  .استرا كسب كرده  42دانشگاه بزرگ رتبه 
التحصيالن دانشگاه سرمايه و ثروتي  وي با بيان اينكه فارغ

التحصيل داريم كه  هزار فارغ 40حدود : بزرگ هستند، افزود
  .ارتباط با آنها براي ما بسيار مهم است

هاي دانشگاه و  دريافت بازخورد آموزش: روستا آزاد افزود
كه  چگونگي پياده سازي آن در بازار كار از اهداف مهمي است

  .كنيم التحصيالن پيگيري مي در ارتباط با فارغ
التحصيالن اين دانشگاه كه  به همين علت نظر فارغ: وي گفت

در رده هاي مديريتي، عملياتي، صفي و ستادي مشغول 
فعاليت هستند به صورت مدون در فضاي سايبر يا فيزيكي 

قا شود تا بتوانيم نظام آموزشي اين دانشگاه را ارت دريافت مي 
  .دهيم

التحصيالن نمونه  در اين مراسم از استادان برتر آموزشي و فارغ
  .در تمامي مقاطع قدرداني شد

بنا بر اين گزارش از دانشكده مهندسي عمران، دكتر محمد 
علي قناد، دانشكده مهندسي كامپيوتر، دكتر مازيار گودرزي، 
دانشكده علوم رياضي، دكتر محمد رضا پورنگي، دانشكده 

سي صنايع دكتر سيد تقي اخوان نياكي، دانشكده مهند
مهندسي هوافضا، دكتر محمد فرشچي، دانشكده مهندسي 
مكانيك، دكتر محمد دورعلي، دانشكده مهندسي شيمي و 
نفت، دكتر سعيد جمشيدي، دانشكده شيمي، دكتر افشين 

دانشكده مديريت و اقتصاد، دكتر مسعود نيلي،   شفيعي،
ندا صدوقي، دانشكده مهندسي انرژي، دانشكده فيزيك، دكتر 

مراكز (هاي آموزشي،  دكتر ناصر وثوقي، مراكز كارگاه
حكمت فرنوش و از مهندس ) گرافيك و معارف ها،  گاهكار

، )زبان و فلسفه علم  مراكز تربيت بدني،(مركز تربيت بدني 
خانم آرزو تبريزي به عنوان استادان برتر معرفي و از آنان 

  .تقدير شد

ري انجمن در برگزاري همكا
  التحصيلي امسال جشن فارغ

نظر به هماهنگي انجام شده با معاونت آموزشي و : خبرنامه
تحصيالت تكميلي دانشگاه انجمن همكاري نزديگي با 

از . التحصيلي امسال داشت دانشگاه در برگزاري جشن فارغ
جمله براي گرفتن حمايت مالي از اعضاي حقيقي و حقوقي 

ميليون ريال  105ي به عمل آمد و جمعاً مبلغ انجمن پيگير
آقايان نيز حمايت مالي از شركت هاي نارگان و افزار آزما و 

ي، سجاد رهاشميمر، پو ميحك يمهد، حمزه لو رضايعل
. دريافت شد بينق يعل، انيرياردش روزيف، ياجالل يعبدالمهد

به فارغ جلد سررسيدنامه  350شركت داده پردازي ايران 
با استقرار ايستگاه  بست ستايوو شركت ن اهدا نمود التحصيال

التحصيالن عكس يادگاري گرفته و به آنان اهدا  عكس از فارغ
انجمن با استفاده از حمايت مالي دريافتي نسبت به تهيه . نمود

ميليون  30آلتحصيالن اقدام نمود و مبلغ  بسته هديه براي فارغ
  .دانشگاه پرداخت نمودريال نيز به 

من با داير كردن غرفه در محوطه جلوي تاالرها براي انج
التحصيالن كوشش نمود و اعضاي هيئت  ارتباط با فارغ

ضمناً در اين جشن . اجرايي انجمن در مراسم حضور داشتند
  . فيلم كوتاهي در خصوص معرفي انجمن در مراسم پخش شد

طبق توافق به عمل آمده با دانشگاه قرار است اين همكاري 
سالهاي آينده گسترش يابد و انجمن نقش موثرتري در  ها در

  .التحصيلي داشته باشد برنامه ريزي و اجراي جشن فارغ
روش هاي گسترش همكاري ميان انجمن و دانشگاه در 

با حضور آقاي انجمن جلسه اخير كميته هماهنگي و اجرايي 
دانشگاه آموزشي و تحصيالت تكميلي دكتر سعيدي معاون 

قرار  در اين جلسه توافق و . فتگو قرار گرفتمورد بحث و گ
جشن هاي فعاليت مختلف از جمله شد دو طرف در خصوص 

برگزاري  ،، طرح كارآموزي دانشجويانساليانه التحصيلي فارغ
و جمع آوري عكس هاي دوران جشن هاي چهلمين سال 

آقاي دكتر  .التحصيالن قديمي همكاري نمايند تحصيل فارغ
مند به گسترش طرح كارآموزشي براي سعيدي بسيار عالق

عموم دانشجويان دانشگاه در همه رشته ها و همه مقاطع 
هستند و خواستار همكاري انجمن و صنايع كشور براي فراهم 
كردن امكانات كارآموزي براي دانشجويان دانشكده هاي 

  . مختلف هستند
التحصيلي  جشن فارغتعداد قابل توجهي عكس از مراسم 

گرفته شده است كه عالقمندان براي اه و انجمن توسط دانشگ
دريافت فايل آن مي توانند به دفتر انجمن مراجعه و يا تماس 

 ازعكس هاي صفحات بعد نماهاي مختلف جشن . بگيرند
آلتحصيالن و استادان در محل دانشكده ها، حركت  تجمع فارغ

به سمت سالن محل برگزاري جشن، مراسم داخل سالن و 
هاي يادگاري در محوطه دانشگاه به تصوير مي گرفتن عكس 

  .كشد
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هي دكتر جعفر حبيبي لتحصيالن و اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر با همراا تجمع فارغ
  رئيس دانشكده در مقابل ساختمان دانشكده كامپيوتر

دكتر كورش عشقي  با همراهيلتحصيالن و اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي صنايع ا تجمع فارغ
  محوطه تاالرها رئيس دانشكده در هنگام ورود به

دكتر  در پيرامون مكانيكلتحصيالن و اعضاي هيئت علمي دانشكده دانشكده مهندسي ا تجمع فارغ
  مقابل سردر دانشكدهدر رئيس دانشكده  غالمرضا وثوقي

لتحصيالن و اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي و علم مواد با همراهي دكتر رضا باقري ا جمع فارغت
  رئيس دانشكده در محوطه چمن مقابل ساختمان دانشكده مهندسي و علم مواد

دكتر حبيب اله  با همراهيلتحصيالن و اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي عمران ا تجمع فارغ
  صيري رئيس دانشكده در مقابل ساختمان دانشكده مهندسي عمرانن

 ، سيدحسينلتحصيالن و اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي هوافضا با همراهي دكتر ا تجمع فارغ
 ه هوافضارئيس دانشكده در مقابل ساختمان موقت دانشكدپورتاكدوست
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  مراه اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي مكانيكعكس يادگاري فارغ آلتحصيالن به ه  عكس يادگاري فارغ آلتحصيالن به همراه اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي عمران 

  عكس يادگاري فارغ آلتحصيالن به همراه اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي شيمي    مهندسي و علم موادعكس يادگاري فارغ آلتحصيالن به همراه اعضاي هيئت علمي دانشكده 

  ..... عكس يادگاري فارغ آلتحصيالن به همراه اعضاي هيئت علمي دانشكده   يادگاري فارغ آلتحصيالن به همراه اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي برق عكس 
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   شيميعكس يادگاري فارغ آلتحصيالن به همراه اعضاي هيئت علمي دانشكده 

  فيزيكعكس يادگاري فارغ آلتحصيالن به همراه اعضاي هيئت علمي دانشكده 

  عكس يادگاري فارغ آلتحصيالن به همراه اعضاي هيئت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد 

  دانشگاه مراسم تجليل از دانشجويان برتر از دانشكده هاي مختلف

  التحصيالن دانشكده شيمي به اتفاق فرزند خود در هنگام گفتن عكس يادگاري يكي از فارغ
  .چشمگير بودبسيار مراسم اين حضور فرزندان خردسال در 

زينب شاهي و مهدي حكيم پور دبير كميته تخصصي دانشكده مكانيك به اتقاق ساير اعضاي اين كميته 
  لفضل آدابابوا
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دكتر محمد كرمانشاه، عضو هيئت علمي داشكده مهندسي عمران به همراه همسر و دو فرزند هم 
  ر حسن كرمانشاهدانشگاهي ليال و امي

  خبري و صدا و سيما مختلف با شبكه هاي التحصيالن  فارغمصاحبه 

ش از همسرو سيد محمد حسين ميرفندرسكي دانش آموخته دوره ششم دانشكده مهندسي مكانيك 
  .بسيار خوشحال هستنددانشكده صنايع  1387ورودي  دانشجوي ،فرزند خود عليالنحصيلي  فارغ

، معصومه پيراهشعبدالمهدي اجاللي عضو هيئت اجرايي انجمن به اتفاق كاركنان دفتر مركزي انجمن 
  در محل غرفه انجمن در مقابل ساختمان تاالرهاسميه حساني و پرويز رزاقي 
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التحصيالن  گردهمايي فارغ 
  دانشكده مهندسي و علم مواد

  :1392خرداد  5روز  219نشريه داخلي شريف شماره 
مهندسي و علم مواد  التحصيالن دانشكده گردهمايي فارغ

التحصيالن  ارديبهشت ماه به همت انجمن فارغ 30دوشنبه 
دانشگاه صنعتي شريف و انجمن علمي مهندسي و علم مواد 

  .در سالن جابر ابن حيان برگزار شد
اين گردهمايي كه با هدف تجديد ديدار و تداعي خاطرات 

التحصيالن  گذشته برگزار شد، با سخنراني جمعي از فارغ

  .جسته و استاتيد تاثير گذار اين دانشكده همراه بودبر
دكتر باقري رئيس دانشكده مهندسي و علم مواد در مراسم 
گردهمايي دانش آموختگان اين رشته به ارايه گزارشي از 

هاي جديد كه  دانشكده مواد پرداخت و براي طرح برنامه
اري هاي آينده تاثيرگذار باشد ابراز اميدو ممكن است در برنامه

  .كرد
هاي پژوهشي و فناوري،  به گفته دكتر باقري در حوزه فعاليت

هاي  دانشكده مهندسي و علم مواد، در بسياري از زمينه
توان  تحقيقاتي جديد شروع به فعاليت كرده كه از آن جمله مي

مواد هوشمند، مغناطيس، مواد مركب، شبيه   به نانو مواد،
اد، اليه هاي نازك و بيو مو  سازي فرآيندها و ساختارها،

  .هاي پيشرفته اشاره كرد پوشش

ي  ي رئيس دانشكده، سرانه به گفته
مقاالت اساتيد اين دانشكده در مجالت 

باشد كه اين مقام  مي 5المللي  بين
وي . باشد خوبي براي دانشكده مي

شركت  7گيري  همچنين از شكل
دانش بنيان در مركز رشد دانشگاه خبر 

ها توسط اساتيد  ن شركتاي: داد و گفت
و دانشجويان و با هدف تجاري سازي 

  .تحقيقات شكل گرفته است
همچنين در ادامه مراسم از دكتر 
پورآذرنگ و دكتر ناطق به عنوان 
استاتيد پيشكسوت اين دانشكده تقدير 

  .به عمل آمد

برنامه هاي متنوع 
و گسترده در 
  گردهمايي مواد

ايي در پي برگزاري گردهم: خبرنامه
 1390دي ماه  21مورخ 

التحصيالن دانشكده مهندسي و  فارغ
علم مواد، انتخابات كميته تخصصي 
اين دانشكده برگزار و اعضاي جديد 

آقايان محمود . اين كميته تعيين شدند
 شيري، عبدالمهدي اجاللي، مسعود

رواندوست، مجيد هاشمي نژاد، اميد 
فرزاد  محمدي، علي كوچك زاده ،

اعضاي  علي صادقي خمامي زاده،
منتخب اين كميته هستند و از 

به  دكتر رضا باقريدانشكده آقاي 
دكتر  عنوان رئيس دانشكده و آقايان

به  عبداهللا افشاردكتر علي نعمتي و 
عنوان عضو هيئت علمي و عليرضا 
بهرامي به عنوان نماينده دانشجويان و 
دبير انجمن علمي در اين كميته حضور 

ردهاي مهم فعاليت هاي از دستاو. دارند
كميته تخصصي مهندسي علم مواد 

 30برگزاري گردهمايي اخير در 
در اين . شود تلقي مي 1392ارديبهشت 

نفر از  350گردهمايي حدود 
التحصيالن و استادان اين  فارغ

دانشكده و ساير مهمانان حضور 
به علت محدويت جا بسياري . داشتند

مينا . كردند ايستاده مراسم را نظاره مي
ضرابيان مدير اجرايي انجمن به همراه 
كاركنان دفتر مركزي انجمن همكاري 
نزديك و موثري در برگزاري 

  .گردهمايي داشتند
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گردهمايي با ثبت نام و مالقات مهمانان و انجام پذيرايي در 
برنامه رسمي داخل . سالن همكف ساختمان شيمي آغاز شد

وت قران مجيد سالن با پخش سرود جمهوري اسالمي و تال
پس از اعالم برنامه توسط مجري دكتر رضا باقري . آغاز شد

سپس مهندس علي . رئيس دانشكده به سخنراني پرداخت
هاي اين كميته  كوچك زاده دبير كميته به ارايه گزارش فعاليت

در ادامه . سپس كليپ معرفي دانشكده پخش شد. پرداخت
اد بسياري تعد. كليپ عكس هاي قديمي دانشكده پخش شد

عكس هاي قديمي از طريق ارسال فراخوان به 
التحصيالن جمع آوري و بصورت چندين نماآهنگ تدوين  فارغ

براي جمع آوري اين عكس ها كوشش زيادي . شده بود
اي نيز براي شناسايي افراد در  مسابقه ويژه. صورت گرفته بود

عكس هاي قديمي تدارك ديده شده بود و به چند نفر از 
سپس نماآهنگي از استادان . ين جوايزي اهدا شدحاضر

دانشكده پخش شد كه شامل عكس قديم و جديد آنان بود و 
   .بسيار مورد استقبال و ابراز احساسات حاضرين قرار گرفت

بخش ديگر به ياد و خاطره درگذشتگان اختصاص يافته بود 
در ادامه به معرفي كاركنان . كه با پخش نماآهنگ انجام شد

سوت و زحمت كش دانشكده پرداخته شد كه اين بخش پيشك
دكتر باقري به معرفي . نيز با پخش يك نماآهنگ آغاز شد
به دو تن از كاركنان . كاركنان پيشكسوت دانشكده پرداخت

آقايان پرويز نسودي و جواد احمديان لوح تقدير اهدا شد و 
سپس از ايندو دعوت شد كه خاطرات خود را از دوران خدمت 

  .دانشكده بيان نماينددر 
در اين بخش نوبت به تجليل از استادان پيشكسوت و 

  آقايان مهندس علي مقدسيان،. بازنشسته دانشكده فرا رسيد

دكتر رضا   مهندس محمود شيري،
باقري، دكتر اميرحسين كوكبي و دكتر 
محمد رضا صفائيه هدايت اين بخش 
را به عهده گرفتند و از آقايان دكتر 

پورآذرنگ و دكتر سعيد ناطق  كاظم
دعوت نمودند كه براي دريافت لوح 

تشويق كم . تقدير به روي سكو بيايند
نظير حاضرين شور و حال ويژه اي به 
اين بخش از برنامه بخشيد دكتر 
پورآذرنگ و دكتر ناطق نيز به ترتيب 

  .به ايراد سخنراني پرداختند
 در اين بخش نوبت به خاطره گويي از

دانشكده رسيد و چند تن از اساتيد 
حاضرين در گردهمايي به بيان 
خاطرات شيرين خود از دوران تحصيل 

تجليل از حاميان گردهمايي . پرداختند
. بخش ديگري از اين گردهمايي بود

شركت لوله و  شركت ملي مس ايران،
شركت تجهيزات   ماشين سازي ايران،

برقي ايران و آقايان رئوف پرورش و 
ميليون  98ي جمعاً مبلغ منصور رشيد

ريال به برگزاري اين گردهمايي 
كمك كرده اند كه از آنان قدرداني 

اجراي برنامه موسيقي توسط گروه .شد
كر دانشجويان دانشگاه بخش انتهايي 
اين گردهمايي را به خود اختصاص 

علي كوچك زاده دبير كميته . داد
 تخصصي مواد اين گروه را در اجراي

  . راهي نمودقطعات مختلف هم
پس از خاتمه مراسم در داخل سالن 
نوبت به گرفتن عكس يادگاري با 
حضور كليه حاضرين در سالن مجاور 
رسيد و مهمانان با خاطره اي خوش 

  .گردهمايي را ترك كردند
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التحصيالن  گردهمايي فارغ
  دانشكده شيمي برگزار شد

دانشكده التحصيالن  بيست نهمين گردهمايي فارغ: خبرنامه
شيمي به همت كميته تخصصي دانشكده شيمي انجمن 

التحصيالن در روز چهارشنبه چهارم ارديبهشت ماه در  فارغ
طبق روال گردهمايي هاي . سالن جابر ابن حيان برگزار شد

دانشكده شيمي در اولين چهارشنبه ارديبهشت هر سال برگزار 
لتحصيالن، ا نفر از فارغ 300در اين گردهمايي حدود . مي شود

اعضاي هيئت علمي و برخي دانشجويان دانشكده شيمي 
  .حضور داشتند

كميته شيمي از فعال ترين كميته هاي انجمن بوده و از شروع 
تاكنون همواره فعاليت هاي خود  1371فعاليت انجمن در سال 

التحصيل شاغل در  مهرنوش نادري فارغ. را ادامه داده است
تشكيل كميته شيمي در آن عضويت  دانشكده شيمي از ابتداي

داشته است و نقش محوري در تداوم فعاليت كميته داشته 
حسين ، حبيب باقريديگر اعضاي منتخب اين كميته را . است

، قدرت اله وثوقيان، )دبير كميته(سعيد بالالئي، عاصم پور
و  مرتضايي حميد رضا، سيد رضا موسوي، فرانك قهرمان پور

  .مي دهند تشكيل ر هوشمندمنصو
ربوط م قبليدر ابتداي جلسه نماآهنگ عكس هاي گردهمايي 

سپس دكتر علي پور جوادي . به نمايش درآمد 1390آذرماه به 
رئيس دانشكده شيمي به ارايه سخنراني پرذاخت و ضمن 
خوشامدگويي به حضار گزارشي را از وضعيت فعاليت هاي 

دي اندازي گرايش كاربر آموزشي اين دانشكده از جمله راه
او از صنايع مختلف خواست كه دانشكده را . شيمي ارايه كرد

در انجام پروژه هاي صنعتي براي گرايش كاربردي ياري 
  .كنند

در ادامه نوبت به سخنراني دكتر سعيد بالالئي دبير كميته 
تخصصي دانشكده شيمي رسيد و وي گزارشي را تعداد 

به بيان . مودالتحصيالن دانشكده از بدو تاسيس ارايه ن فارغ
التحصيل است كه  فارغ 1822وي اين دانشكده جمعاً داراي 
بيش از نيمي از آنان خانم 

نفر  1288از اين عده . هستند
نفر  579در مقطع كارشناسي، 

در مقطع كارشناسي ارشد و 
نفر در مقطع دكتري  110

وي ضمناً . تحصيل كرده اند
گزارشي را از فعاليت هاي 

شكده ارايه ارتباط با صنعت دان
پخش نماآهنگ معرفي . نمود

اعضاي هيئت علمي دانشكده 
شيمي بخش ديگري از برنامه 
بود كه با ابراز احساسات شديد 

بخش . حاضرين همراه بود

ديگر نمايش نماآهنگ معرفي دانش آموختگان دوره ششم 
در اينجا از افرادي از اين دوره كه در . دانشكده شيمي بود

استه شد كه بايستند تا بقيه آنها را جلسه حاضر بودند خو
  .ببينند

در ادامه محمد خوشبختيان دانش آموخته دوره ششم شيمي 
او به علت . به بيان خاطرات خود از دوره دانشجويي پرداخت

مشكالت و گرفتاري هاي خاص خود داراي بيشترين زمان 
تا بهمن  50دوره تحصيل در دانشكده بوده است يعني از مهر 

استاد  ترپوگوسياناز خدمات زنده ياد دكتر گريگور وي . 69
برجسته دانشكده شيمي ياد كرد و تعهد او به علم و دانش و 

او ضمناَ از . دانشجويان و كشور را بي نظير توصيف كرد
خدمات دكتر محمد رضا ارشدي استاد بازنشسته دانشكده كه 

  .در جلسه حضور نداشت ياد كرد
مذهبي و سياسي خود اشاره كرد خوشبختيان به فعاليت هاي 

كه منجر به گرفتاري زندان و طول كشيدن تحصيالت خود 
او دو خاطره از دوران تحصيل خود در . در قبل از انقالب شد

  .ارتباط با مسائل سياسي بيان نمود
خاطره اول مربوط به يكي از دانشجويان فعال آن زمان بود 

بود و اتفاقاً هم  كه به فعاليت در گروه هاي سياسي پرداخته
اين دانشجو پس از . اكنون در اين مجلس حاضر است

گرفتاري و انصراف از همكاري با گروه هاي سياسي به 
دانشكده برگشته بود و اگر لو مي رفت برايش گران تمام مي 

خواستيم به او كمك كنيم و در اين خصوص از دكتر  . شد
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مال اشتياق دكتر هژبري با ك. فريدون هژبري كمك خواستيم

به اين . به او كمك كرد تا ثبت نامش در ترم جاري انجام شود
ترتيب اقدام بسيار بزرگوارانه و خطر پذيري دكتر هژبري باعث 

به اين ترتيب با . شد كه اين فرد از چشم ساواك دور بماند
. حذف و اضافه واحدهايش موضوع بكلي حل و فصل گرديد

ا كرد و اين موضوع براي ما دكتر هژبري با مردانگي اينكار ر
  . به عنوان يك مبارز سياسي بسيار قابل تقدير بود

در همين راستا رويداد مشابه ديگري روي داد و دانشجوي 

او براي . ديگري از دوستان ما به مدت سه ماه زنداني شد
كمك به پيش يكي از عناصر مذهبي دانشگاه رفت و اتفاقاً 

ايشان ضمن . كشور هستند ايشان هم اكنون در مصادر امور
خوره پاي  كسي كه خربزه مي«امتناع به صراحت گفتند كه 

  ».نشيند لرزش هم مي
خوشبختيان اين دو خاطره را بيان كرد و عملكرد دو شخص 
را يكي آنكه نمي توانست و كرد و آنكه مي توانست و نكرد را 

ر وي در انتها آرزو كرد كه خداوند روح دكت. مقايسه كرد

ترپوگوسيان را شاد كند و دكتر هژبري هر جا هست موفق و 
  .مويد باشد

در ادامه نوبت به برنامه تفريحي اجراي موسيقي و آواز سنتي 
سرپرستي گروه موسيقي را نيما فروحي به عهده داشت . رسيد

نسرين حقيقي و آتوسا خانزاده   و محمد حقيقي، علي مرشدلو،
ن موسيقي دانشگاه وي را از فارغ التحصيالن و از كانو

اين گردهمايي با انجام پذيرايي و گرفتن . همراهي مي كردند
  .هاي يادگاري در بيرون سالن جابر خاتمه يافت عكس
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  و يدموكراس

  يانتخابات يها ستميس
  fzdvahid@yahoo.co.ukدكتر فرزاد وحيد 

دانش آموخته دوره سوم مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي 
  انگلستان Middlesexزنشسته دانشگاه شريف و استاد با

  مقدمه
و  شمندياند  Jean jacques Rousseauژاك روسو ژان
 ياجتماع يفرانسه در كتاب قرارداد ها 18قرن  سندهينو

The Social Contractيها ستميس ي، پس از بررس 
حكومت  اي يكه دموكراس ديرس جهينت نيبه ا يمختلف حكومت
  .است يحكومت ستميس نيتر و مناسب نيمردم عادالنه تر

در تمام  مايمردم مستق كيدموكرات يها حكومت در
نوع حكومت  نيا. كنند يشركت م يعموم يها يريگ ميتصم
. بود جيدولت شهرها را اي  City Statesباستان در ونانيدر 

 ينبود و برده ها و زنان حق را دآليا ستميالبته در آنجا هم س
  .نداشتند

 ميه امكان شركت مردم در تمام تصمجوامع بزرگتر ك در
در  يحكومت يها ستميس ست،يموجود ن يعموم يها يريگ

 يدموكراس اي  Representative Democracy واقع
مختلف  يكه گروه ها بيترت نيبد. هستند يا ندهينما
پارلمان  ايمجلس  كيخود را انتخاب كرده و به  يها ندهينما
 يها يريگ ميآنها در تصم يآنها و بجا طرفتا از  فرستند يم

  .شركت كنند يعموم
مورد  كيدموكرات يحكومت ها يايآزاد مزا يايدر دن امروزه

ها در  يقبول عامه واقع شده و روز به روز به تعداد دموكراس
  .شود ياضافه م ايدن

 طيكپنهاگ شرا يدر كنفرانس عال 1993اروپا در سال  هياتحاد
صورت اعالم  نياه ب را هيدر اتحاد ديجد يكشور ها تيعضو
  :كرد

  .كنند يرا ضمانت م يكه دموكراس يهائ ثبات دستگاه -1
  .حكومت قانون -2
  .ها تياز اقل تياحترام به حقوق بشر و حما -3

  كيدموكرات يحكومت ها انواع
دو نوع  كيدموكرات يانواع حكومت ها انيدر م امروزه

 دو نيا. دارند يشتريب تيآنها مقبول هياز بق ايدر دن يدموكراس
 Parliamentary يپارلمان ينوع عبارتند از دموكراس

Democracy يستاير يو دموكراسPresidential 

Democracy.  
خود  انيمنتخب مردم از م ندگانينما يپارلمان يدموكراس در
 اي نهيكاب يو او هم اعضا كنند يدولت را انتخاب م سيرئ

ب مجلس انتخا ندگانينما انيرا معموال از م رانيوز يشورا
پارلمان اعتماد  ندگانيهر گاه كه نما ستميس نيدر ا. كند يم

و  كنند يم ضاحيخود را به دولت از دست دهند، دولت را است
را  يگريشخص د اي طيشرا نيدر ا. دولت را بركنار سيرئ

اگر  ايدولت را انجام دهد و  سيرئ فيكه وظا كنند يانتخاب م
  .كنند ير مرا برگزا يبه توافق نرسند انتخابات عموم

 ندگانيمردم عالوه بر انتخاب نما ياستير يدموكراس در
 سيرئ. كنند يانتخاب م مايجمهور را هم مستق سيرئ ،مجلس

متحده  االتيا رياز كشور ها نظ يجمهور منتخب در بعض
 نهيكاب يو شخصا اعضا يدولت را هم باز سينقش رئ كا،يامر

سه شخص جمهور فران سيرئ رينظ ايو  كنديرا انتخاب م
انتخاب  رينخست وز ايدولت  سيعنوان رئه ب را يگريد
  .كند يم
ندارد كه  ياجيجمهور احت سيرئ ياستير يها يدموكراس در

. دارند تيباشد كه در پارلمان اكثر يدسته ا ايمتعلق به حزب 
 يجمهور، او برا سيبودن حزب رئ تيدر صورت در اقل

حزب  گاننديدولت مجبور است كه با نما حيلوا بيتصو
  .به توافق برسد تياكثر
  يانتخابات يها ستميس

 ايمختلف دن يمردم در كشور ها ندگانيانتخاب نما نحوه
 قهيبه آداب و رسوم و سل يكامال متفاوت است و بستگ

در آن كشورها  يخيو مالحضات تار يدموكراس انگذارانيبن
عمل كند  يبه نحو ديبا يانتخابات ستميس دآليدر حالت ا. دارد
  :را در بر داشته باشد ايمزا نيكه ا

از جامعه باشد و  يكوشش شود كه پارلمان مدل كوچك -4
  .نظرات مردم را منعكس كند

  .باشد سريهمه مردم م يشركت در انتخابات برا  -5
اعضاء موجود  دنيبه توافق رس يالزم برا يها مشوق  -6

  .باشد
 داريو پا يدولت قو كي جاديمنجر به ا يانتخابات ستميس -7

  .شود
  .پارلمان بتواند بر كار دولت نظارت و آنرا كنترل كند -8
  .شود قيو تشو جاديگروه مخالف دولت ا كي -9

دهندگان قابل درك  يرا يبرا ديبا يانتخابات ستميس -10
  .باشد
  يانتخابات يها ستميس يبند ميتقس
 يها ستميبنام س يبه دو گروه كل يانتخابات يها ستميس

 ينسب يها ستميس و  Majoritarian Systemsيتياكثر
  .شوند يم ميتقس   Proportional Systemsاي
 ميبه نوبه خود به سه گروه تقس يتياكثر يها ستميس
  :شوند يم

 First Past ساده تيبراساس اكثر يانتخابات ستميس -الف

the Post  و  ستيمطلق ن تيبه اكثر يازين نجايدر ا
از حوزه  آورد يم يرا گريد يداياز كاند شتريكه ب يدائيكاند
 نيا. شوديآن حوزه انتخاب م ندهيخود بعنوان نما يانتخاب

 دوستانكانادا و هن كا،يمتحده امر االتيدر انگلستان، ا ستميس
  .رديگ يمورد استفاده قرار م

و  نيانتخابات فرانسه، اوكرا رينظ يانتخابات دو مرحله ا -ب
 يرا شتريب گرانيكه از د يدائيدو كاند ستميس نيدر ا. رانيا

 نيا نجايدر ا. شوند يآورده اند وارد مرحله دوم انتخابات م
 گريكديامكان وجود دارد كه احزاب كوچك تر در دور دوم با 

  .ورندمطلق را بدست آ تيائتالف كنند و اكثر
 ستميس نيدر ا  Alternative Voteيحيترج يرا -ج
نام  نيكه در آن اول كنند يرا ارائه م يستيدهندگان ل يرا

 گريد يانتخاب ها يبعد يب اول آنها است و نام هاانتخا
  .آنان است
كه  يدائيكاند يها يصورت است كه را نيطرز كار با معموال

آورده است را براساس  يكمتر را گريد يهاداياز همه كاند
 نيا. دهند يم گريد يها دايدهندگان به كاند يانتخاب دوم را

 تيها اكثردايكانداز  يكيتا  شوديبار تكرار م نيچند نديفرا
  .مطلق را كسب كند

  يتياكثر يها ستميس بيو معا ايمزا
  .باشند يساده م يتياكثر يها ستميس -الف
  .شوند يم يدولت قو كي جاديمنجر به ا -ب
صورت موثر در پارلمان منعكس ه آراء احزاب كوچك تر ب -ج
  )است بياز معا يكي نيا( .شود ينم
  .شود يحفظ م ياش بخوب يدگنيو حوزه نما ندهيارتباط نما -د
   ينسب يانتخابات يها ستميس
 Proportional يا ينسب يانتخابات يها ستميس در

Systems تعداد  روند يدر اروپا بكار م عيكه بصورت وس
هر حزب در پارلمان متناسب است با آراء آن حزب  ندگانينما

از افراد را  يتعداد مساو ندهيهر نما نجايدر ا. در انتخابات
پارلمان  يها يتعداد كل آراء به تعداد كرس. كند يم يندگينما
. نديگو يم Quota اي هيآن سهم لو به حاص شوديم ميتقس

هزار  ندهيهزار باشد، هر نما هيسهم اياگر جواب بدست آمده 
 يرا ستميس نيدر ا. كند يم يندگينفر را در پارلمان نما
قل از فرمول مست نجايدر ا. دهند يم يدهندگان به احزاب را

انتخاب  يهم برا گرياحزاب دو روش د نيها ب يكرس ميتقس
  :ردوجود دا ندگانينما
هر حزب در پارلمان با توجه به نسبت  ندگانيروش اول نما در

 نيبد. شوند يخود حزب مشخص م لهيآرائ آن حزب بوس
دارد كه در آن  يانتخابات ستيل كيكه هر حزب  بيترت

. مشخص شده است بيبه ترتحزب  يها دايكاند تيارجح
به پارلمان بفرستد ده نفر  ندهيمثال اگر حزب الف ده نما يبرا

 تياولو ميدهندگان در تنظ يو را شود يم دهيبرگز ستيلاول 
  .ندارند يافراد دخالت نيا

دهندگان عالوه بر نام حزب مورد نظر نام  يدوم را ستميس در
 بيترت نيبد. دكنن يارائه م زيمورد نظر خود را ن يدايكاند

حزب هم دخالت  يانتخابات تيارجح ستيل ميدر تنظ توانند يم
  .داشته باشند

  ينسب يانتخابات يها ستميس بيو معا ايمزا
منعكس  يشتريپارلمان با دقت ب بيآراء مردم در ترك -الف
  .شود يم
به  ندگانيها فرستادن نما تياحزاب كوچك تر و اقل يبرا -ب

  .پارلمان راحت تر است
  .باشد يسطح خود م نيتعداد آرائ مخدوش در كمتر -ج
 ندگانيها تجربه نشان داد است كه تعداد نما ستميس نيدر ا -د

  .كنند يم دايبه پارلمان راه پ يشتريزن ب
مطلق  تياكثر يحزب چيها معموال ه ستميس نيدر ا -ه

 شوند ياحزاب مجبور م جهيو در نت آورد يپارلمان را بدست نم
گوش داده و در انتها  گريكديف كنند و به نظرات با هم ائتال

  .به توافق برسند
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  :ديمثال توجه كن نيروشن تر شدن مورد ب به ا يبرا

 ستميدر س اورديكه پانزده درصد آراء را بدست م يكوچك حزب
. هم به پارلمان نفرستد ندهينما كي يممكن است حت يتياكثر
در  ندگانيرصد نماپانزده د يدارا توانديم ينسب ستميدر س يول

ها  در انگلستان سال براليمثال حزب ل يبرا. پارلمان باشد
در . داشت اندر پارلم ندهينما يانگشت شمار فقط تعداد

برخوردار  ندگانيدرصد نما ستيب تيدر مجموع از حما كهيحال
 550درصد  ستيبود ب ينسب يريگ يرا ستمياگر س. بود
  .ندهينما 110 شد يم
  يانتخابات مختلط يها ستميس
گروه  ريبه دو ز Mixed Systems يا مختلط يها ستميس

  :شوند يم ميتقس
  .ترند كينزد يتياكثر يها ستميكه به س يهائ ستميس -الف
  .ترند كينزد ينسب يها ستميكه به س يهائ ستميس -ب

 Block اي يا بسته يرا يگروه ها ريالف شامل ز گروه
Vote ايمحدود  يريگ يگروه را ريو زLimited 

Voting  شود يم.  
و  لنديتا رينظ يائيآس يدر كشورها يا بسته يگروه را ريز
كه  نستيبزرگ آن ا راديمعمول است و ا رانيو ا نيپيليف

متفاوت  يليانتخاب شده با هم خ ندگانينسبت آراء و نما
هر  گريبزرگ د يشهر ها ايمثال در تهران  يبرا. باشند يم

داده شده به آن  يها يمه كرسبه ه تواند يانتخاب كننده م
داشته باشد، هر  ندهينما 55اگر تهران  يعنيدهد،  يشهر را

 ميحال اگر فرض كن. بدهد ينفر را 55به  توانديدهنده م يرا
در صد مردم  49درصد و  51 تيدو حزب الف و ب از حما

 ياحزاب را نيا ستيبرخوردارند و مردم به ل بيتهران به ترت
درصد آراء  51با  توانديورت حزب الف مص نيدر ا دهند، يم

خوشبختانه . تهران را به خود اختصاص دهد ندهينما 55همه 
 ياحزاب را ستيو مردم به ل ستين نينچنيدر عمل ا

 نيا يول. كنند يم هيخودشان را ته ستيبلكه ل دهند ينم
 يفرض طيدر شرا توانديم يبسته ا يرا ستمياشكال بزرگ س

 لهيشهر بوس نآ ندگانينما يردن تمامباال منجر به بدست آو
  .برخوردار است بشود يزيناچ تيكه از اكثر يحزب
 ينسب يها ستميبه س شتريمختلط كه ب يها ستميدوم س گروه
آنها  نيكه مهم تر شوديگروه م ريهستند شامل چند ز كينزد
  :هستند ريز يگروه ها ريز

   Additional Membersاي ياضاف ياعضا -الف
 Mixed Memberاي يو عضو يختلط نسبم ستميس -ب

Proportional System .  
 يبصورت نسب ندگانياز نما يتعداد ياضاف ياعضا ستميس در

 يهم متعلق به حوزه ها يو تعداد شوند يانتخاب م
  .است جيو ژاپن را هيدر روس ستميس نيا. اند يانتخابات

از  يدر ابتدا تعداد يو عضو يمختلط نسب ستميس در
و سپس  شوند يها بصورت جداگانه انتخاب م حوزه نندگاينما
كه نسبت  شونديم ميتقس ياحزاب بنحو نيها ب يكرس هيبق

منتخب هر كدام متناسب باشد با نسبت آراء  ندگانينما ينهائ
و  نيبهتر ديكه شا ستميس نيا. بدست آمده شان در انتخابات

هر دو گروه  يايباشد مزا يانتخابات ستميس نيعادالنه تر
 لنديوزيرا دارد و در آلمان و مجارستان و ن يو نسب يتياكثر
  .است جيرا

مناظره سياسي صادق 
زيباكالم و محمد رضا 

  در دانشگاه شريفمرندي 
 ميان ،انتخابات موضوع با سياسي مناظره: نشريه داخلي شريف

 مسائل تحليلگران از رضامرندي محمد و زيباكالم صادق
 اعضاي دانشافزايي رحط دوره پنجمين در كشور سياسي
 روز برنامه اين. شد برگزار صنعتيشريف دانشگاه علمي هيئت

 اساتيد از جمعي حضور با و جاري سال خردادماه 19 يكشنبه
 .برگزارگرديد ،برق دانشكده كهربا سالن در دانشگاه

: گفت زيباكالم با ديدگاهش تفاوت به اشاره با نخست مرندي
 داريم اسالمي مهوريج نظام در صالحيت نوعشرط دو ما

 اين در كه ،گرفتن راي براي ديگري و رايدادن يكيبراي
 . ميپردازيم گرفتن راي با رابطه در بحث به ما جلسه

: كرد بازگو چنين را مساله اين ديگر كشورهاي به استناد با وي
 صالحيت و انتخابكانديدها براي مختلف دركشورهاي

 و مجلس دگاننماين ،جمهوري رياست همچون عالي مقامات
 ،تابعيت ،روان و عقل سالمت ،سني بهشرايط ،آنها انتخاب
 براي شروط اين تمام كه ميپردازند... و ودن نژادهب يا اصيل

 . است مشترك مختلف كشورهاي در مقامات انتخاب

: كرد آغاز گونه اين مرندي صحبتهاي خصوص در زيباكالم
 و كليتر اصل به ميدهم ترجيح مرندي آقاي خالف بر من

 انتخابكردن و خصوصانتخاب در هم آن و بپردازم تر بنيادي
 . است شدن انتخاب حق نهايت در و

 اصل اين روي دموكراسيبر اساسليبرال: كرد وياضافه
 فرد خود اندازه به هيچكس كه گرفته شكل صادق و پايهاي
 چيزي و دهد تشخيص نميتواند بهتر را خود منفعت و صالح

 . است دموكراسي فلسفه و اصل اب مغاير اين از غير به

 عمل ميخواهد كه همانگونه و ميباشد آزاد دموكراسيفرد در
 كه چرا كند مخالفت فرد با نميتواند نهادي هيچ و ميكند
 خود اشتباهات از بايد فرد كه است اين دموكراسي دوم اصل

 به را عقلخود و گوش زمام اينكه نه بگيرد ياد و بياموزد
 . نياموزد را كردن انتخاب درست يچگاهه و بسپارد ديگري

 در متاسفانه: گفت كلي اصل اين به اشاره با ديگر بار زيباكالم
 به و شده پايمال عمال اصل اين ايران اسالمي جمهوري

. است گذاشته كنار را اصل اين نگهبان شوراي نهاد تدريج
 هاشمي صالحيت رد و اخير انتخابات به اشاره ويبا

 همين در دموكراسي اصل شدن الپايم: گفت رفسنجاني
 نظام نواقص از اي ايننمونه و ميباشد مشهود كامال انتخابات
 .ماست كشور در انتخاباتي

 من نظر از: كرد اضافه زيباكالم از جهتانتقاد مرنديدر
 اصول با نهمطابق است معقول نه زيباكالم آقاي فرمايشات
 .ميباشد ديگر كشورهاي

 واضح مسئله اين: فتگ صالحيت بررسي خصوص در مرندي
 جهت الزم امكانات نه و وقت نه مردم كه است روشن و

 نيازمند صالحيت بررسي كه چرا دارند را صالحيتها بررسي
 . است امكانات سري يك و خاص مكانيزم يك

 مسئله مربوطه كانديد امنيتي زمينه در اطالعات مثال طور به
 بار وي ،ميآيند بر آن عهده از متخصص افراد تنها كه ايست
 زيباكالم صحبتهاي رد به فرانسه كشور به استناد با ديگر

 از دور به كامال رياضي علوم استاد يك از كه: گفت و پرداخت
 .كند بازگو چنين اين را دموكراسي اصل كه است انتظار

 و آقايمرندي كه است جالب بسيار كه داد ادامه زيباكالم
 از كهاين جاي به صالحيت احراز خصوص در همفكرانشان

 مثل كشورهايي به استناد كنند انديشه و فكر ابداع خودشان
 مواقع از بسياري در را آنها حتي كه ميكنند امريكا و فرانسه
 داليل جاي به بحث اين در عجيباستكه و ندارند قبول

 به كشورها اين به استناد با ميدهند ترجيح ديني و منطقي
 .بپردازند بحث

 اين با 90 اسفند در انتخابات آخرين به اشاره با زيباكالم
 آوردند راي انتخابات اين در كه كساني ميدانيد آيا كه پرسش

 تهران شهر در: داد ادامه ؟شدند مجلس وارد راي تعداد چه با
 8 حدود ،ميباشد آن حومه شهرهاي و تهران شامل كه

 اين با كه دارد وجود دادن راي براي شرايط واجد ميليون
 راي نامزد يك به جمعيت اين كل از درصد ده اگر اوصاف
 ميشد مجلس وارد راي هزار صد هشت با ميبايست ميدادند

 هزار پنجاه و دويست حدود در افراد اين راي كه صورتي در
 . است بوده نفر

 كشورهاي به استناد خصوص در زيباكالم جواب در مرندي
 يادآور بهتراست بگويم بايد: استدالليگفت پاسخ جاي به ديگر
 نظام تطبيقي بررسي ميدانيد همانطوركه بحثما عنوان مشو

 كشورهاي به بنده استناد دليل و است ايران در انتخابات
 هم و عقالني هم ما بحث لذا است همينخاطر به مختلف

 .است مقايسهاي

 احراز براي شرايطي ما اينكه از بعد: كرد پاياناضافه ويدر
 شرايط اين اآي ميشودكه مطرح اينسوال ميگذاريم صالحيت

 راي مستقيما مردم اساسي قانون در ؟خير يا است قانوني
 بنابراين است شرايط و قانون به مردم مستقيم راي و ميدهند

 و است مردم حق اعمال حقيقت در آمده وجود به شرايط احراز
 هم اگر و نيست مردم انديشه و فكر در دخالت عنوان هيچ به
 قانون مانند يكنيمم وضع را آن عادي قانون صورت به

 مردم نمايندگان نيز مجلس نمايندگان ،مجلس انتخابات
 راي مستقيم غير طور به مردم نيز صورت اين در كه هستند

 .ميدهند

 مبحث بود سفر عازم زيباكالم صادق كه اين دليل به ادامه در
  .داد پاسخ اساتيد سؤاالت به مرندي و شد رها تمام نيمه
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از  درگذشت يك هم دانشگاهي
  دانشكده مهندسي برق

  هرگز رديمرد نكو نام نم ايسعد
  نبرند ييمرده آن است كه نامش به نكو  

 1363آقاي وحيد حاج زوار دانش آموخته ورودي : خبرنامه
دانشكده مهندسي مكانيك كه مقيم دبي هستند طي 
يادداشتي از درگذشت دكتر امير هوشنگ هاشمي دانش 

دسي برق مقيم آمريكا خبر دانشكده مهن 1358آموخته ورودي 
ايشان ضمناً شرح حال دكتر هوشنگ هاشمي را به . دادند

  :آيد اند كه عيناً در پي مي براي فرستاده  همراه چند عكس
 تيشائبه به دوستان و جد يكمك ب ،يمهربان ،ييخوشرو
دوستان و  نيبدر هستند كه هوشنگ  ييهايژگيدر كارها و

پس از استعداد  نهايالبته همه ا .به آنها معروف بود انشياطراف
به . باشد يفوق العاده او م تيو هوش و درا يليتحص انيشا

 ثلدوستانش او فوق العاده بود م نيتر كياز نزد يكيگفته 
و صرفأ با پشتكار و  يدور از جاه طلبه جواهر، كه ب كي

 يشيپ گرانيبر د يشگرفش، در هر عرصه ا ياستعدادها
  .گرفت يم

با رتبه  1358متولد شد و در سال  1339ل در سا هوشنگ
در همان سال رتبه  .گرفت پلميالبرز د رستانياز دب يشاگرد اول

 يبرخ يكه برا يرا اخذ كرد، رتبه ا يسوم كنكور سراسر
او رشته  نشد؟ رانيبود كه چرا نفر اول ا بيدوستانش عج

 اًبعد ورا انتخاب كرد  فيشر يبرق دانشگاه صنعت يمهندس
مدت  يهوشنگ در تمام. ديرا برگز كيلكترونا شيگرا

 تأيممتاز رشته خود بود و نها انياز دانشجو يكياش  ليتحص
را در سال  سانسيدوره ل شيهمدوره ها ريهم زودتر از سا

 ياز استادانش از او برا ياريبس. به اتمام رساند 1364
از . گرفتند يخود كمك م يدر پروژه ها و كالسها ياريدست
 يبانيدكتر شاهرخ ش ،يتوان از دكتر محمود نحو يم انيآن م

او . بود نام برد شيكه استاد راهنما ينواب نيالعابد نيو دكتر ز
هم فعال و  باليو وال يشنا، فوتبال، اسك يورزش يدر رشته ها

فوتبال دانشكده  ميدر پست هافبك راست ت يموفق بود و مدت
  .كرد يم يبرق باز
ارشد رتبه اول را اخد  يكارشناس يدر آزمون ورود هوشنگ
 ياو بالفاصله به خدمت سرباز. مردود شد نشيدر گز يكرد ول
پس از آن در شركت خواهر  ارتش رفت و ينيزم يرويدر ن

 رانيا يستمهايدر تهران به نام شركت داده س منسيشركت ز
در  يا ژهياو نقش و. سخت افزار استخدام شد ريبه عنوان مد

 عيدر صنا منسيز ميفر نيم يوترهايكامپ ينصب و راه انداز
. مانند فوالد مباركه و مس سرچشمه داشت رانيبزرگ ا

به نام جنركس كه  يگريهمزمان در شركت د او يتهايفعال
شده بود ادامه  سيتاس ستمهايتوسط موسسان شركت داده س

 نا يس ينهايماش يپروژه ها تيريدر جنركس او به مد. افتي
در . پرداخت ندوزيو ينسخه فارس جاديپروژه ا نيو همچن يس

در شركت رياحي سالها او با همسر خود گالره  نيطول هم
  .آشنا شد و با او ازدواج كرد منسيز
شهر  يراه ليادامه تحص ي، هوشنگ برا1370سال  در

هوشنگ در مورد روش  ينامه دكترا انيپا. شد كايبوستون آمر
 وتريحافظه كامپ ستميكردن استفاده از س نهيبه ياو برا يابداع

خود  يموفق به اخد دكترا 1375او در سال . نوشته شده است
عالقه . شددر رشته برق و كامپيوتر  سترنياز دانشگاه نورث ا

علوم  يمال يمعطوف كاربردها يدوره دكتر زاو پس ا يشغل
عملكرد بازار بورس و  ينيب شيو استفاده آن در پ وتريكامپ

 در. شد يموسسات مال يوتريمپكا يها شبكه تيكنترل امن
متعدد در چند شركت بزرگ از جمله  يتهايراستا مسئول نيا

  .را عهده دار بود يتيدليعامل شركت معظم ف ريمعاونت مد
در شهر بوستون ادامه داد و صاحب دو دختر به  يبه زندگ او

شد كه در حال حاضر مشغول  كايو ن نياسمي ينامها
  .باشند يم كايرخود در آم رستانيدب التيتحص

داروسازي و  جهمسر وي خانم گالره رياحي تحصيل كرده كال
علوم وابسته در ماساچوست است و هم اكنون به عنوان 

  .داروساز باليني در يك مركز پزشكي در بوستون شاغل است
نادر سرطان غدد  اريبس يماريبه ب 1390هوشنگ در سال 

. بود مبتال شد او شروع شده ياز غدد بزاق يكيكه از  يترشح
او بود تا  يشگيهم اتياز خصوص يكيمحكم كه  هاو با اراد

بر آن را  يروزيبه پ ديو ام ديجنگ يماريب نيلحظه آخر با ا
او در مورد  قاتيتحق.  خود و خانواده اش زنده نگهداشت يبرا
 شتريب اريبود كه دانش او در مورد آن بس يبه طرز يماريب نيا

 25 روز هوشنگ در. او شده بودپزشكان معالج  ياز بعض
. را بدرود گفت ايدن يماريب نيدر اثر ا 1392 بهشتيارد

  .باد يگرام ادشيروحش شاد و 

  1392ارديبهشت  29برز در شهر استامبول تركيه در تاريخ مراسم يادبود دكتر امير هوشنگ هاشمي توسط دوستان همكالسي از دبيرستان ال 

  در خانه ايران شهر بوستون آمريكا 1382مراسم عيد نوروز 
آزين به همراه  امير هوشنگ هاشمي، گالره رياحي و نگين به

  اينترنت: منبع  -فرزندان ياسمين و نيكا هاشمي
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دكتر محمد باقري از تولد تا جشن 
  التحصيلي چهلمين سال فارغ

  

دكتر محمد باقري دانش آموخته دوره چهارم : خبرنامه
 كيد نبه همت دوستان جوانش سجادانشكده مهندسي برق 

بيوگرافي  زاده يو ساناز مصطف يرففهم خوب روان، شهاب ص
و شرح زندگي خود را در سايت شخصي خود به نشاني 

)www.mb-kushyar.com (اين . گرد آورده است
چنين مستندسازي جامعي تاكنون در مورد ديگر 

شايد توجه دكتر باقري به . دانشگاهيان مشاهده نشده است هم
ادشته است كه تاريخ زندگي و فعاليت هاي تاريخ علم او را و

علمي خود را دقيقاً ثبت كرده و با استفاده از فناوري روز در 
در سايت   او ضمناً. سايت اينرنتي در اختيار ديگران قرار دهد

خود عكس هايي را از دوران مختلف زندگي خود از تولد تا 
ه مطالع. كنون ثبت نموده است كه بسيار در خور توجه است

بررسي اين . نمايد اين سايت را به عموم خوانندگان توصيه مي
تواند به عنوان الگو براي تهيه  سايت  بسيار آموزنده است و مي

او در اين سايت شرح . سايت مشابه مورد استفاده قرار گيرد
  :زندگي خوئد را به شرح زير بيان كرده است

دوره  انيآمدم و تا پا ايدر رشت به دن 1329در سال 
ديپلم دبيرستان را از دبيرستان . در آنجا ماندم رستانيدب

سپس در . اخذ نمودم) شهيد بهشتي كنوني( شاهپور سابق
 امهريآر(تهران  فيشر يبرق در دانشگاه صنعت يرشته مهندس

دوره  انيپس از پا. خود ادامه دادم التيبه تحص) سابق
در مراكز  فه،يو گذراندن خدمت وظ 1353در سال دانشگاه 

برق مشغول به  ندسبه عنوان مه يدولت ريو غ يمختلف دولت
در  يجيو ترو يپژوهش يتهايبه فعال نيح نيدر هم. كار شدم

در  شتريابتدا ب. پرداختم يو نجوم م كيزيف ات،ياضير نهيزم
خود را  تيبعدها فعال يكردم، ول يعلوم كار م جيترو نهيزم
متمركز  رانيو نجوم در ا اتياضير ژهيعلوم، بو خيبه تار شتريب

 .كردم

به امر  كسرهيرا رها كردم و  يكار مهندس 1372از سال 

  . پژوهش پرداختم
براي تحصيل به كشور هلند  1374در سال 

فوق ليسانس رشته  1376در سال . رفتم
اخذ  Utrechtتاريخ علم را از دانشگاه 

سپس به تحصيل دوره دكتري در . نمودم
رداختم و در سال پ Utrechtدانشگاه 

در رشته تاريخ رياضيات، گرايش  1385
  .التحصيل شدم نجوم فارغ

 عضو هيئت علمي 1390تا  1386از سال 
و  پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران

بودم و هم اكنون مجله تاريخ علم سردبير 
مدرس تاريخ رياضيات در دانشگاه گيالن و 
سردبير نشريه ميراث علمي اسالم و ايران 

  هستم

  .است رديف آخر اولين نفر از سمت سمت چپ با عالمت قرمز مشخص شده -1334ودكستان شهناز رشت محمد باقري در ك

 بدون شرح  1330سال  -رشت 

 1330سال  - همدان
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  سربا هم يياز آشنا شيپعكس هاي دوران كودكي 

  1336حدود  النيگ-نشاء لشت -يت در جشن عروسآكروبا شينما

  دوران كودكي
عكس هاي دوران كودكي اقاي محمد باقري دانش آموخته دوره چهارم مهندسي 

  برق از از سايت شخصي ايشان
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  1352سال  -) دوآب مازندران(كچال  جايغار كبرنامه صعود به 

  بدون شرح  )ايستاده پشت سر( 1348مهر  -در دانشگاه  يبا خواهران و برادران پس از قبول

  1350 -تنگ چوگان فارس -يبا فرشاد فاطم

  1354ارديبهشت  1352ارديبهشت   1351نوروز  -يبرنامه كوهنورد
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  دكتر محمد باقري نامه معرفي
در ادامه شرح حال دكتر باقري شامل تاليفات، ترجمه   :خبرنامه

  تجارب حرفه اي، فعاليت هاي علمي،  و ويراستاري كتاب،
اي، فهرست مقاالت منتشره به نقل از سايت  پژوهشي و حرفه

  .شود شخصي ايشان ارايه مي
  فات كتابتالي

، نشر )انگليسي ـ فارسي، فارسي ـ انگليسي(واژگان رياضي 
، چاپ دوم ويرايش 1372فرهنگان ويرايش دوم  1363روز 
  1386، چاپ چهارم 1377دوم 

نياد دايره ب ،هجري قمري 1415گزارش رؤيت هالل ماههاي 
  1374المعارف اسالمي 

شاني نامه هاي غياث الدين جمشيد كا(از سمرقند به كاشان 
  1375، شركت انتشارات علمي و فرهنگي )به پدرش

دايره هجري قمري، بنياد  1416گزارش رؤيت هالل ماههاي 
  1375المعارف اسالمي، 

ايره ، بنياد دهجري قمري 1417رؤيت هالل ماههاي گزارش 
  1376المعارف اسالمي، 

ايره هجري قمري، بنياد د 1418گزارش رؤيت هالل ماههاي 
  1377ي المعارف اسالم

گزارش جامع طرح سراسري رؤيت هالل ماههاي قمري براي 
هجري  1415-1418رؤيت هالل ماه طي سالهاي (ايران 
  1378و ارشاد اسالمي، نشر بالغ، وزارت فرهنگ  ،)قمري

  كتابترجمه 
كوشيار گيالني، شركت  ،)از عربي(اصول حساب هندي 

  1366شارات علمي و فرهنگي، انت
  1357ون چخوف، ارمغان، ، آنت)داستان(عروس 

سادان موكرجي نوشته م، چين و ويتنا) گزارشي از روابط اخير(
1358  

انتشارات دياچنكو، . ونوشته شيوة سوسياليستي صنعتي شدن، 
  1358كتيبه، 

  1360آبمينسكي، پيك ايران  همياري سوسياليستي، ارنست
برخي جنبه هاي فلسفي فيزيك (اين جهان سرشار از شگفتيها 

  1361 هدهدانتشارات گت، . س. ونوشته ، )نوين
 1367 كندي. س. انوشته چكيدة زيج جامع كوشيار گيالني، 

  )به مناسبت هزارة كوشيار گيالني(
ياگلم، مركز نشر . م. اينوشته ، )جلد دوم(تبديلهاي هندسي 

  1383، چاپ دوم 1369دانشگاهي، 
 آن كاتلر و رودلفنوشته روش سريع تراختنبرگ در حساب، 

، چاپ 1371، چاپ دوم 1371دانشمند ) مجلة(مك شين، 
 1377، چاپ چهارم، فرهنگان 1373سوم 

انتشارات سرژ النگ، نوشته برخورد دانش آموزان با رياضيات، 
  1374، چاپ دوم 1372 اطميف

پژوهشي در زيجهاي دورة اسالمي، ادوارد استوارت كندي، 
 1374ت انتشارات علمي و فرهنگي، شرك

حمد ابن زي در روشهاي حل مسائل هندسي، ارسالة سج
  1375 فاطميانتشارات ، محمد بن عبدالجليل سجزي

  1381، نشر مينا، )گردآوري و ترجمه(ديدار با چخوف 
، جرالد )با حديث مجتهد(شناخت و ساخت ساعتهاي آفتابي 

ارات علمي و فرهنگي، مگدالن بير، شركت انتش -جنكينز 
 1385تهران، 

  )زير چاپ(فرهنگان انتشارت ، جيمز و جيمز، فرهنگ رياضيات
  كتابويراستاري 

ايوز، محمد . ، هاورد و)جلد اول(آشنايي با تاريخ رياضيات 
، چاپ نهم 1363قاسم وحيدي اصل، مركز نشر دانشگاهي، 

1386  
. ، جرج ف)با منوچهر وصال(معادالت ديفرانسيل و كاربرد آنها 

سم ميامئي، مركز نشر سيمونز، علي اكبر بابائي و ابوالقا
  1385، چاپ سيزدهم 1364دانشگاهي، 

براي رشته هاي بازرگاني، (حساب ديفرانسيل و انتگرال 
شلي . م. كروديس، س. ج. ، د)زيست شناسي و علوم اجتماعي

  1384، چاپ هفتم 1364ويلر، مركز نشر دانشگاهي، . و. و ب
دانش روز براي همه، شركت ) سر ويراستاري مجموعة(
  1385 -1382شارات علمي و فرهنگي انت
تاريخ رياضيات دبيرستاني، شركت ) سر ويراستاري مجموعة(

  1385 -1382انتشارات علمي و فرهنگي 
  تجاربخالصه 

ويراستاري رياضي در گروه رياضي مركز نشر دانشگاهي، مهر 
  1362تير  -1360

  1366مشاور علمي مجلة نشر رياضي از سال 
  (1372تا ( 1367ند از سال مشاور علمي مجلة دانشم

مديريت گروه تاريخ علم بنياد دايره المعارف اسالمي از سال 
1372  

  1372مشاور علمي مجلة تحقيقات اسالمي از سال 
همكاري با بنياد علمي زيرك زاده براي ايجاد موزة علوم از 

  1372سال 
همكاري با گروه بين المللي مطالعه در ارتباط بين تاريخ و 

  1373از تابستان ) توزيع خبرنامه در ايران(اضيات آموزش ري
نمايشگاه ابزارهاي نجوم قديم، ) طراحي و سرپرستي)

، )عضويت در كميته برگزار كننده(كنفرانس فيزيك ايران 
  1373شهريور  10-7، )سنندج(دانشگاه كردستان 

  1374داوري كتاب سال جمهوري اسالمي ايران، از زمستان 
ايتاليايي، مؤسسة تحقيقات و آموزش  برگزاري آزمون زبان

، از )وزارت نيرو(مديريت، مركز آموزش دوره هاي كوتاه مدت 
  1375آبان 

برگزاري سمپوزيوم علم و فن آوري در ايران باستان و دورة 
، بيستمين كنگرة بين المللي )هوخندايك. با يان پ(اسالمي 

  1376، تابستان )بلژيك(تاريخ علم، ليژ 
روه تاريخ رياضي كميتة برنامه ريزي ستاد ملي همكاري در گ

  1376تير  3سال جهاني رياضيات، از 
  1376داوري جايزة جهاني كتاب سال، از زمستان 

سرپرستي واحد ارتباطات بين الملل بنياد دايره المعارف 
  1378اسالمي، از مهر 

: برنامه ريزي و سرپرستي گشت هاي علمي نجوم در زمينه
اسدي، رويت هالل ماهاي قمري براي رصد بارش شهابي 

ايران، خورشيد گرفتگي، و رصد بارش شهابي برساوشي در 
   1381تا  1372مناطق مختلف ايران در سالهاي 

همكاري علمي در برگزاري كنفرانس بين المللي بزرگداشت 
  1378آذر  5و 4ابوالوفاي بوزجاني، تربت جام، 

د ملي سال ويرايش پوسترهاي تاريخ رياضيات براي ستا
  1378جهاني رياضيات، آذر 

مورد كارگاه هاي آموزشي اسطرالب و آشنايي با  11برگزاري 
  1381تا  1377ساعت آفتابي در مناطق مختلف كشور از سال 

شركت در ميزگرد بزرگداشت هزارة ابوريحان بيروني، خانة 
گزارش شده در كتاب ماه، (، 1379شهريور  15كتاب، تهران، 

  (1379شهريور 
محاسبه، طراحي و نظارت بر ساخت ساعت آفتابي آنالماتيك 

  1380اسفند  11بوستان ملت رشت، افتتاح 
محاسبه و طراحي ساعت آفتابي قطبي، بوستان ملت رشت، 

1384  
طراحي و تأسيس مركز بايگاني، پژوهش و نشر ميراث علمي 
كوشيار گيالني، پژوهشكدة گيالن شناسي، دانشگاه گيالن، 

1381  
بر فراز قلّة (تهيه و نصب لوح يادبود محمود پاينده  ،يحطرا

  1384، )درفك
راهنماي پروژه كارشناسي تاريخ رياضيات در دانشگاه  استاد

و استاد راهنما، استاد مشاور و  1374صنعتي شريف در سال 
مورد رساله هاي كارشناسي ارشد در پژوهشكده  7داوري 

  1387تا  1386تاريخ علم دانشگاه تهران از 
  اي ، پژوهشي و حرفهعلمي هاي فعاليت

مقاله در زمينه رياضيات، تاريخ رياضيات،  100تاليف بيش از 
  تاريخ نجوم و انتشار آن در مجالت معتبر داخلي

سخنراني علمي در كنفرانس ها و مجامع  100ارايه بيش از 
علمي داخل و خارج كشور در زمينه رياضيات، تاريخ رياضيات 

  م در ايرانو تاريخ نجو
مقاله از مراجع خارجي در زمينه رياضيات،  111ترجمه بيش از 

تاريخ رياضيات، تاريخ نجوم در ايران و انتشار آن در مجالت و 
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  كتابهاي داخل كشور

  1361عضويت در انجمن رياضي ايران از سال 
  1362عضويت در انجمن فيزيك ايران از سال 
  1366سال  عضويت در انجمن انفورماتيك ايران از

  1371عضويت در انجمن آماتوري اختر شناسي ايران از سال 
عضويت دائمي در انجمن تاريخ، فلسفه و آموزش علوم رياضي 

  (1993( 1372مكزيك از سال 
دريافت رتبة علمي معادل استادياري از هيئت مميزة 

  1373آبان  26پژوهشكدة بنياد دايره المعارف اسالمي در 
رس تحقيقاتي تاريخ علم، دانشگاه اوترخت استفاده از بو

  (1995آوريل و مه ( 1374خرداد  11 -فروردين 12، )هلند(
پذيرش در دورة دكتراي تاريخ علم، مؤسسة خاورشناسي 

 19، )تاشكند(بيروني، فرهنگستان علوم جمهوري ازبكستان 
  (1995اكتبر  11( 1374مهر 

يستمين كنگرة بين المللي عضويت در كميتة برنامه ريزي ب
 Interantional .1376، تابستان )بلژيك(تاريخ علم، ليژ 

Program Committee, 20th ICHS, 
Summer 1997  

پذيرش در دورة دكتراي تاريخ علم، دانشكدة رياضي دانشگاه 
  1376تير  27، )هلند(اوترخت 

عضويت در كميتة اجرايي اتحادية بين المللي تاريخ علم، ليژ 
  1380؛ تمديد مرداد 1376مرداد  3، )بلژيك(

 1376عضويت در كميسيون بين المللي تاريخ رياضيات از دي 
  (1998ژانوية (

عضويت در هيئت اجرايي طرح بين المللي پايگاه داده ها براي 
  1376تاريخ علوم رياضي در تمدن اسالمي، از مهر 

 عضويت در انجمن ساعت آفتابي آمريكاي شمالي

(NASS) ، 1376از دي  
عضويت در كميته هاي علمي و اجرايي اولين سمينار تاريخ 

اسفند  7و  6رياضيات در ايران، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، 
1376  

عضويت در هيأت مشاوران نشرية سهيل، بارسلون، بهار 
1377  

عضويت در شوراي نويسندگان نشرية دانش و مردم، بهار 
1377  

ين سمينار تاريخ رياضيات در عضويت در كميتة علمي دوم
  1377اسفند  6ايران، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، 

با محمدرضا (دريافت جايزة پژوهش فرهنگي برگزيدة سال 
طرح سراسري رؤيت هالل "، براي )صياد و حسن طارمي راد
  1377، آذر "ماههاي قمري براي ايران

عضويت در كميتة علمي همايش سراسري خورشيدگرفتگي 
  1377، از اسفند 1378داد مر

عضويت در كميتة بين المللي برنامه ريزي بيست و يكمين 
، از مهر )1380مكزيك، تابستان (كنگرة بين المللي تاريخ علم 

1378  
عضويت در كميتة علمي كنگرة بين المللي بزرگداشت 
نهصدمين سالگرد وفات حكيم عمر خيام نيشابوري 

  1378، از آبان )1379ارديبهشت (
عضويت در كميتة علمي سومين همايش تاريخ رياضيات در 
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  1378ايران، بندرعباس، اسفند 

عضويت در ستاد برگزاري كنگرة بزرگداشت فضل ابن حاتم 
  1378مهر  29-28نيريزي، نيريز، 

عضويت در كميتة علمي همايش بين المللي بزرگداشت غياث 
  1379آبان  21-19الدين جمشيد كاشاني، دانشگاه كاشان، 

عضويت در شوراي نويسندگان خبرنامة فرهنگستان ابن سينا، 
  .1379، زمستان )هند(عليگره 

دريافت رتبة علمي دانشياري از هيئت مميزة بنياد دايره 
  1380المعارف اسالمي، فروردين 

عضويت در هيئت نظارت بر فعاليتهاي علمي بنياد دايره 
  1381المعارف اسالمي، فروردين 

تة علمي هفتمين همايش تاريخ رياضيات عضويت در كمي
  1381خرداد  12تا  9عرب در مغرب، مراكش، 

عضويت در شوراي تقو يم مركز ژئو فيزيك دانشگاه تهران، 
1381-1382  

عضويت در هيئت امناء جايزة استاد ابوالقاسم قرباني، فروردين 
1382  

عضويت در هيئت تحريريه و مشاوران مجلة تاريخ علم، 
  1382تاريخ علم دانشگاه تهران، تابستان پژوهشكدة 

دبيري مجموعة تاريخ علم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 
  1385تا شهريور  1382از شهريور 

نشرية (عضويت در شوراي نويسندگان نشرية گانتيا بهاراتي 
  1382، )تاريخ رياضيات هند

  1383عضويت در شوراي نويسندگان مجلة تاريخ علم هند، 
ر شوراي مشاوران وابستة بولتن انجمن رياضي عضويت د
  1383كراال، هند 

عضويت در كميتة داوران جايزة ساالنة انجمن ترويج علم، 
1383  

عضويت در كميتة علمي و كميتة محلي همايش بين المللي 
، )1386اصفهان، شهريور (ايراني،  -رياضيات معماري اسالمي

  )معاونت دبير علمي كنفرانس. (1383از 
  1384است هيئت علمي انجمن نجوم ثاقب استان گيالن، ري

عضويت در هيئت مشاوران مجلة تاريخ العلوم العربيه، حلب 
  1384، )سوريه(

عضويت در شوراي نويسندگان نشرية فرهنگ و انديشة 
  1386تا  1383رياضي، انجمن رياضي ايران، 

عضويت در كميتة علمي كارگاه رياضيات و هنر، خانة 
  1385ارديبهشت  28 -26صفهان، رياضيات ا

 در مؤسسه مطالعات پيشرفته هلند يفرصت مطالعات

(NIAS) 1385، شهريور ثا بهمن  
در كميتة برگزاري كارگاه نقوش هندسي در هنر  عضويت

  1385شهريور  24تا  20، )هلند(اسالمي، مركز لورنتس، ليدن 
در كميتة علمي نهمين همايش مغرب دربارة تاريخ  عضويت

  .1386ارديبهشت  24-22، )الجزاير(ضيات عربي، تيپازا ريا
پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه  يپژوهش يدر شورا عضويت

  1386تهران، ارديبهشت 
 يكنفرانس بين الملل يدر كميتة مشاوران علم عضويت
 يو كاربردها يتاريخ يگسترشها: رياضيات يپيشرفتها

پانت ناگار، انجمن تاريخ رياضيات هند، دانشگاه  ،يمهندس
  1386 يد 1-آذر 28هند، 

رياضيات و  ياولين كنفرانس مل يدر كميتة علم عضويت
 16و  15الهيجان،  يآن، دانشگاه آزاد اسالم يكاربردها

  1386اسفند 
  تمقاالفهرست 
  )1358بهمن  هدهد،( قلعه رودخان

  )1360بهمن  هدهد،( تتمه النجاه) كتاب يمعرف(
  )1366 ك،يزيف(ي عبدالرحمان صوف

 يهايمجموعه مقاالت سخنران ،يليگ اريو آثار گوش يزندگ
  )1367 نيفرورد( يليگ اريهزاره گوش

  )1367ارديبهشت  دانشمند،( كوشيار گيالني
مرداد  دانشمند،( ب معماهايي در منطق رياضيمعرفي كتا

1367(  
دانشمند، شهريور ( ث كهنه و نامكرر آخرين قضيه فرماحدي

1367(  
آذر  ،ياضير نشر( رانيموجود در ا ياضير يلمهايفهرست ف

1367(  
  )1367آذر  دانشمند،( معرفي كتاب خالقيت رياضي

دانشمند، مهر ( اله ابعاد و اجرام كوشيار گيالنيمعرفي رس
1368(  

شرح ساختمان ماشين كار دائم در ترجمه فارسي كتاب حيل 
  )1368دانشمند، مهر ( جزري
 عرض جغرافياييهاي ساده براي تعيين طول و  روش

  )1368دانشمند، آبان (
  )1368ماهنامه دانشمند دي ( نامه معرفي كتاب كاشاني
  )1368دي  دانشمند،( نامه بررسي كتاب كاشاني

 المللي تاريخ علم در آلمان برگزاري هجدهمين كنگره بين
  )1368دانشمند، بهمن (

دانشمند، ارديبهشت ( بيست و يكمين كنفرانس رياضي كشور
1369(  
  )1369دانشمند، ارديبهشت ( بعديn  اي به فضاهاي روزنه

سال پيش در گيالن در كتاب تاريخ گيالن  500گزارش زلزله 
  )1369دانشمند، مرداد ( و ديلمان

دانشمند، آذر ( المپيادهاي رياضي بلژيك) سي كتاببرر(
1369(  

  )1369دانشمند، اسفند ( موانع ترويج علم
و دومين كنفرانس  بيست( نكارنامه علمي خبام رياضيدا

  )1369 –رياضي كشور 
، رياضي جنگ( نكاتي پيرامون تاريخ و فلسفه رياضيات

  )1369شهريور (
  )1369فروردين  دانشمند،( ديداري از پارك ملي كوير

خرداد  دانشمند،( اي صورت داد توان كار ارزنده مي هميشه
1369(  
مهر  د،دانشمن( ي از هفتمين كنفرانس فيزيك ايرانگزارش
1369(  

  )1369مهر  دانشمند،( هاي كوچك رياضي تابك) بررسي(
  )1369اسفند  دانشمند،( زندگي و آثار ابن صالح همداني

  )1370 بهشتيارد دانشمند،(ي اضير يمعماها
  )1370بهمن  دانشمند،(ي اضير يمعما كياز  تيدو روا 

  )1370 وريشهر دانشمند،( چند معما
 دانشمند،( كشور ياضينفرانس رك نيو دوم ستياز ب يگزارش

  )1370 بهشتيارد
  )1371 بهشتيارد نجوم،( گريد ينهايهمگامان ما در سرزم
 بهشتيو ارد نيفرورد نه،يگنج( گريد يمسأله درختزار از نگاه

1371(  
  )1371مرداد  دانشمند،(ي اضير يمعما كي

 هاي شيميايي كاربرد قضيه پوليا در شمارش همپارهاي تركيب
  )1371تير -ي، فروردينمجله شيم(

  )1371 وريشهر دانشمند،( از تراختنبرگ ييرد پا يدر جستجو
  )1371 ريت نجوم،( ست؟يچ جيز

  )1371و مهر  وريوا، شهر لهيگ(ي وليفر ،يفرهنگ ينامه ها
  )1371اسفند  دانشمند،( وسينوار مب

  )1372 نيوا، فرورد لهيگ(ي شرفشاه دوالئ ريپ
  )1372 هشتبياد نجوم،(ي بدالرحمان صوف

  )1372معرفت، ارديبهشت  دفتر( گزارش سفر به سوريه

  1366سال - هايعيشف يبا مرحوم دكتر محمد هاد

  1378 ياسالم المعارف رهيدا اديبن -مليش يبا مرحوم دكتر آنمار

  1379 -)ايتاليا(بالجو  اچهيمشرف به در يدر كوچه ا
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ي علوم عرب خيكنفراس ساالنه تار نياز هفدهم يگزارش

  )1372دانشمند، مرداد  (
وا، آبان و آذر  لهيگ( دانيسع ميبه پروفسور احمد سل نيد يادا

1372(  
  )1372آذر  دفتر معرفت،( گزارش سفر به اسپانيا و آلمان

 هاي اسالمي در عهد مغول بين چين و سرزمينمراوده علمي 
  )1372دي ، دفتر معرفت(

دفتر معرفت، بهمن و اسفند ( گفتگو با آقاي منصور نجومي
1372(  

 قاتيتحق(ي دوره اسالم يجهايدر ز يپژوهش) كتاب يمعرف(
  )1372 ،ياسالم
  )1372اسفند  نجوم،(يي ايتاليبه زبان ا م،يالتفه

 نيفرورد دانشمند،(يي بها خياز كشكول ش ياضير يمسأله ا
1373(  

مجموعه مقاالت پژوهشي ( آشنايي با شيوه عددنويسي سياق
  )1373 –دانشگاه شريف 

  )1373وا، خرداد  لهيگ( كيعلم مكان يايميك: كار دائم نيماش
  )1373 دانشمند،(ي چكوت ويبا كلود يمصاحبه اختصاص

، نهينجگ(ي دوره اسالم اتياضياز ر ييگوشه ها) بررسي كتاب(
  )1373 وريمرداد و شهر

  )1373مهر  نجوم،( شمال يكانون نجوم آماتور يها تيفعال
  )1373 يد ،ياضير نشر( و پنجم ستيكنفرانس ب

ميراث ( فوايد، اهميت و ضرورت پرداختن به تاريخ رياضيات
  )1375جاويدان، پاييز و زمستان 

ش نخستين كنفرانس آموز( نگاهي به تاريخ رياضيات در ايران
  )1375اصفهان  -رياضي ايران 

آبان  نجوم،(ي كاشان ديجمش نيالد اثياز غ يا افتهينامه نو
1375(  
 تيرو ينيب شيدر پ» هالل ماه«نقش مشخصه سن  يبررس

  1375آذر  - 3، شماره 6نجوم، سال   ،يقمر يهالل ماهها
  )1375زمستان  ،ياضيآموزش ر رشد( درگذشت وان درواردن

كنگره ادب و هنر دوره ( ري و زيج اوبيگ تيمو ميرزا الغ
  )1376 تيموري

و  نيوا، فرورد لهيگ( ريتصو تيعصر قاجار به روا النيگ
  )1376 بهشتيارد

  )1376 ريت نجوم،( !ركود را شكستند
  1376، ترجمه فارسي كهن از رساله اسطرالب كوشيار گيالني

 زييهنر، پا رهپويه( موسيقي خيام از ديدگاه رياضياترساله 
1376(  

و بهمن  يد نجوم،(، )تازه استهالل يركودها(سنّ هالل ماه 
1376(  

 يوا، د لهيگ( اريكتاب احكام نجوم كوش يانتشار متن عرب
1377(  
و  ورينجوم، شهر(ي قمر يهجر 1292از دو كسوف  يگزارش
  )1377مهر 

بهارستان  ماهنامه( نگاهي به زندگي و آثار ابوحنيفه دينوري
  )1377مهر و آبان 

 نامه بيرشك( موسي هرمزي بن نگاهي به زيج شستكه حسين 

1377(  
  )1377خرداد  نجوم،( !ديآماده شو

ن ابزار مشاهده تدر ساخ يطوس نيرالديرساله خواجه نص
  )1378نجوم، خرداد  (ييخورشد گرفتگ

كنگره بزرگداشت فضل بن حاتم ( ريزي در غرب تأثير ني
  )1378مهر  ريزي ني

ماهنامة خبري ادارة كل ، تماشاگه( رانساعتهاي آفتابي در اي
  )1378، ارديبهشت موزه هاي بنياد مستضعفان و جانبازان

 -وا، آذر  لهيگ( خانه اكبر خان الن،يمعاصر گ خياز تار يبرگ
  )1378بهمن 

دانش ( المعامالت حاسب طبري هاي رياضي در مفتاح سرگرمي
  )1379و مردم، ارديبهشت 

 سال پيش 140سنندج در معرفي يك ابزار نجومي ساخت 
تير  21و  20، كنفرانس بين المللي رياضيات براي همه(

1379(  
الدين جمشيد  المللي بزرگداشت غياث گزارشي از همايش بين

  )1379چيستا، دي و بهمن ( كاشاني
دانش و ( الدين جمشيد كاشاني نگاهي به نامه نويافته غياث

  )1379مردم، دي 
  )1380جلد دوم،  ن،اليگ كتاب(ي جياله نيقطب الد

  )1380جلد دوم،  الن،يگ كتاب(ي محمد باقر طاهر
  )1380جلد دوم،  الن،يگ كتاب(ي النيگ اريگوش

 -نامه  گيالن( هاي گيالن خان مهندس از راه گزارش سليمان
  )1380، جلد دوم

 -فروردين  ،بخارا( چكيده زندگينامه علمي استاد هوشنگ اعلم
  )1380ارديبهشت 
  )1380فرنود، زمستان  ( اد ابوالقاسم قربانييادي از است

دانش و مردم، دي و بهمن ( درگذشت استاد ابوالقاسم قرباني
1380(  

  )1381خرداد  نجوم،(در رشت كيآنالمات يساعت آفتاب
  )1381نجوم، آذر  ( هيسا يگروه ساعت آفتاب سيتاس

و مردم، اسفند  دانش( گروه جديد ساعت آفتابي در ايران
1381(  
علم،  خيتار(ي درباره هندسه پرگار يه عبدالرحمان صوفرسال
  )1382 زييپا
  )1382پاييز . ما گيالن( آورد سفر هند ره

، جشن ...  بايد كه تا سالها( كاربرد آموزشي تاريخ رياضيات
  )1382نامه استاد پرويز شهرياري 

گزارش ،  نشريه( گاه هنر نقاشي هاي آفتابي جلوه ساعت
  )1383، پائيز ش ايرانانجمن هنرمندان نقا

 خيتار (شُستَكَه جيز يترجمه فارس يمقدمات ليو تحل يبررس
  )1383 زييعلم، پا

 ران،يعلم ا جيترو زهياز دو انجمن نجوم در مراسم جا ريتقد
  1383بهمن و اسفند  - 6و5، شماره 14نجوم، سال 

مجموعه ( كوشيار گيالني و چند رياضيدان ديگر از گيالن
 -اي علمي هاي اولين همايش منطقه نيرامقاالت و سخن

  )1383دي  17و  16 ،پژوهشي بزرگداشت رياضيدانان گيالن
دانش و مردم، خرداد و تير ( مرد سال نجوم ايران كيست؟

1384(  
و  كينرژتيس( ران،يا ياضيواژه نامه انجمن ر) كتاب يمعرف( 

  )يچند نوشتار علم
 النيدر گ ييروستا يو زندگ يدامپرور) كتاب يمعرف(
  )يو چند نوشتار علم كينرژتيس(

  1380 -تهران -هيبا سا

  1381 -رشت -ينجوم شيهما -با معصومه قنبرزاده

  1385در سال  هلند –در اوترخت  جلسه دفاع از رساله دكتري

  در دوبي  در جشن تولد نوه
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  يميقد يآلبوم عكس ها
عكس هاي اين صفحه و صفحه بعد متعلق به آلبوم شخصي 

آموخته دوره اول مهندسي مكانيك  آقاي فيروز اردشيران دانش
از همكاري ايشان تشكر . است كه در اختيار خبرنامه قرار داده اند

  .كنيم مي
  

جشن فارغ آلتحصيلي دوره اول آبان ماه : سمت چپ  عكس
1349  

نامشخص، نامشخص، نامشخص، : از سمت چپ به راست
  نامشخص، نامشخص، نامشخص

 -اردوي انجمن هاي فرهنگي و هنري -رامسر: عكس زير
  1346تابستان 

ژورا  -نامشخص: از راست به چپ و بصورت نامنظم
آقاي گلبابايي  -گودرزي پور يول يمرتض -انسيمنوچهر

 قره -زاده يشاهرخ زنجان -كيتاج يعبدالعل -)سرپرست گروه(
 ليخل - )يبدن تيسازمان ترب سيو رئ ريمعاون نخست وز(گزلو 
 - آستوسادوريانخچو  -ناشناس  -ابراهيميزاده  ليوكاهللا 

 -كخويبهزاد ن -يمحمد رضا بوذر -وحدت نيمحمد حس
  يتهران قيصد ديحم -نامشخص
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  يميقد يآلبوم عكس ها
تابستان  -اردوي انجمن هاي فرهنگي و هنري -رامسر
1346  

 )بهزاد(حسن : ايستاده از سمت راست -عكس سمت چپ
 -يپور گودرز يول يمرتض -وحدت  نيمحمدحس -كخوين

محمد  -) سرپرست گروه(آقاي گلبابايي  -كيتاج يعبدالعل
مدرس  رضامحمد  -انسيژورا منوچهر -يرضا بوذر

  نامشخص -رضوي
 -ابراهيمي زاده ليوكاهللا  ليخل: نشسته از سمت راست

 قيصد ديحم -آستوسادوريانخچو  -زاده  يشاهرخ زنجان
  يتهران

  :عكس زير
 -انسيژورا منوچهر -نامشخص :ايستاده از سمت راست

 -)سرپرست گروه(آقاي گلبابايي -گودرزي پور يول يمرتض
معاون (گزلو  قره -زاده يشاهرخ زنجان -كيتاج يبدالعلع

اهللا  ليخل -)يبدن تيسازمان ترب سيو رئ رينخست وز
 - آستوسادوريانخچو  -ناشناس  -ابراهيميزاده  ليوك

  وحدت نيمحمد حس
 )بهزاد(حسن -يمحمد رضا بوذر: نشسته از سمت راست

  يتهران قيصد ديحم -مدرس رضوي رضامحمد  -كخوين
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  يميقد يآلبوم عكس ها
آموخته  عكس هاي اين صفحه و سه صفحه بعد متعلق به آلبوم شخصي آقاي اصغر موسي پور دانش

  .از همكاري ايشان تشكر مي كنيم. دوره چهارم برق است كه در اختيار خبرنامه قرار داده اند
  

 : سمت چپ  عكس

  1352 نيفرورد-1351ند اسف 24مشهد -كشور  يمسابقات دانشگاه ها
آقاي بيطرفان قهرمان جام دانكلوف  -داور -كيلو گرم  اصغر موسي پور 48وزن : از راست به چپ

  بلغارستان
  
  

 : عكس زير

  1351مشهد -كشور يدانشگاهها يدانشگاه شركت كننده در مسابقات سراسر كشتي تيم
دوره هفتم ( زاده يخسرو صباغ – )ورزشي تيمسرپرست  (ايرانمنش قايانآ: ايستاده از راست به چپ

اقبال   )زنده ياد( -)كشتي ملي تيمعضو  و كشتي تيم مربي( كاظميحاج  -نامشخص -)مهندسي شيمي
  مردوخ روحانيفواد محمد  -مشحون

-نامشخص-پور موسياصغر -)دوره ششم متالورژي(رضا فالحي آرزوداد علي : نشسته از راست به چپ
  نامشخص-نامشخص
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  يميقد يعكس ها آلبوم
  شيراز  1351 ارديبهشت: عكس سمت چپ

  نامشخص نامشخص، نامشخص،: نشسته از راست به چپ
شهرام  -سيدين اردبيلي يهادسيد  :ايستاده از راست به چپ

-نامشخص -اقدم احمد پركار-گلستاني نيجمال الد -يآباد
علي مهاجر  - -پور موسياصغر   -اقبال مشحون  )زنده ياد(

  -سليماني پراپري آزاد مجيد -)وره پنجم برقد( يرهبر
  ، نامشخصنامشخص-فر عطريان يمهد

  
  1351 بهشتيارد 13  شيراز يآرامگاه سعد: عكس زير

ساعد امير  )يادزنده ( -نامشخص: نشسته از سمت راست
مصلحي محمد صادق  -اصفهانيمحمود  -الهي نعمت

 -يادارشزرگر  توحيد -اقبال مشحون) زنده ياد( -جنابيان
  عابديني سهيجالل 

-نائيني يعطا اله صفوسيد : ايستاده از سمت راست
اصغر  -نيكوداوود ) زنده ياد( -نامشخص-نامشخص

 -يقادر افتخار -سليماني پراپري ازاد مجيد -پور موسي
 ترابياصغر  يعل -خادمي حميد) زنده ياد( -خداداد مزدا پور

داوود  -بوكانيايزدي با حسين-اسداهللا راعيابوالقاسم  -فرد
  اشرف رامين -ميكائيلي نقده
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چهار باغ اصفهان : عكس سمت چپ
12/2/1351  

علي  يافشار اسفنديار: از سمت راست
محمد صادق  -پور موسيصغر ا -آبادي

  اقبال مشحون) زنده ياد( -مصلحي جنابيان
  

پل اصفهان  سي و سه: عكس زير
13/2/1351  

توحيد  -پور موسياصغر : از سمت راست
داوود  -يقادر افتخار -يارشاد گرزر

  ميكائيلي نقده
  

 فردوسيدانشگاه : عكس سمت چپ وسط
  1351مشهد اسفند 

 -نامشخص -نامشخص: از سمت راست
  نامشخص -پور موسياصغر 

  

 ورزشيمسابقات : عكس سمت چپ پائين
  1351مشهد -كشور  يدانشگاهها

 -نامشخص: نشسته از سمت راست
 -دههاشم زا عبدالرسول -نامشخص
  نامشخص

 -نامشخص: ايستاده از سمت راست
  پور موسياصغر  -نامشخص
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