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و مشاركت براي حضور  عامدعوت 
  جشن دوره چهارم در

از شروع فعاليت ها براي  نزديك يك سال: خبرنامه
در اين . ريزي و تدارك جشن دوره چهارم مي گذرد برنامه

بصورت مدت جلسات هفتگي ستاد و كارگروه هاي مربوطه 
هاي  ضمناَ گردهمايي. برگزار شده استمداوم و مرتب 

ها برگزار شده است تا از  ضور دوره چهارميمتعددي با ح
نظرات و راهنمايي هاي آنان در برگزاري اين جشن بهره 

 ،18اين جشن قرار است روزهاي پنجشنبه . كنيمبرداري 
امسال در دانشگاه صنعتي مهرماه  21 كشنبهيو  19جمعه 

بخش هاي با هماهنگي هاي بسياري . شريف برگزار شود
واحدهاي مسئولين رياست دانشگاه و  هبه ويژ مرتبطذينفع و 
نيز هاي مختلف  كارگروه. صورت گرفته استدانشگاه مختلف 

  .هر يك مشغول فعاليت هاي مربوط به خود هستند
گزارش فعاليت كه كارگروه تامين مالي همه هفته جلسه دارد 

هنوز منابع البته  .خبرنامه آمده است اين 5صفحه هاي آن در 
در فرصت  بسيار تالش مي شود كهو  هكافي جمع آوري نشد

  .شود ها برطرف كوتاه باقي مانده كاستي
نفر از  152كارگروه اطالعات و كتاب تاكنون بيوگرافي حدود 

افت نفر را جمع آوري و تدوين نموده است و منتظر دري 236
 45ديگر و بيوگرافي  86حدود . بيوگرافي هاي باقيمانده است

  .شودبايد جمع آوري عكس جديد 
كارگروه مصاحبه و فيلم مشغول تدوين فيلم هاي گرفته شده 
در جلسات و گردهمايي هاي مقدماتي است و نسخه اوليه 

  .شده استفيلم ها براي بازبيني اعضاي ستاد آماده 
كارگروه برنامه ريزي و اجراي جشن با جلسات هفتگي 
مشغول برنامه ريزي دقيق روزهاي جشن و محتواي برنامه 

 هايدر مورد كليات برنامه هاي روز. ختلف استهاي م
جمعه توافق شده است و برنامه روز كنفرانس در و پنجشنبه 

  .روزهاي آينده توسط كارگروه كنفرانس نهايي خواهد شد
مختلف جشن از جمله  اجناسكارگروه تامين و تداركات 

شركت همايش . را تهيه كرده است غيرهو تنديس، شال، لوح 
صر همانند سال گذشته با ستاد همكاري دارد و پردازان معا

فعاليت هاي اجرايي را به عهده  بسياري ازمسئوليت انجام 
با انتشار اخبار و  اتيغبلتكارگروه اطالع رساني و  .دارد

دانشگاهيان را به حضور و مشاركت در  هاي جشن هم آگهي

خبرنامه هاي اي  دورهانتشار . نموده استاين جشن ترغيب 
كارت دعوت  .دهد اين وظيفه را تا حد زيادي انجام مي انجمن

طراحي است و در آينده نزديك  دستو بروشور جشن در 
تعداد . بصورت الكترونيك براي همگان ارسال خواهد شد

  .محدودي نيز بصورت پستي ارسال خواهد شد
اخيار واصله حكايت از حضور تعداد قابل توجهي از دوره 

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

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

و اعضاي هيئت علمي پيشكسوت به همراه  دوره چهارمي ها
  .خواهند بودجشن روز  سهدر هر ويژه جشن  انخانواده مهمان
التحصيالن و اعضاي هيئت علمي دانشگاه براي  عموم فارغ

. مهرماه دعوت شده اند 18برنامه افتتاحيه در روز پنجشنبه 
مهرماه خانوادگي خواهد بود و مدعوين  19برنامه روز جمعه 

. وز نخست به همراه خانواده براي روز دوم دعوت شده اندر
التحصيالن  ردهاي چهال ساله فارغبرنامه كنفرانس دستاو

مهرماه تنظيم شده و حضور كليه  21 كشنبهيبراي روز 
  .مندان در آن ازاد است هعالق

ي گردهمايه ماندگار شيمي در حضور چهر
  )7ص (مقدماتي دوره چهارمي ها

فراخوان مقاله 
كنفرانس دستاوردهاي

) 2ص(چهل ساله 

گزارش سفر تاريخي 
دانشجويان به آلمان 

)  13 ص(غربي 

فهرست حاميان 
جشن دوره 

) 10 ص(چهارم

هاي  آلبوم عكس
  ) 23 ص( قديمي

مقدماتي دانش آموختگان دوره چهارم به همراه اعضاي ستاد برگزاري جشن دوره چهارم در مقابل سردر مهمانان حاضر در هفتمين و آخرين گردهمايي 
  بخوانيد 7شرح گزارش را در صفحه  .اين گردهمايي در تاريخ ششم شهريور ماه در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد. ساختمان انجمن عكس يادگاري گرفتند

 مهرماه امسال21و18،19جشن چهلمين سال در راخوان حضور درف
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ريزي هاي انجام شده توسط ستاد  در پي برنامه: برنامهخ
آموختگان  دانشالتحصيلي  برگزاري جشن چهلمين سال فارغ

دانش دوره چهارم، اولين كنفرانس دستاوردهاي چهل ساله 
آموختگان دانشگاه صنعتي شريف در خالل جشن دوره چهارم 

طبق توافق انجام شده . در مهرماه امسال برگزار خواهد شد
مهرماه در دانشگاه صنعتي  21 كشنبهياين كنفرانس در روز 

تعداد روزهاي جشن به اين ترتيب . شريف برگزار خواهد شد
شايان ذكر . تامسال از دو روز به سه روز افزايش خواهد ياف

براي  1389است برگزاري جشن هاي چهلمين سال از سال 
جشن دوره . بزرگداشت دانش آموختگان دوره اول آغاز شد

در يك روز و جشن دوره  1390و  1389اول و دوم در سال 
نظر به . در دو روز متوالي برگزار شد 1391در سال سوم 

مسال به افزايش محتواي برنامه ها توافق گرديد كه جشن ا
سه روز افزايش يابد و به اين ترتيب روز اول و دوم جشن در 

برگزار مهرماه  21 كشنبهيمهرماه و روز سوم در روز  19و  18
  .خواهد شد

بعداز  4صبح آغاز و تا ساعت  9از يك روزه اين كنفرانس 
براي اين كنفرانس برنامه هاي . ظهر ادامه خواهد داشت

دو نفر از دانش . استمتنوع و مختلفي در نظر گرفته شده 
آموختگان دوره چهارم آقايان حسين ترابي و عبدالحميد 
مبصري از شركت هاي ايتوك ايران و تناوب به عنوان حامي 

  .اند اصلي مسئوليت برگزاري كنفرانس را به عهده گرفته
كنفرانس ارايه سخنراني ها و مقاالت توسط برنامه محوري 

م دانشگاه تحت عنوان دانش آموختگان دوره اول تا چهار
بخشي از اين برنامه به . دستاوردهاي چهل ساله خواهد بود

ويي مصاحبه با دانش آموختگان دانشگاه يپخش فيلم هاي ويد
در . به ويژه دانش آموختگان دوره چهارم اختصاص يافته است

حليلي از محتواي اين برنامه اعضاي كارگروه كتاب گزارش ت
اين . تر چهارم ارايه خواهند كردهاي دفتر اول تا دف كتاب
آموختگان دوره  ها حاوي شرح حال و دستاوردهاي دانش كتاب

هاي  اول تا چهارم مي باشد كه همزمان با برگزاري جشن
  .ساليانه انتشار مي يابد

اي نيز براي بازديد از  برنامه ويژه حاشيه كنفرانسدر 
هدف  .دانشگاه در نظر گرفته شده استمختلف هاي  هدانشكد

از اين بازديد آشنايي هرچه بيشتر داشن آموختگان دانشگاه با 
هاي دانشگاه و مالقات با  هاي دانشكده تحوالت و پيشرفت

مشابه اين برنامه . ها خواهد بود اعضاي هيئت علمي دانشكده
انجام شد  1391در خالل برگزاري جشن دوره سوم در سال 
ها بازديد  نشكدهكه در آن دانش آموختگان دوره سوم از دا

  . كردند
دريافت شده است كه عناوين تاكنون خالصه چندين مقاله 

  .در جدول زير ارايه شده استآنها 

  فراخوان ارايه مقاله و سخنراني
  كنفرانس دستاوردهاي چهل ساله در

سال  نطبق آگهي هاي منتشره قبلي، جشن چهلمي
فارغ التحصيلي دانش آموختگان دوره چهارم دانشگاه 

مهرماه  19صنعتي شريف در هفته منتهي به روز جمعه 
اين رويداد . در محل دانشگاه برگزار خواهد شد 1392

، 1389در پي برگزاري سه جشن ساليانه در سالهاي 
برگزار مي شود كه در آن چهلمين سال  1391و  1390
التحصيلي دانش آموختگان دوره اول تا سوم گرامي  فارغ

يكي از محورهاي اصلي اين جشن ها معرفي . داشته شد
هاي مختلف  التحصيالن دوره ساله فارغ 40دستاوردهاي 

براي معرفي اين دستاوردها . دانشگاه به جامعه است
تاكنون از روش هاي مختلف مانند تهيه و انتشار كتاب، 
تهيه و انتشار فيلم، برگزاري نمايشگاه هاي دستاوردها و 

  .ارايه سخنراني و بيان خاطرات استفاده شده است
قابل توجهي از  هاي قبلي تعداد در هنگام برگزاري جشن

آموختگان دوره اول تا سوم براي ارايه سخنراني در  دانش
زمينه هاي مختلف اعالم آمادگي كردند اما به داليل 
مختلف از جمله تنوع برنامه ها، محدوديت زماني و در 
نظر گرفتن حوصله مدعوين، تنها تعداد محدودي از 

 اين موضوع در. ها ارايه شد ها در اين جشن سخنراني
ستاد برگزاري جشن هاي چهلمين سال مورد بررسي 

  عنوان مقاالت دريافتي براي ارايه در كنفرانس دستاوردهاي چهل ساله
  مشخصات سخنران  سخنران  عنوان مقاله رديف

1.   Energy Efficiency, Policies and 
Practices 

دانش آموخته دوره چهارم دانشكده مهندسي مكانيك و استاد دانشگاه ايالتي  احمد رضا گنجي دكتر
  سانفرانسيسكو آمريكا

كاليفرنياي دانش آموخته دوره چهارم مهندسي صنايع و استاد دانشگاه دانشگاه  دكتر بهرخ خوشنويس  روشهاي نوآوري، ابتكار و اختراع   .2
  آمريكاجنوبي 

دانش آموخته دوره چهارم مهندسي متالورژي و رئيس هيئت مديره مهندسين  مهندس محسن نادري شاهي  هاي صنعتي سير تكامل پروژه   .3
 در تهران مشاور ناموران

هاي اطالعاتي و  اي از نرم افزار توليد سيستم نمونه   .4
  پيشنهادي جهت گسترش آن

امپيوتر و مشاور چهارم دانشكده رياضي و علوم كدانش آموخته دوره   مهندس مظاهر اميني
  سابق ذوب آهن اصفهان

5.   Can Physics help to model brain 
functions?

 شركت نويسنده فني در دانش آموخته دوره چهارم مهندسي شيمي و   مهندس مصطفي مشكوت الديني
D.P.E.Co كانادا  

سابق سازمان انرژي ارشد چهارم فيزيك و كارشناس  دانش آموخته دوره پناهي مهندس ژيال موحد شريعت  كسب برابري حقوقي زنان و مردان   .6
  اتمي ايران

التحصيالن،  بررسي و تحليل پديده مهاجرت فارغ   .7
  بايدها و نبايدها

دانش آموخته دوره دوم دانشكده مهندسي برق و عضو هيئت مديره   مهندس محسن جعفريان
  در تهران مهندسين مشاور پارس سفره گاز

ها و مراكز  دانش آموخته دوره سوم مهندسي متالورژي و مشاور دانشگاه  اصغر محمدي خناماندكتر   چگونه خالق باشيم   .8
  هاي دولتي ايران پژوهشي سوئد و مشاور سازمان

هاي دانش آموختگان دوره  مقايسه تحليلي ميان ويژگي   .9
  اول تا چهارم دانشگاه صنعتي شريف

التحصيالن دانشگاه  انجمن فارغكميته سخنراني  و دبيرعضو هيئت اجرايي   مهندس فروزنده طبيبي بوشهري
  صنعتي شريف

 آموختگان دانشگاه صنعتي شريفكنفرانس دستاوردهاي چهل ساله دانش
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قرار گرفت و تصميم بر آن شد تا نسبت به 
برنامه ريزي و برگزاري كنفرانس يك روزه با 

ساله دانش  عنوان كنفرانس دستاوردهاي چهل
آموختگان دانشگاه صنعتي شريف در خالل 

به اين . برگزاري جشن دوره چهارم اقدام شود
كارگروه قبلي، كارگروه  7منظور عالوه بر 

جديدي با عنوان كنفرانس توسط ستاد برگزاري 
  .تشكيل گرديدجشن دوره چهارم 

سخنرانان و ارايه دهندگان مقاله در اين 
كنفرانس دانش آموختگان دوره اول تا چهارم و 
اعضاي هيئت علمي پيشكسوت دانشگاه صنعتي 

عالوه بر آن افرادي كه در . شريف خواهند بود
دانش آموختگان دوره اول تا چهارم مورد 

تحقيقات يا بررسي هايي دارند و يا در خصوص 
مفاد كتاب هاي دفتر اول تا دفتر چهارم مطالعات و 
بررسي هاي تحليلي كرده اند مي توانند مقاالت خود را 

  .در اين خصوص ارايه دهند
با توجه به نكات فوق، از عموم دانش آموختگان دوره 

استادان پيشكسوت و نيز ساير  اول تا چهارم و
صاحبنظران دعوت مي شود ضمن انجام مطالعه و 

هاي الزم، عناوين پيشنهادي خود براي ارايه در  بررسي
التحصيالن  كنفرانس تعيين و نتيجه را به انجمن فارغ

محور  20محور كلي و  5براي كنفرانس . ارسال نمايند
بته ال. فرعي به شرح زير در نظر گرفته شده است

محورها به موارد عنوان شده محدود نيست و در صورت 
ارايه پيشنهاد جديد، مراتب در كارگروه و هيئت داوري 

  .كنفرانس مورد بررسي قرار خواهد گرفت
  :محورهاي كنفرانس

تاريخچه دانشگاه صنعتي شريف و سير  .1
 تحول آن

تاريخچه تاسيس و روند شكل گيري و توسعه  .1.1
از جمله نحوه تشكيل  شگاهنظام آموزشي و اداري دان

دانشكده هاي جديد از نظر جذب استاد، تهيه ساختمان، 
 تجهيز آزمايشگاه ها، كتابخانه و غيره و شروع كار

معرفي پايه گذاران و استادان پيشكسوت دانشگاه  .1.2
 هاي بارز و شاخص آنان  و بيان ويژگي

فعاليت هاي فوق برنامه دانشجويان در زمينه  .1.3
، ورزشي، هنري و انتشار نشريات  يهاي مختلف اجتماع

 دانشجويي در سالهاي نخست تاسيس دانشگاه

ها و  تاريخچه و روند شكل گيري و مبارزه گروه .1.4
هاي سياسي و انقالبي در دانشگاه و معرفي افراد  تشكل

 مبارز شاخص از جمله شهدا و درگذشتگان

نقش دانشگاه صنعتي شريف در توسعه  .2
 جامعه ايران

رجسته و موفق از دانش آموختگان معرفي افراد ب .2.1

،  دوره اول تا چهارم فعال در زمينه هاي مختلف علمي
 حرفه اي، اجتماعي، ورزشي يا هنري

بررسي و ارايه تحليل در مورد روند گذشته، حال  .2.2
هاي اقتصادي در  و آينده توسعه صنايع و رشد بنگاه

 داخل يا خارج كشور 

صي و هاي آموخته شخ بيان تجارب مفيد و درس .2.3
سازماني به واسطه سفر، اقامت و كار در كشورهاي 

 مختلف جهان

نمونه هاي برجسته از تجارب مديريتي،  .3
صنعتي و اقتصادي فارغ التصحيالن 

 دانشگاه صنعتي شريف

معرفي فعاليت ها و دستاوردهاي قابل توجه در  .3.1
هاي مختلف حرفه اي، علمي و پژوهشي نظير  زمينه

انتشار كتاب و مقاله، كسب  ها، ها و پروژه انجام طرح
 عنوان، افتخار، جايزه و ثبت اختراع و غيره

معرفي فعاليت ها و دستاوردهاي قابل توجه در  .3.2
زمينه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنري 

ها، سازمان هاي  نظير پايه گذاري و عضويت در انجمن
مردم نهاد، مؤسسات خيريه و كسب هر گونه عنوان، 

 ا جايزه در اين زمينه هاافتخار ي

معرفي تجارب و درس هاي آموخته در شاخه  .3.3
هاي مختلف علم مديريت به واسطه فعاليت در 

 سازمانهاي مختلف دولتي، عمومي و خصوصي

ارايه تجارب مفيد و موفق در زمينه كارآفريني  .3.4
 در بنگاه هاي اقتصادي

معرفي و ارزيابي توان دانش آموختگان دانشگاه  .3.5
شاغل در سازمان هاي مختلف داخل و صنعتي شريف 

 خارج كشور با توجه به تجربه همكاري با آنان

هاي به نسل جديد در  بيان تجارب و ارايه توصيه .3.6
خصوص نحوه تعامل و پرورش فرزندان و ايجاد بالندگي 

 در آنان

نمونه هاي برجسته از دستاوردهاي  .4

پژوهشي فارغ   آموزشي،
 التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف

ارايه مقاالت بديع و مفيد در زمينه  .4.1
  هاي مختلف علمي، حرفه اي، پژوهشي،

اجتماعي، فرهنگي، ورزشي و هنري توسط 
 ها افراد صاحبنظر در اين زمينه

معرفي آخرين يافته ها، نوآوري و  .4.2
دستاوردهاي علمي روز در مرزهاي دانش و 

 فناوري

معرفي مولفه هاي ضروري دانشگاه  .5
 جهان نوكارآمد و پيشرو در 

بيان تجارب مفيد و سازنده در زمينه  .5.1
گسترش ارتباط و همكاري موثر دانشگاه و 

 صنعت

ها و نظرات پيشنهادي در خصوص  ارايه طرح .5.2
بهبود و ارتقاي كيفيت نظام آموزشي، مديريتي و اداري 
دانشگاه صنعتي شريف و نهايتاً ارتقاي رتبه جهاني 

 دانشگاه

دهاي دانشگاهي ارايه مدل كاهش اتالف در فرآين .5.3
 و الگوي دانشگاهي موفق در رفع نيازهاي آينده كشور

بررسي و تحليل پديده مهاجرت فارغ  .5.4
 التحصيالن، بايدها و نبايدها و پي آمدهاي آن

ارايه پيشنهاد و توصيه به دانشجويان و  .5.5
التحصيالن جوان در خصوص نحوه تحصيل يا ادامه  فارغ

 يتحصيل، انتخاب مسير شغلي و كارآفرين
  :مخاطبين كنفرانس

مخاطبين كنفرانس عموم دانشجويان، اعضاي هيئت 
علمي و فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف و عموم 

  .از خارج دانشگاه خواهند بود مندان عالقه
  :نكات هماهنگي

و صاحبنظران تقاضا مي شود  مندان عالقهاز عموم  -1
 عنوان مقاله يا سخنراني خود را به همراه چكيده آن

حداكثر در يك صفحه بصورت تايپ شده در اولين 
. فرصت براي انجمن فارغ التحصيالن بفرستند

پيشنهادات دريافتي توسط هيئت داوري بررسي و نتيجه 
 . منعكس خواهد شد سخنرانانبه 

نسخه الكترونيكي مقاالتي كه در ارزيابي اوليه مورد  -2
پذيرش واقع شوند پس از جشن در اختيار عموم قرار 

 .واهد گرفتخ
ي كه به داليل مختلف از جمله اقامت در مندان عالقه -3

خارج كشور امكان حضور در كنفرانس را ندارند 
توانند مقاالت خود را بصورت شرح كامل تايپ شده،  مي

فيلم ويديويي ظبط شده يا ارايه ويديو كنفرانس زنده 
البته اين موارد منوط به تاييد خالصه مقاله . ارايه كنند

 .ط هيئت داوري خواهد بودتوس

شهريور ماه  14در جلسه روز ساله   دستاوردهاي چهلاز اعضاي كارگروه كنفرانس  تعدادي
محمد زهرايي، : از راست به چپ -شركت ايتوك ايران مركزي دفتر محل در  1392

حميد رضا   حسين ترابي،  رس،، مجتبي تهموسيدجمال الدين گلستاني، حسن مهدوي شهري
  مرتضايي، فرزونده طبيبي و ژيال موحد شريعت پناهي
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 قزوينشهرسفر يك روزه به 
  پايتخت ايران در دوره صفوي

 14كميته گردشگري انجمن در روز پنجشنبه : خبرنامه
شهريور ماه يك برنامه گردشگري يك روزه به شهر قزوين را 

و اعضاي نفر از هم دانشگاهيان  25در اين سفر . برگزار نمود
صبج شروع و با  5برنامه از ساعت اين . خانواده حضور داشتند

وسيله نقليه اتوبوس اختصاصي به شهر قزوين حركت كردند و 
پس از بازديد از نقاط ديدني قزوين در شامگاه همانروز به 

محمد رضا كيانمهر دبير كميته منطقه اي  .تهران بازگشتند
اري اين برنامه و شيوا مرداني عضو كميته اندمقزوين مه

گردشگران  .هده داشتي اين سفر را به عگردشگري سرپرست
ديدني قزوين از جمله اماكن در اين سفر از آثار تاريخي و 

موزه   ،عمارت چهلستون، مجموعه سعدالسلطنه ،حمام قجر
 هينيحس، آب انبار سردار ،مسجد جامع، انبار جامع آب ،نيقزو
  .ديدن كردند كانتور يسايو كل هاينيام

 1368دانش آموخته ورودي سال مهر  از آقاي محمد رضا كيان
براي كه امكان برگزاري اين سفر را دانشكده مهندسي برق 

فراهم كردند و شهر زيباي خود را به دومين بار 
ايشان ضمناً . كنيم دانشگاهيان معرفي كردند تشكر مي هم

همينطور اند  عكس هاي زيبايي را از اين سفر گرفته
دانش مرداني  از خانم شيوامراتب سپاس خود را 

كه دانشكده مهندسي عمران  1383آموخته وروي 
ليت سرپرستي اين تور را بصورت داوطلبانه مسئو

  .داريم پذيرفتند ابراز مي
شايان ذكر است باتوجه به مطالعات و بررسي هاي 
صورت گرفته، كميته گردشگري در نظر دارد از 

التحصيالن محلي براي برنامه ريزي و هدايت  فارغ
به مناطق مختلف كشور بهره گيري كند و در سفر 

مندان دعوت مي كند مراتب  اين راستا از كليه عالقه
عالقمندي را در اين خصوص به انجمن اعالم 

  .نمايند
به نشاني مهر در وبالگ شخصي خود  آقاي كيان

  زير
 http://rezakianmehr.blogfa.com/ 

ن بعد از بازگشت به تهرارا همسران دو خاطره از 
  .شود ند كه عيناً در زير آورده ميا نقل كرده
 :خاطره اول

رو به عنوان  نيقزو خواستيوقت بود دلم م يليخ
 رازيو ش اصفهان هيكه هم پا يخيشهر تار كي

باالخره فرصت شد و با هم . نميهست بب

  خبرنامه انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف
 mashayek@sharif.edu) انجمن ركليدب(يخيمشا ينقيعل

  و انتشارات يته روابط عموميكم:ميه و تنظيته
  zahraei.m@gmail.com) ريدب(ييمحمد زهرا

 bonyad@sharif.irمحمود شيري 

  foroz2002@yahoo.com يبيفروزنده طب
  faranak_ghahremanpour@yahoo.com فرانك قهرمان پور 

  fmalihi@hotmail.com يحيفرخ مل
  magsoodloo@gmail.comحسام مقصودلو 

  ي با همكاريميقد يآلبوم عكس ها
  hr.mortezaee@yahoo.comحميد رضا مرتضائي 

  انجمن يدفتر مركز
  karimi_hoda@yahoo.com) يير اجرايمد(هدي كريمي دستجردي

  info@alum.sharif.eduما ياحسان اله ارض پ
 baharehirannejad6@yahoo.comران نژاد يبهاره ا

 somayehesani@alum.sharif.edu يه حسانيسم

  pirahesh_m@alum.sharif.eduراهش يمحبوبه پ
  reyhaneh_aghvami@alum.sharif.edu يحانه اقوامير

 info@alum.sharif.edu يز رزاقيپرو

  8639/11365 ف، ص پيشر يدانشگاه صنعت – يابان آزاديخ -تهران 
  66085860– 66164490-2:  تلفن

  3000101151: امكيپ 66085866:نمابر
www.alumsharif.org  

 info@alum.sharif.edu 

  آشنايي با اعضاي ستاد برگزاري جشن دوره چهارم
  faranak_ghahremanpour@yahoo.comفرانك قهرمان پور 
  msharifk@sharif.edu) نماينده رئيس دانشگاه(محمد شريف خاني

  h.samari@yahoo.comحسين ثمري ميبدي 
  foroz2002@yahoo.comي فروزنده طبيب

  hojat_babaei2003@yahoo.comحجت بابايي 
  zahraei.m@gmail.comمحمد زهرايي 

  irannowsa@irannowsa.comمحمود محبي 
  kavianinezad@gmail.comمنصوره كاوياني نژاد 

  mina.zarabian@gmail.comمينا ضرابيان 
  tahmouresm@yahoo.comمجتبي تهمورس 
  hr.mortezaee@yahoo.comي حميد رضا مرتضائ

  arefhaz@gmail.comعارف حضرتي وند 
  mkobravi@yahoo.com مجيد كبروي 

  davari.sharif@yahoo.comبيژن داوري تبريزي 
  jilamsp@gmail.comژيال موحد شريعت پناهي 

  hormozrahmani@yahoo.comسيد هرمز رحماني 
  chi_mi_gi@yahoo.comعلي صادقي 

  a.hamzelou@kavoshazmoon.comعليرضا حمزه لو 
  taba.jalil@gmail.comجليل طباطبايي 

  mel_rubberco@yahoo.comناصر حيدري 
   arboneh@yahoo.comعبدالرسول هاشم زاده 
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هر چند انتظار داشتم ... ميشد نيقزو يها راه يدانشگاه

باز هم  يول ها شده باشدبه عمارت ها و بنا يشتريب يدگيرس
 شترياز همه ب. بود كه هنوز سر پا بودند يشكرش باق يجا

... شدم) ها ينيام اي( هينيام هينيحس يرنگ يها شهيعاشق ش
. داد يبه من آرامش م سقفش يها يكار نهييها و آ يگچ بر
 خوشم آمد و يليجمع و جور كانتور هم خ يساياز كل

رو  يآواز با ترس و لرزو  ميپارك كنارش كه نشست بخصوص
 موقع برگشتن. ميخوند

 يبايز عتيبا طب نيبه نظرم قزو... برگردم خواست ينم دلم
 يداشت تا حساب ازيسه روز زمان ن دو آوج و الموت حداقل به

 ميپانتوم ژهيبو... بود برگشت هم كه فوق العاده ريمس... يبگرد
 يباز ازون، حدس زدن  بتريو عج بيو غر بيبا كلمات عج

اجرا شده  ميچون پانتوم... تنگستان رانيمثل دل يكلمات ربط
 يليخ... ميديخند يتنگستان نداشت و كل رانيدل به يربط چيه
  ميبود و واقعاً لذت برد يعال

 :خاطره دوم

اكثر ) هستن ونيكه راننده كام(من به واسطه شغل پدرم 
 نهيش ااومدم اما راست اديهم ز نيقزو. دميرو د رانيا يشهرها
كردم  يهست، فكر نم نيزدن و گفتن تور قزو ليميا يكه وقت

 كي نكهيضمن ا. داشته باشه يخوب يدنيد يكه اصال جاها

كه  ين بود كه زمانيو اون ا نيخاطره بد هم داشتم از قزو
 هيداشته باشن،  نيخواستن كه استان قزو يم نيمردم قزو

ون روزا از ها شد و از قضا، من هم با پدرم ا يريدرگ يسر
اما با ...و مردم بهمون حمله كردن متاسفانه ميشد يرد م نيقزو
 ينيديد ياز نظر جاها نيقزو گاهيكه جا دميفهم روز،يد ديبازد
بهش  شتريتونه باالتر باشه، البته اگه ب ياز اصفهان هم م يحت

آب انبار و ... برسن
ها  ينيام هيننيحس

واقعا برام جذاب 
 يبود چون برا

ار بود كه ب نياول
. دميد يم

مخصوصا آب انبار 
 يتو شهيكه هم

 يميقد يها لميف
 يكيكه  دميد يم

پله ها  نياز ا
و با  رهيم نييپا

گرده اما  يآب برم
دونستم  ينم

داشتن با اون  يو البته واقعا عظمت. هست يچطور زمشيمكان
 يالبته تو انمهر،يك يآقا... و حجم آب واريد يعرض سه متر

 يچون كل! بود يخال يشما حساب يجاراه برگشت هم 
... اون، آب انبار بود يها نهياز گز يكيو  ميكرد يباز ميپانتوم

كنم موفق  يتشكر م روزتونيباز هم از شما بابت زحمات د
  .دياشب

كه به سرپرستي منصوره كاوياني نژاد برگزار شد و در  1392گري در روز پنجم شهريور يكي از جلسات كميته گردش
  .ساير اعضاي اين كميته و نفرات مدعو حضور داشتندآن 

 -قزوين سعدالسلطنهتجاري مجموعه عكس دست جمعي همسفران در  -1392شهريور  14
  عكس از محمد رضا كيانمهر -اين مجموعه باستاني و زيبا از سالها پيش در حال بازسازي است
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شهريور ماه  14

1392  
عكس دست جمعي 

 انبار آبهمسفران در 
  قزوين جامع

عكس از محمد 
  رضا كيانمهر

شهريور ماه  14
1392  

عكس دست جمعي 
حمام همسفران در 

  نقزوي قجر
از اين مجموعه 

نفيس ترين آثار 
  .قزوين است

عكس از محمد 
  رضا كيانمهر
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مايي مقدماتي هآخرين گرد
  آموختگان دوره چهارم دانش

اري در پي مدتها بحث و گفتگو در جلسات ستاد برگز: خبرنامه
باالخره تصميم گرفته شد عالوه بر شش   جشن دوره چهارم،

ها  گردهمايي ديگري با حضور دوره چهارميگردهمايي قبلي 
به اين منظور فراخواني در اين خصوص ارسال . برگزار شود

شد و اين گردهمايي در روز ششم شهريور ماه امسال در محل 
  .ساختمان دفتر مركزي انجمن برگزار شد

هاي انجام شده تا  اين گردهمايي ارايه گزارش فعاليتهدف از 
آن مرحله و كوشش جهت جلب مشاركت هرچه بيشتر دوره 

  .چهارمي ها در برگزاري جشن چهلمين سال بود
اعضاي ستاد ديگر  به همراهنفر از دوره چهارمي ها  33تعداد 

از جمله . جشن در اين گردهمايي حاضر شدند برگزاري
مايي استاد و دانشمند برجسته دكتر مجتبي مهمانان اين گرده

شمسي پور دانش آموخته دوره چهارم شيمي و چهره ماندگار 
حضور ايشان فرصتي را براي انجام . بود 1381شيمي در سال 

مهمان ديگر اين گردهمايي . مصاحبه با ايشان فراهم نمود
خانم اشرف صفوي نيا همسر زنده ياد عليرضا دليلي دانش 

ره چهارم مهندسي شيمي و برادر زنده ياد سيد آموخته دو
حسين صفوفي نيا دانش آموخته دوره چهارم مهندسي صنايع 

  . بود
يك ساعت اوليه صرف ديدار و گفتگوي مهمانان و انجام چند 
. مصاحبه ويدويي توسط اعضاي كارگروه مصاحبه و فيلم شد

سپس نشست رسمي با سخنان محمد زهرايي مسئول 
ضمن وي . طالعات و كتاب شروع شدكارگروه ا

گزارشي از وضعيت پيشرفت جمع آوري خوشامدگويي، 
وي بيان . اطالعات و بيوگرافي دوره چهارمي ها ارايه نمود

كرد كه ميزان اطالعات جمع آوري شده تا اين مرحله مطلوب 
در اين مشاركت همگاني كوشش فوق العاده و نيست و نياز به 
ز اعضاي حاضر دعوت نمود كه با وي ا. زمينه وجود دارد

تماس مستمر و پيگيري مكرر افراد باقيمانده را تشويق به 
محمد زهرايي با اشاره به تغييرات  .ارسال اطالعات خود نمايند

اخير در تيم اداري انجمن بيان نمود كه خانم هدي كريمي 

دانشكده مكانيك اخيراً مسئوليت 1377ورودي دانش آموخته 
اين تغيير در پي . ي انجمن را به عهده گرفته اندمديريت اجراي

اعزام خانم مينا ضرابيان به خارج از كشور براي ادامه تحصيل 
  .صورت گرفته است

ميبدي دانش آموخته دوره در ادامه جلسه حسين ثمري 
جشن دوره چهارم  مسئول ستادچهارم مهندسي شيمي و 

د و همگان را گزارشي از وضعيت پيشرفت كار جشن ارايه نمو
وي بيان داشت كه حسب . به حمايت از جشن دعوت نمود

مذاكره با آقايان حسين ترابي و عبدالحميد مبصري آنان 

مسئوليت حمايت مالي برگزاري كنفرانس دستاوردهاي چهال 
. اند و مراتب قدرداني خود را از آنان بيان نمود ساله را پذيرفته

دانش آموخته دوره ساريجالو سخنران بعدي حسين ترابي 
چهارم مهندسي مكانيك و از حاميان مالي جشن دوره چهارم 

وي نيز خواستار جلب مشاركت همگاني در اين زمينه . بود
دانش آموخته دوره اول مهندسي فيروز اردشيريان . شد

اي از تجربيات  مسئول ستاد جشن دوره اول چكيدهمكانيك و 
وي مهمترين . نمود خود را در برگزاري جشن دوره اول بيان

ثمره برگزاري جشن را برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه 
همگان بايد در رسيدن به هدف بزرگ دانست و افزود كه 

به ديدار و صرف صرفاً به بيان وي هدف جشن . تالش كنند
از آن هاي بسيار گسترده تري  شام خالصه نمي شود و هدف

  .شود حاصل مي
ميد مبصري دانش آموخته دوره چهارم در ادامه برنامه عبدالح

برق نظرات خود را در خصوص برگزاري جشن بيان نمود 
سپس نوبت به يداله ترابخاني دانش آموخته دوره سوم 
مهندسي شيمي و عضو فعال ستاد جشن دوره سوم و از 
حاميان مالي آن جشن به بيان تجربيات خود از برگزاري 

ژيال موحد توسط نيز سخنران آخر . جشن دوره سوم پرداخت
شريعت پناهي دانش آموخته دوره چهارم فيزيك و عضو ستاد 

  .ايراد شدجشن دوره چهارم 
پس از خاتمه گردهمايي تني چند از دوره چهارمي ها براي 

فروزنده طبيبي مسئول . انجام مصاحبه ويدويي باقي ماندند
ير لم با اين عده مصاحبه نمود تا از تصاوكارگروه مصاحبه و في

  .تهيه شده براي تهيه فيلم هاي ويژه جشن بهره برداري كند

  حميد رضا مرتضايي و مجتبي شمسي پور

  هدي كريمي ،اقواميريحانه نژاد، محبوبه پيراهش،  كاوياني منصوره

  حسين ثمري ميبدي، فروزنده طبيبي و فيروز اردشيريان

  عبدالحميد مبصري و حسين ثمري ميبدي

  حسين ترابي ساريجالو
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  : به ترتيب از راست به چپ و از باال به پائين -ششم شهريور ماهاشخاص حاضر در گردهمايي مقدماتي 
  ، عبدالحميد مبصريساريجالوحسين ترابي اشرف صفوي نيا، ، فتح اله كليايييداله ترابخاني،  -محمد زهراييمحمود محبي، نده طبيبي، فيروز اردشيريان، منصوره كاوياني نژاد، زفرو

  ، ناصر حاجي صادقيسيد محمدهادي طباطبايي  عبدالرسول هاشم زاده، ناصر رضائي شوشتري،  محمود اصفهاني، -زال جاناني، مجتبي تهمورس، مجيد كبروي، ژيال موحد شريعت پناهي، كاظم ميررضا
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  : به ترتيب از راست به چپ و از باال به پائين -اشخاص حاضر در گردهمايي مقدماتي ششم شهريور ماه
  غالمرضا اميرشقاقيمجتبي شمسي پور، عبدالحسين افكار،   آبادي، رستم شه لري مهديعلي رضا حدادي،  -جليل ابراهيم پور  ضيائي، كورس  شوري، وان بهابادي، نستيهن فرهنگ درهمحمدمهدي اخحميدرضا مرتضايي، 
  قطب الدين، سعيد پورقاسمي، داريوش سالجقه، محسن نادري شاهيسيد محمد محمدي، علي  -ناصر حيدري، منصور بيگدلي، فرامرز يزدانيسيد محمد تقي راتقي،  عارف حضرتي وند،
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جلب فراخوان مشاركت و 
 مالي براي برگزاريحمايت 

  دوره چهارمجشن 
برگزاري جشن هاي چهلمين سال فارغ التحصيلي 

در  1389آموختگان دانشگاه صنعتي شريف از سال  دانش
نامه كار انجمن قرار گرفته است و از آن تاريخ تاكنون سه بر

دوره اول تا دوره جشن فارغ التحصيلي براي دانش آموختگان 
   .سوم برگزار شده است

التحصيلي دانش آموختگان دوره  جشن چهلمين سال فارغ
چهارم نيز در روزهاي پنجشنبه هجده و جمعه نوزدهم مهرماه 

  .يف برگزار خواهد شدامسال در دانشگاه صنعتي شر
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

ها كه ميزبان و مدعو اصلي جشن  عالوه بر دوره چهارمي
و استادان  دانش آموختگان دوره هاي مختلف دانشگاه  هستند،

پيشكسوت به همراه خانواده در اين جشن حضور خواهند 
جمعي از اعضاي هيئت علمي و دانشجويان كنوني . داشت

دانشگاه نيز در جشن حاضر خواهند شد تا نظاره گر بخش 
  .هاي مختلف مراسم باشند

در برگزاري جشن هاي ساليانه افراد و شركت هاي بسياري 
ها عموماً  امين مالي اين جشنهمكاري و مشاركت دارند و ت

. التحصيالن و شركت هاي وابسته صورت مي گيرد توسط فارغ
براي برگزاري جشن دوره چهارم نيز كارگروه تامين مالي با 

 گان دوره چهارم تشكيل گرديده استمحوريت دانش آموخت
  .كه اسامي آنان در جدول مقابل آورده شده است

گرامي و شركت هاي وابسته به اين وسيله از هم دانشگاهيان  
و اهداي  ازيامكانات و خدمات مورد ن نيبا تام دعوت مي كنيم

كمك هاي مالي نام خود را در فهرست حاميان اين جشن 
بديهي است بر اساس ميزان حمايت، از امكانات . ثبت نمايند

تبليغاتي نظير درج نشان و آگهي خود در مستندات و انتشارات 
نمايشگاه جانبي جشن برخوردار  ويژه جشن و حضور در

  .خواهند شد
  نحوه حمايت مالي از جشن

را به يكي از  خود مورد نظر تيوجه حما توانند مندان مي هعالق
آنرا به دفتر  ديو رس زيهاي انجمن به شرح زير وار حساب

  .نمايندانجمن ارسال 
  1456062043 جام نزد بانك ملت حساب

  490120000000001456062043IR: شماره شبا
نزد بانك اقتصاد  104-850-2054785-1 اينترنتي حساب
  نوين

 770550010485002054785001IR شماره شبا  

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

هر يك از هم دانشگاهيان يا شركت هاي . هماهنگي نمايند
. مي توانند بخشي از امكانات مورد نياز را فراهم كنندوابسته 

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

  ميزان حمايت مالي
  از جشن دوره چهارم

كارگروه تامين مالي و توجه  در اثر پيگيري و كوشش اعضاي
تاكنون   ،ها دانشگاهيان گرامي خصوصاً دوره چهارمي همويژه 
 276ميليون ريال به حساب انجمن پرداخت و مبلغ  506مبلغ 

جمع مبالغ به اين ترتيب . ميليون ريال تعهد شده است
 .شود ميليون ريال مي 711 بالغ برپرداخت شده و تعهد شده 

ي و حقوقي جشن در جدول صفحه بعد فهرست حاميان حقيق
  ارايه شده است

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

مورد انتظار تامين مبلغ  يك سوم حدودمي شود و تاكنون 
  .شده است

 براي حاميان جشن دوره چهارمدر نظر گرفته شده  التتسهي 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 (گوي حامي جشن پشت جلد كتاب جشن ول 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 

---  ---  
لينك به درج  در صفحه اول سايت انجمن تا يكماه پس از برگزاري مراسم وگوي حامي جشن ول درج نام و

 حاميشركت سايت 

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

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

  اعضاي كارگروه تامين مالي جشن دوره چهارم
  مشخصات تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف

  دوره چهارم مهندسي شيمي  آقاي عبدالحسين ثمري ميبدي   .10
  دوره چهارم شيمي  آقاي حميد رضا مرتضايي   .11
  دوره سوم مهندسي مكانيك  آقاي عليرضا حمزه لو   .12
  دوره سوم مهندسي شيمي  آقاي حجت بابايي   .13
  دوره چهارم مهندسي صنايع  آقاي مجتي تهمورس   .14
  دوره چهارم مهندسي صنايع  آقاي بيژن داوري تبريزي   .15
  برقدوره چهارم مهندسي   آقاي سيد هرمز رحماني   .16
  دوره چهارم مهندسي مكانيك  آقاي جليل طباطبايي   .17
  دوره چهارم مهندسي متالورژي  آقاي عبدالرسول هاشم زاده   .18
  دوره سوم مهندسي صنايع  آقاي علي صادقي   .19
  دوره هفتم مهندسي صنايع  خانم فروزنده طبيبي بوشهري   .20
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  1392شهريورماه  15اسامي حاميان جشن دوره چهارم تا  

 نام شركتحقوقي/حقيقيدانشكده نامنام خانوادگي رديف

   حقيقي برقمهندسي  جليلابراهيم پور .1
 حقيقي صنايعمهندسي  محمدمهدياخوان بهابادي .2

  حقيقي شيمي  محمد حسين اديب مرادي لنگرودي .3
  حقيقي  عمرانمهندسي   محسن اعتمادي عيدگاهي .4
كت لوله هاي دقيق كاوه ايرانيانشر حقيقي صنايعمهندسي  رحيمافتخاري .5  

  حقيقيمهندسي شيمي و نفت عبدالحسينافكار .6
 شركت مصمم حقوقيعلم موادمهندسي و  عبدالرسولباقري مارناني .7

  حقيقي  مكانيكمهندسي   منصور يبيگدل .8
  حقيقي  مهندسي شيمي  سعيدپورقاسمي سالك محمدي .9
 ايران ايتوكشركت  حقوقي مكانيكمهندسي  محمدحسينترابي ساريجالو .10

   حقيقيصنايع مجتبيتهمورس .11
  حقيقيمهندسي شيمي و نفت عبدالحسينثمري .12
  حقيقيمكانيك زالجاناني .13
 شركت پروسكه  حقوقي برق  حسن حاجيان .14

   حقيقيصنايع محمدحسينحجازيان .15
  حقيقي حقيقي  عليرضا حدادي .16
  حقيقي صنايع  محمود حسين زاده حجازي .17
  حقيقيمكانيك عارفحضرتي وند .18
  حقيقيمهندسي شيمي و نفت ناصرحيدري .19
  حقيقي صنايع  بهرخ خوشنويس .20
  حقيقيصنايع بيژنداوري تبريزي .21
  حقيقيبرق عنايت الهدبيريان .22
 مهندسي طرح و پااليش  حقوقي برق  فرامرز دوالرياستين .23
 حقيقيمكانيك سيد محمد تقيراتقي .24

 خدمات صنايع رنوس پويا حقيقيمكانيك مزهررحماني .25

 حقيقيصنايع بهمنرستگار .26

   حقيقي شيمي  ناصر رضائي شوشتري .27
   حقيقيصنايع محمدرضاسرداري .28
  حقيقيمهندسي شيمي و نفت داريوشسالجقه .29
  حقيقيشيمي مجتبيشمسي پور .30
  حقيقيمكانيك كورسضيائي .31
   يقيحق برق سيد محمد هادي طباطبائي .32
  حقيقيرياضي نستيهنفرهنگ دره شوري .33
  حقيقي صنايع  مهدي قسوره .34
  حقيقيمهندسي شيمي و نفت عليرضاقطب الدين .35
  حقيقي عمران  جعفر قندچي .36
  حقيقيبرق مجيدكبروي .37
  حقيقي مكانيك  فتح اهللا كليائي .38
  حقيقي مكانيك  احمدرضا گنجي .39
 ETCتناوب حقوقيبرق عبدالحميدمبصري .40

  حقيقي صنايع  احمد محقق .41
   حقيقي  مهندسي شيمي  سيد محمد محمدي .42
  حقيقي شيمي  حميدرضا مرتضايي .43
  حقيقيبرق محمدمظاهري .44
   حقيقيفيزيك ژيالموحد شريعت پناهي .45
   حقيقيفيزيك سيدمحمدمهدوي .46
   حقيقي صنايع  كاظم ميررضا .47
 امورانشركت ن حقوقي علم و مواد محسننادري شاهي .48

 درريزشركت  حقيقيبرق محمدباقرنعيمي .49

   حقيقي علم و مواد عبدالرسولهاشم زاده .50
  حقيقي مكانيك  فرامرز يزداني .51

فهرست حاميان حقيقي و 
هارمحقوقي جشن دوره چ  

 درريزشركت
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  1392شهريور ماه  12جلسه   1392شهريور ماه  12جلسه 

  نمايش و بازبيني نسخه اوليه فيلم هاي ويژه جشن -1392مرداد ماه  15جلسه   1392شهريور ماه  5جلسه 

  1392شهريور ماه  19جلسه   1392شهريور ماه  19 مالي در تاريخ كارگروه منابع  جلسه

  چهلمين سال اري جشنزجلسات ستاد برگاز آلبوم تصويري 
ستاد . به نحو مطلوب برگزار خواهد شدتگان دوره چهارم التحصيلي دانش آموخ گروه به ثمر خواهد رسيد و جشن چهلمين سال فارغكار 8كوشش يكساله ستاد برگزاري جشن دوره چهارم به همراه 

عكس هاي زير نمايي از جلسات اخير در مرداد و شهريور ماه را نمايش . برگزاري جشن هر هفته يك جلسه برگزار نموده است و در برخي هفته ها كارگروه ها نيز به موازات جلسه داشته اند
  .شود خويشتن داري به نتيجه و اخذ توافق نهايي منجر ميظر و اختالف سليقه زيادي وجود دارد اما باالخره با سعه صدر و جلساتي كه بعظاَ در آن اختالف ن. دهد مي
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گزارش سفر تاريخي 
  دانشجويان به آلمان غربي

نوشته دكتر » بر آب و آتش«عنوان  ااخيراً كتابي ب: خبرنامه
دانشگاه صنعتي دانشكده شيمي ابق فريدون هژبري استاد س

دگي نامه اين كتاب حاوي زن. تاليف و انتشار يافته استشريف 
صفحه در آمريكا به زبان  455است كه در  و خاطرات او

دكتر گوئل كهن دانش آموخته . فارسي به چاپ رسيده است
مسئوليت ويراستاري كتاب را به شيمي دانشكده  ششمدوره 

كتاب توسط شركت آمازون انتشار  اين. عهده داشته است
به  از طريق وبسايت دكتر هژبري يافته و ضمناَ مي توان آنرا

  .سفارش داد www.hojabri.net نشاني
حوادث و رويدادهاي دانشگاه  بيانبخشي از اين كتاب به 

له اين رويدادها از جم. صنعتي شريف اختصاص يافته است
و  شيمي رشته هايدانشجويان نفر از  30سفر يك ماهه 
 تابستاندر به آلمان غربي و سوئيس دانشگاه مهندسي شيمي 

دكتر فريدون هژبري اين سفر به سرپرستي . است 1356سال 
در پي  .انجام شد دانشگاهوقت معاون آموزشي و دانشجويي 

از افرادي كه در اين تنظيم گزارش سفر براي خبرنامه عده اي 
ند دسفر حضور داشتند عكس ها و اطالعاتي را براي ما فرستا

خانم فريبا آريا و آقايان . شدندديگري باعث شناسايي افراد  و
چندين عكس و توضيحات را ابوالقاسم حكيمي، ناصر طارقي 

خانمها سهيال تفضلي و . براي ما فرستاده اند
سايي افراد كمك فخراسادات سيدين آزاد نيز در شنا

با اين حال هنوز اسامي افرادي در سفر . كرده اند
مشخص نيست كه اميدواريم با كمك هم 

  .دانشگاهيان آنها هم مشخص شوند
گزارش اين سفر به نقل از كتاب در زير عيناَ ارايه 

  :مي شود
  مقدمات سفر علمي دانشجويان

وزي و آموزش صنعتي براي پيشبرد برنامه كارآم
حين تحصيل دانشجويان در مراكز پيشرفته صنعتي، 
در تابستان سفر علمي يك ماهه اي را جهت بازديد 
. از برخي صنايع آلمان غربي و سوئيس تنظيم كرديم

يك گروه سي نفري از دانشجويان رشته هاي شيمي 
و مهندسي شيمي كه اغلب در برنامه آموزش 

براي اين   رده بودند،صنعتي حين تحصيل شركت ك
سواي دانشگاه، بخشي از . سفر نام نويسي كردند

هزينه اين سفر را حاجي برخوردار صاحب صنايع 
بازديد  موردتلويزيون سازي ايران و همچنين صنايع 

هر دانشجو بابت هزينه اقامت يك ماهه و . پرداختند
تنها مبلغ   ،بليت هواپيما به اروپا و پروازهاي داخلي

 -اين سفر علمي. تومان پرداختو پانصد ار سه هز
تجربي بر پايه تماس مستقيم با صنايع و يا از طريق 
 .نمايندگي آن ها در ايران تنظيم و برنامه ريزي شد

من خودم با برخي از روساي نمايندگي اين شركت 
  ).Hoechst(ها مانند شركت شيميايي هوخست 

و شركت براون باوري ) Bayer(شركت باير 
)Brown Boveri (آنان از اين سفر . آشنا بودم

يكي از مديران شركت براون . استقبال كردند
عباس ربيعي از دوستان دانشگاهيم  -باوري

همكاران در دانشكده شيمي . در مونيخ بود
كه از مشكل گذرنامه من اطالع داشتند 
براي نشان دادن نوعي واكنش به اداره 

خود تصميم گرفتند كه من   گذرنامه،
سرپرستي دانشجويان در سفر را بر عهده 

با توجه به اين كه دانشجويان هنوز . گيرم
دوره خدمت نظام وظيفه را انجام نداده 
بودند، براي خروج از كشور نياز به معرفي 

و دانشجويي نامه از سوي معاون آموزشي 
  .دانشگاه داشتند

علي خالقي راد مسئول مددكاري و مشاور 
جام دانشجويي در اداره آموزش دانشگاه، ان

امور گذرنامه دانشجويان را بر عهده گرفت و 
براي اخذ يك جلد گذرنامه به آن اداره 

به او گفته شد هنوز با صدور   مراجعه كرد،
اين مراجعه . گذرنامه موافقت نشده است

چندين بار تكرار شد تا اين كه علي خالقي 
راد، صادقانه، از افسر مربوط به پرونده مي خواهد چنان كه 

اطالع   وجود دارد، امنيتييان مشكل برخي از دانشجوبراي 
داده شود تا دكتر هژبري معاون آموزشي و دانشجويي دانشگاه 

« : افسر اداره گذرنامه به او مي گويد. در باره آن اقدام كند

همين كه خالقي راد . »!اتفاقاَ مشكل، خود دكتر هژبري است
روج بودنم اين موضوع را به من گفت، دريافتم ممنوع الخ

داستان گذرنامه را به عنوان موضوعي . همچنان پابرجاست
او با همسر . جالب و مزاح آميز با دوستم حميد مطرح كردم

  مراكز بازديد دانشجويان
  محل  نام كارخانه  رديف

1.   Buchler Braunschweig  
2.   Degussa Frankfurt  
3.   Lurgi Frankfurt  
4.   Merck Darmstadt  
5.   M.A.N Nuernberg  
6.   Neff Schweiz  
7.   Perkin elmer Baden  
8.   Brown boveri & Cie Zuerich   
9.   Scherring Berlin  

10.   Boeringer Mannheim  
11.   Siemens Muenchen & Berlin  
12.   Hoechst Frankfurt  
13.   Bayer Leverkusen Wiesdorf  
14.   Max planck institut  Heidelberg  
15.   Crupp  

  اسامي دانشجويان همسفر در برنامه سفر المان غربي
  محل سكونت يا كار  ركورد تحصيلي  نام خانوادگي  نام  رديف

 دانشگاه صنعتي شريف -تهران  دوره هفتم شيمي اعلم الهدي علي اصغر   .1

 شركت سانتاكالرا -كاليفرنيا -آمريكا  دوره هشتم شيمي آريا فريبا   .2

  ايالت اوهايو -ساكن آمريكا  دوره نهم شيمي  بني سالم  مهوش   .3
 كاناداساكن   دوره هشتم شيمي  تفضلي  )معصومه( سهيال   .4

 فاقد ارتباط  دوره هفتم مهندسي شيمي حسيني سيد حسين   .5

 ساكن آلمان  دوره هشتم مهندسي شيمي حكيمي ابوالقاسم   .6

 دانشگاه صنعتي اصفهان -اصفهان  55فوق ليسانس شيمي ورودي  خياميان تقي   .7

 كاروليناي شمالي -ساكن آمريكا  دوره هفتم كارشناسي شيمي رضائيان  زروح انگي   .8

 )مرحوم(  دوره هفتم شيمي )زنده ياد( رنجوري قايش قورشاق صفر علي   .9

 فاقد ارتباط  دوره هفتم شيمي  زارعي تل آبادي  علي   .10

 دانشگاه اصفهان -اصفهان  دوره ششم مهندسي شيمي سيدين آزاد فخرالسادات   .11

 كارشركت شيمي -تهران  وره هفتم شيميد طارقي ناصر   .12

 شركت ايريتك ؟ -تهران  دوره هفتم مهندسي شيمي  طالبي اناركي  ابوالحسن   .13

 فاقد ارتباط  55دانشجوي فوق ليسانس ورودي  )سابق قربانعلي(فرخرو   زهرا   .14

 )مرحوم(تحصيل ناتمام   55فوق ليسانس شيمي ورودي   )زنده ياد(كفاشي محمودي   علي   .15

 شركت راه صنعت -تهران  دوره ششم شيمي  كهباسي  )خسرو(غالمعلي   .16

 ساكن همدان  دوره هفتم شيمي  مجذوبي  غالمحسين   .17

 شركت ايتوك -تهران  دوره هفتم مهندسي شيمي ملكيان  ذبيح اله   .18

 ساكن قزوين  دوره هفتم شيمي  نامور  حسين   .19

 فاقد ارتباط  دوره هشتم شيمي والي شعله   .20

  ششم مهندسي شيميدوره  التجار وكيل سيد محمد   .21
  54فوق ليسانس مهندسي شيمي ورودي 

 شركت پلي اكريل ايران  -اصفهان

  ساكن تهران  55دانشجوي فوق ليسانس شيمي ورودي   هدايتي فر  كرمعلي   .22
 فاقد ارتباط  دوره هفتم شيمي  هورشاد  عليرضا   .23
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تر فريدون هژبري، سيد ، دكرنجوري قايش قورشاقصفر علي ) زنده ياد(، از كارخانه، از كارخانه، فخرالسادات سيدين آزاد، يانرضائيان، ذبيح اله ملك انگيز، روح روزهرا فرخ: ايستاده از راست -اوت Bayer-11شركت 
  ، علي زارعي تل آبادي، عليرضا هورشاد)پشت سر(، فريبا آريا تقي خياميان، اسم حكيمي، ابوالق، سيد محمد وكيل التجار، علي اصغر اعلم الهدي، ناصر طارقيحسين حسيني، از كارخانه، شعله والي

عكس از ( -كرمعلي هدايتي فر، ، ابوالحسن طالبي اناركيكهباسي) خسرو(، غالمعلي، حسين نامورمهوش بني سالم، تفضلي) معصومه( ، سهيالعلي كفاشي محمودي) زنده ياد(، غالمحسين مجذوبي: نشسته از راست
  )خصي خانم فريبا آرياآلبوم ش

آمريكايي خود در طبقه سوم ساختمان مسكوني ما زندگي 
به من گفت پدرش   حميد با شنيدن داستان گذرنامه،. كردند مي

با ارتشبد   ،كه در منطقه شمال كشور كارخانه دار است
  رئيس سازمان بازرسي شاهنشاهي دوست است و،  فردوست،
اگر مايل باشم او مي . همپاي ورق بازي يكديگرند  به واقع،

تواند در اين باره با پدرش صحبت كند تا در صورت امكان 
من ضمن ابراز خوشنودي، با توجه . بتوان مشكل را حل كرد

براي گذرنامه ام مجبور  به اين كه عالقه اي نداشتم بار ديگر
روز بعد . كردم استقبالبه رفتن به ساواك شوم، از آن پيشنهاد 

حميد در يك تماس تلفني اظهار داشت كه با پدرش صحبت 
كرده و او مي كوشد از فردوست وقت مالقاتي براي من 

پس از چند روز حميد بار ديگر تماس گرفت و گفت . بگيرد
. به دفتر ارتشبد فردوست بروم ساعت ده بامداد روز شنبه بعد

در زمان مقرر به سازمان بازرسي كشور رفتم و به دفتر كار او 
   در ديدار با فردوست،. راهنمايي شدم

مشكل شما « : پس از صحبت هاي مقدماتي، او پرسيد 
  در پاسخ، ماجراي جلوگيري از رفتن به چين،» چيست؟

رسمي به من مالقات در ساواك و اتهاماتي كه به طور غير 
از من   او با شنيدن توضيحات،. شود را تشريح كردم زده مي

پس از . خواست تا آن را بنويسم و به دفتر او تحويل دهم
پايان مالقات، همان جا مطالب را نوشتم و به منشي دفتر 

  .فردوست ارايه دادم
علي خالقي   با گذشت چند روز از مالقات با ارتشبد فردوست،

ارم آمد و اطالع داد كه در مراجعه آن روز خود راد به دفتر ك
مي خواهد تا به من بگويد افسر گذرنامه از او   به اداره گذرنامه،

با صدور گذرنامه موافقت شده و من مي توانم براي دريافت 
يك جلد   با مراجعه به اداره گذرنامه،  روز بعد،. آن مراجعه كنم

ند كه عكس و گذرنامه دسته جمعي را به من تحويل داد
مشخصات سي نفر دانشجو به عنوان همراه، به آن الصاق 

: رئيس قسمت مرا صدا كرد و گفت  هنگام خروج،. شده بود
: آن گاه خطاب به همكار خود گفت. »يك لحظه صبر كنيد«
گذرنامه شخصي دكتر هژبري را هم تمديد كنيد و به ايشان «

  ه جايي بروند،ب  بدهيد تا چنان كه بخواهند جداي از گروه،
  .»مشكلي نداشته باشند

به اين ترتيب، من يك باره از بي گذرنامه بودن،  صاحب دو 
ماه بعد من و همسرم به مراسم عروسي خواهر . گذرنامه شدم

كوچكتر حميد در خانه پدرش در خيابان فرشته دعوت شديم 
ا باغي بزرگ بود و مهمانان زيادي در آن بكه داراي حياط 

با مشاهده ارتشبد فردوست در بين . ته بودندحضور ياف
مهمانان، به سوي او رفتم و موضوع گرفتن گذرنامه را به او 

: فردوست در واكنش اظهار داشت. گفتم و تشكر كردم
از اين سخنان . »اميدوارم قانع شده باشند و شما را رها كنند«

تعجب كردم زيرا نشان مي داد كه مشكل من هنوز حل نشده 
با گذشت چند ماه آشكار شد كه مشكل امنيتي همچنان . است

  .ادامه دارد
سفري يك ماهه با دانشجويان به آلمان غربي و 

  سوئيس
به در جلسه معاونان دانشجويي دانشگاه ها برنامه سفر علمي 

آلمان غربي و سوئيس با سي نفر از دانشجويان دانشگاه 
ان دانشگاه ها گروهي از معاون. صنعتي آريامهر را مطرح نمودم

چه طور جرآت مي كني با سي نفر «   :با ابراز شگفتي پرسيدند
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مي داني چه بالئي ! دانشجو به مدت يك ماه به خارج بروي

من كه چنين فكري به ذهنم نرسيده . »به سرت خواهند آورد؟
بود و به دانشجويان دانشگاه خودمان اعتماد داشتم، بهتر ديدم 

 از اين رو،. با آنان در ميان گذارم پيش از مسافرت، موضوع را
حضور هر دو دسته از  يتعواقپس از اخذ گذرنامه، با توجه به  

دانشجويان دانشجويان مذهبي و چپ گرا در اين سفر، 
دم و فهرست چاپ اي را با گروه سي نفري تشكيل دا جلسه

زمان دقيق ديدارها و بازديد از  شاملشده برنامه مسافرت 
آيا نظري در اين باره : پخش كردم و پرسيدمكارخانه ها را 

يكي از دانشجويان چپ، ضمن نگاهي به برنامه، » ؟داريد
پاسخ . »ما در اين مدت در آلمان چه خواهيم كرد؟« : پرسيد
جزئيات برنامه كه در ! منظور شما را نمي فهم«: دادم

مي دانيم شما اين برنامه را « : او ادامه داد. »اختيارتان است
نشان دادن به مسئوالن دانشگاه و مقامات كشوري  براي

در اين يك ماه چه خواهيم كرد؟ شما   نوشته ايد، ما، به واقع،
هر روز مشغول   مي خواهيد بگوئيد كه ما در مدت يك ماه،

فهرست   با بيان اين جمله،  آن دانشجو،» بازديد خواهيم بود؟
شما «: او گفتممن در واكنش به . برنامه را به روي ميز انداخت

اين برنامه اي است كه ما به طور دقيق آن را ! اشتباه مي كنيد
براي ما «: آن گاه خطاب به آنان گفتم. »اجرا خواهيم كرد

كنيم، با  مدت يك ماه با هم خواهيم بود، با هم مسافرت مي
خواهم  من نمي. رويم خوريم و با هم به گردش مي هم غذا مي

مذهبي شما موجب پيدايش  -ياسياختالف سليقه يا عقايد س
شما همگي بايد قول دهيد كه در اين سفر به . تنش بشود

عقايد يكديگر احترام بگذاريد و به زندگي خصوصي ديگري 
يكي از دانشجويان مذهبي كه بيشتر . »كاري نداشته باشيد

دكتر « : اعضاي گروه حرف او را قبول داشتند، اظهار داشت
اسيم و به شما اعتماد داريم، مطمئن شن ما شما را مي! هژبري

خوشبختانه دانشجويان در . »باشيد مساله اي پيش نخواهد آمد
  .به درستي، به قول خود وفا كردند  اين سفر،

روز حركت در فرودگاه مهرآباد معلوم شد بليت هواپيماي ما 
در نتيجه، ما . فرآيند رفع اشكال به طول انجاميد. اشكال دارد

ت را از دست داديم و مجبور شديم ربه فرانكفوپرواز مستقيم 
در اين . در پروازي ديگر از طريق آتن به فرانكفورت برويم
نزد من   هنگام، آن دانشجويي كه به برنامه سفر مشكوك بود،

نگفتم برنامه شما اشكال . شروع خوبي است: آمد و گفت
  .»!دارد

ر سي در فرودگاه آتن، مشاهده گذرنامه من به همراه تصاوي
موجب خنده ماموران شده   نفر روي برگي چسبيده در كار هم،

بود و بي آن كه ايرادي بگيرند، آن را به يكديگر نشان 
در آلمان نخستين بازديدها در شهر ماينس . دادند مي

)Mainz (دكتر ترپوگوسيان يكي از اعضاي . انجام گرفت
ه هيات علمي در دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي آريامهر ك

هم زمان در آن شهر اقامت داشت، با هماهنگي قبلي، يكي از 
از آن محل . خانه هاي دانشجويي را برايمان اجاره كرده بود

به مدت ده روز با . به عنوان مركز اقامت خود استفاده كرديم
اتوبوس و قطار از كارخانه هاي متعدد و از جمله شركت 

مرك ، شركت شيميايي )BASF(شيميايي ب ا اس اف 
)Merk ( كه اكثر مواد شيميايي آزمايشگاه ها در دانشگاه را از

كه در ) Hoechst(وخست هشركت دارويي   خريديم، آن مي
شد و همچنين  ايران نيز برخي از اقالم دارويي آن توليد مي

در آن جا . دانشكده شيمي دانشگاه هايدلبرگ ديدن كرديم

كچي در آن آزمايشگاهي را كه همكار ما دكتر يونس ايپ
در اين مدت دانشجويان . كرد را به ما نشان دادند تحقيق مي

مسئوليت تهيه غذا، شستشوي ظرف ها و تميز و مرتب كردن 
در همين شهر بود كه . اتاق ها را بين خود تقسيم كرده بودند

از كنار رفتن امير عباس هويدا و روي كار آمدن دولت جمشيد 
  .آموزگار با خبر شديم

رفتيم و سه روز ميهمان ) Koln(نس با هواپيما به كلن از ماي
هنگامي كه هواپيما در . بوديم) Bayer(شركت شيميايي باير 

هواپيما اعالم ميهمان دار   حال نشستن در فرودگاه كلن بود،
اتوبوس شركت باير در جلوي پلكان هواپيما در حال « : كرد

آريامهر  انتظار دكتر هژبري و دانشجويان دانشگاه صنعتي
با شنيدن اين پيام، دانشجويي كه نسبت به برنامه سفر . »است

: مشكوك بود و ايراد گرفت، نزد من آمد و با تعجب پرسيد
فكر . »آئيم؟ اين ها از كجا فهميدند ماه با اين پرواز مي«

كنم از اين پس بود كه او سرانجام از اجراي دقيق برنامه  مي
رلين پرواز كرديم تا از از كلن به ب! مسافرت مطمئن شد

سواي اين . بازديد كنيم) Schering( شركت شرينگ
يي يكي از دانشجويان ما باهمراهي و راهنما  شركت شيميايي،
از ديوار برلين و جاذبه هاي آلمان غربي نيز   دانشگاه برلين،
از برلين با هواپيما به مونيخ رفتيم و دانشجويان . ديدن كرديم

آخر هفته را در كنار . ي اقامت كردنددر يك كوي دانشجوي
در جوار كوه هاي آلپ ) Koenig(درياچه زيباي كونيگ 

 Perkin(ميزبان بعدي ما شركت پركين المرز . گذرانديم
Elmers ( سازنده دستگاه هاي آزمايشگاهي بود كه در كنار

اين درياچه بين سه كشور . قرار دارد) Boden(درياچه بدن 
از مونيخ با قطار به . ريش واقع شده استسوئيس و ات  آلمان،

با كشتي عازم ساحل   آن جا رفتيم و پس از بازديد از كارخانه،
در . غربي درياچه شديم كه خاك سوئيس به شمار مي آيد

ساحل اتوبوسي از سوي شركت براون باوري منتظرمان بود و 
اين شركت تعداد سي و دو اتاق براي . ما را به شهر زوريخ برد

به نماينده . در هتل هيلتون آن شهر در نظر گرفته بود ما
اين تعداد اتاق « شركت كه در هتل حضور يافته بود گفتم 

دانشجويان عادت دارند هر چند نفر با هم در يك   الزم نبود،
اين سياست « : او در واكنش اظهار داشت. »اتاق زندگي كنند
ما  سالن اصلي رستوران هتل را نيز به. »شركت ماست

روز بعد با اتوبوس شركت ما را به .. اختصاص داده بودند
مشاهده توربين . بازديد از بخش هاي گوناگون كارخانه بردند

پس . هاي بزرگ توليد برق براي دانشجويان بسيار جالب بود
از دو روز، از زوريخ به مونيخ و از آن جا به فرانكفورت رفتيم 

گر چه  ه، اين سفر گروهي،روي هم رفت. تا به ايران باز گرديم
ما بسيار خوب و موفقيت آميز به اپر مسئوليت و دشوار بود، 

سفر هرگاه  ها، هنوز دانشجويان هم با گذشت سال. پايان رسيد
  .از خاطرات خوش آن سفر ياد مي كنند مرا مي بينند،

اندكي پس از پايان سفر علمي و دانشجويي به آلمان و 
قرار پيشين با دكتر ضرغامي، از برگشت به ايران، بر پايه 

چندي بعد . معاونت آموزشي و دانشجويي دانشگاه كنار رفتم
دكتر ضرغامي به رياست شركت ملي  1356در شهريور ماه 

صنايع مس ايران برگزيده شد و جاي خود را به دكتر علي 
التوليه دانشگاه  وان ششمين نايبرضا مهران داد كه به عن

  .شده بودصنعتي آريامهر منصوب 

) خسرو(تفضلي، غالمعلي  )معصومه( عليرضا هورشاد، فريبا آريا، سهيال: ايستاده از راست - Braunschweigمحل اقامت در شهر 
، علي اصغر اعلم الهدي، ناصر طارقي، رنجوري قايش قورشاق، صفر علي )فرزند دكتر هژبري(، كورش هژبري كهباسي، ابولقاسم حكيمي

   نامشخصل التجار، ، سيدمحمد وكيمهوش بني سالم، تقي خياميان، شعله والي، ي هدايتي فركرمعل
عضو هيات (علي كفاشي محمودي، غالمحسين مجذوبي، حسين نامور، دكتر ايرج رحميمان ) زنده ياد(ذبيح اله ملكيان، : نشسته از راست

دكتر هژبري، روح انگيز  ، )يمي آلمان براي كارآموزي حين تحصيلرابط صنايع پتروش(، دكتر علي بلورچي)علمي سابق دانشكده شيمي
  عكس از آلبوم شخصي دكتر فريدون هژبري -سيد حسين حسيني : رديف جلو نشسته -زهرا فرخرورضائيان، 
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 ديگر از سفر يروايت

 غربي آلمان دانشجويان به
  ghakimi@yahoo.de ابوالقاسم حكيمي 

  مقيم آلمان مهندسي شيمي 1352ورودي  دانش آموخته
دانشجويان شيمي و مهندسي  در مورد سفر يدكتر هژبر

خاطرات  در كتابو  به تمام و كمال شرح داده اند به آلمان
 يپرده بردار و چند سال يس از سپرا پشت پرده  ليمساخود 
  .اند كرده

سفران را در هماز آغاز سفر همه  شيروز پ چندهژبري دكتر 
 سفر و برنامه ندجمع كرد يدر ساختمان مجتهد كارشان دفتر

تا  1977اوت سال  كميسفر از . را در دو برگ به ما دادند
 از ديبازد انيبرنامه تمام روزها با آغاز و پادر . اوت بود انيپا

 برنامه. شده بود ديق گريد يها و زمان سفر به شهر ها كارخانه
 به نظر يواقع ريو غ ياليخ يليمن در نگاه نخست خ يبراها 

 ليرد گم كردن و تسه يدكتر برا كردم يفكر م. دنديرس يم
 مشمول يدانشجو يامور گرفتن پاسپورت و خروج شمار

سفر را كامال  نيترفند را بكار برده تا ا نيا يخدمت سرباز
همه را در موعد  بازگشت و دهدشده و مهم جلوه  يزيبرنامه ر

 كنيل .كند نيمقرر تضم
پس از ورود به آلمان و تا 

 دارم، برنامه اديكه به  ييجا

 ژهيو بينظم و ترت با
از ارتش  ي، كه كميآلمان

 يرييرفته و تغ شيندارد، پ
 نيا. نشد دهيدر آن د

 يب يتالش ها يايگو
و  يتر هژبروقفه دك

نظم و دقت  نيهمچن
در  شانيبود كه ا يآلمان

در  ليو تحص يهنگام زندگ
  آلمان فرا گرفته بودند

محل تمام مدت سفر  در
 يخوابگاه ها اياقامت 
هتل  ايبود و  ييدانشجو

كه از طرف شركت  ييها
. شده بودند مدعو رزرو يها

ما در خوابگاه  نيدر برل
 Bad ابانيدر خ ييدانشجو

Strasse   7شماره 

 سييو در سو ميافتياسكان 
به  خيزور لتونيدر هتل ه

 Brown  دعوت شركت

Baveri مياقامت كرد.  
 ديمجموع در هر بازد در
 يبرگزاركنندگان آگاه يوقت
 يكه دكتر هژبر افتندي يم

، استآلمان  ليالتحص فارغ

ما را  دلبرگيدر دانشگاه ها. گذاشتند ياحترام م شانيبه ا اريبس
بيان چند خاطره اينجا خالي . بردند يپكچيا اتاق دكتر نديبه د

  .ديبازد ينام محل ها نيهمچناز لطف نيست و 
از كجا  نيبرل مقيم يرانيا انيدانشجو دانم ينم: خاطره اول

 آن ژهيبه خاطر جو و. ميا آمده رانيخبردار شده بودند كه ما از ا
 ونيكنفدراس يرهبر ياز كانون ها يكيكه  نيزمان برل
 ما دنين به دايبود، چند تن از دانشجو يرانيا انيدانشجو

با خود  نيبرل واريد يتماشا يرا برا يچند نفر آنان. ندآمد
 ديهنگام بازد 1968كه در سال  ياز تظاهراتبراي ما و  ندبرد
و  سيبا پل انيدانشجو يريبرگزار شده بود و درگ نيبرل از شاه

. ندكرد فيلمان تعرآ انياز رهبران دانشجو يكيكشته شدن 
  .به ما دادند ونيكنفدراس اتياز نشر يجزوات سپس

راه  ستگاهياوت در ا 27 اي 26 ستين ادمي درست: خاطره دوم
 يبه دكتر هژبر يكه شخص ميبود ) دلبرگيها ديشا( آهن 
 ".هم كه عوض شد رتانينخست وز" :شد و گفت كينزد
 وريشهر در سوم ".شما عوض اش كرديد": گفتند شانيا

كار  يآموزگار رو ديبركنار شد و جمش دايبود كه هو 1356
چند موج داشتند كه  كوچك يويراد كي يدكتر هژبر. آمد

تعريف ما  رايها برا گوش كرده و روز رانيشبها اخبار ا

از  Zeiss Ikon نيدورب كي نيهمچنايشان . كردند مي
  .به همراه داشتند شهيهم ييدوران دانشجو
از كارخانجات  يعلم يها ديمعمول بازدطبق  :خاطره سوم

كارخانه  هيمواد اول"مهم  ياز پرسش ها يكين رايا
 يشگاهيكه لوازم آزما يا از كارخانه يديبازد در. بود"؟ستيچ
. گذاشتم انيكرد پرسش باال را در م يم ديهم تول يا شهيش

به  يليپاسخ خ نيا ".شهيخورده ش ": گفت يلبخند با راهنما
 ييايكشور آس كيپنداشتم كه چون ما از من برخورد و 

 يوانگه. پاسخ را داده است ني، او من باب تمسخر اميا آمده
به  ديبازد انيپا از پس. چه بسا كه پرسش من پرت بوده است

در مورد  ياطالعات مبسوط يدادند كه حاو ييما كاتالوگ ها
به  شهيشفت ايباز بخش نخست آن در مورد. كارخانه بود
و  ييمصرف شده در مواد غذا يها شهياز ش هيد اولعنوان موا

 التيبا عكس و تفص ابيكردن آنها در آس خورد و يدنينوش
 گريدر د يصنعت يها شرفتيچقدر از پ نكهياز ا. درج شده بود

غافلم  رانيدانشگاه ا نيبهتر يور ها، به عنوان دانشجوكش
  .به من بر خورد شتريب

اول اين گزارش ارايه در جدول صفحه  بازديد محلهاينام 
  شده است

BayerFabrikL.W.-  11 رضائيان، انگيزروح  ،مهوش بني سالم غالمحسين مجذوبي، ، شعله والي، فخرالسادات سيدين آزاد، نامشخص،زهرا فرخرو: رديف جلو از راست -اوت 
  علي زارعي تل آبادي فريبا آريا،

سيد حسين  دكتر فريدون هژبري، نامشخص، نامشخص، ذبيح اله ملكيان، نامشخص، نامشخص، ،ورشاقرنجوري قايش قاز كارخانه، صفر علي : رديف هاي وسط از سمت راست
  دكتر علي بلورچي، از كارخانه نامشخص، نامشخص، علي كفاشي محمودي،) زنده ياد( ناصر طارقي، ،كرمعلي هدايتي فر علي اصغر اعلم الهدي، حسيني ،

  .عكس دو صفحه بعد متعلق به آقاي ابوالقاسم حكيمي است 11اين عكس و  -، ابولقاسم حكيمي نامشخص، كورش هژبري: رديف آخر از سمت راست
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  اوت 1 يونان

 ابوالقاسم حكيمي، ،كرمعلي هدايتي فر ،نامشخصتقي خياميان، : از راست به چپ
علي ) زنده ياد( تفضلي، ذبيح اله ملكيان، )معصومه(سهيال سيدمحمد وكيل التجار،

  آزادفخرالسادات سيدين  فريبا آريا، كفاشي محمودي،

كرمعلي  ، سيد حسين حسيني،تقي خياميان: ايستاده از راست -اوت 9 -هايدلبرگ
) خسرو(غالمعلي ،تفضلي) معصومه(سهيال  دكتر فريدون هژبري، ،هدايتي فر
صفر  ،رضائيان انگيزروح  ،مهوش بني سالم ،ذبيح اله ملكيان فريبا آريا، ،كهباسي

  كرمعلي هدايتي فر ،رنجوري قايش قورشاقعلي 
 كورش هژبري، ابولقاسم حكيمي، ،نامشخصدكتر علي بلورچي، : نشسته از راست

  نامشخص، نامشخص، ،شعله والي ،زهرا فرخرو نامشخص،

  اوت 3فرانكفورت 
ابوالقاسم حكيمي، نامشخص، ناصر طارقي، نامشخص، عليرضا : از سمت راست

  كهباسي) خسرو(هورشاد، غالمعلي
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 نامشخص، شعله والي، دكتر علي بلورچي،: ايستاده از راست -اوت 9 -هايدلبرگ

دكتر  ،زهرا فرخرو ،رضائيان  انگيزروح  سيد حسين حسيني، علي اصغر اعلم الهدي،
سهيال  ،رنجوري قايش قورشاقصفر علي ) زنده ياد( ا،فريبا آري فريدون هژبري،

علي زارعي ، غالمحسين مجذوبي سيدمحمد وكيل التجار، تفضلي،) معصومه(
  آبادي تل

ذبيح  نامشخص، كهباسي،) خسرو(غالمعلي حسين نامور، ابولقاسم حكيمي،: نشسته 
  ي اناركيابوالحسن طالب فخرالسادات سيدين آزاد ، ،مهوش بني سالماله ملكيان، 

Bochum- 15 دكتر  نامشخص،  مهوش بني سالم: ستاده از راستاي -اوت ،
،  ، ذبيح اله ملكيان تفضلي) معصومه(، سهيال ، فخراسادات سيدين آزاد علي بلورچي

سيد محمد ،  ، فريبا آريا روح انگيز رضائيان،  كورش هژبري،  دكتر فريدون هژبري
كفاشي  علي) زنده ياد(،  غالمحسين مجذوبي،  تقي خياميان،  التجار وكيل

   ، ابولقاسم حكيمي ، ناصر طارقي عليرضا هورشاد ،، سيد حسين حسيني محمودي
علي ،  ، حسين مجدوبي حسين نامور،  شعله والي، زهرا فرخرو:نشسته از راست 

    كهباسي) خسرو(غالمعلي،   رنجوري قايش قورشاقصفر علي ،  زارعي تل آبادي

Leverkusen-Wiesdorf 11 ناصر طارقي، : از سمت راست -اوت
لحسن طالبي اناركي، ذبيح اله غالمحسين مجذوبي، سيدمحمد وكيل التجار، ابوا

ملكيان، علي اصغر اعلم الهدي، دكتر علي بلورچي، كورش هژبري، سيد حسين 
حسيني، دكتر فريدون هژبري، از كارخانه، ابوالقاسم حكيمي، فخرالسادات سيدين 

  آزاد
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زنده ( ،روح انگيز رضائيان نامشخص، ابوالقاسم حكيمي،: از سمت راست -اوت 17 -بن
  حسين نامور دكتر علي بلورچي، نامشخص، نامشخص، ودي،علي كفاشي محم) ياد

، نامشخص، كرمعلي هدايتي فرفريبا آريا، : ايستاده از سمت راست -اوت 17 -بن
، دكتر فريدون تفضلي  )معصومه( سهيال، مهوش بني سالم، روح انگيز رضائيان

كيان، ، ذبيح اله ملتقي خياميان  دكتر علي بلورچي،  ،سيدمحمد وكيل التجار  هژبري،
  علي كفاشي محمودي) زنده ياد(

  ناصر طارقي، حسين نامور، ابولقاسم حكيمي، نامشخص: نشسته

  سويپشت ديوار كوره هاي آدم  -اوت 18 -نيبرل
، عليرضا كورش هژبري، علي كفاشي محمودي) زنده ياد(: باالي سر از راست

  هورشاد
سيد محمد وكيل ابولقاسم حكيمي، ذبيح اله ملكيان، : از سمت راستايستاده 
شعله   ،رضائيان انگيزروح ، مهوش بني سالم، تفضلي) معصومه( سهيال، التجار
 ،)پشت سر(ي اصغر اعلم الهديعل فريدون هژبري،دكتر ، راهنماي محلي، والي

، كرمعلي هدايتي فر  ،كهباسي) خسرو(غالمعليحسين نامور، ، ناصر طارقي
  نامشخص

  غالمحسين مجذوبينامشخص، : نشسته 
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  :شرحدون ب
، آبادي علي زارعي تل، دكتر علي بلورچيهدويگ هژبري، : از سمت چپايستاده 

علي ) زنده ياد(آزيتا هژبري، غالمحسين مجذوبي، فريبا آريا، علي اصغر اعلم الهدي، 
  ،ضليتف )معصومه(سهيال، ي هدايتي فركرمعل، روح انگيز رضائيان، كفاشي محمودي
  ذبيح اله ملكيان

  زهرا فرخرو مهوش بني سالم،  حسين نامور،ناصر طارقي، : از چپ نشسته
  از آلبوم شخصي آقاي ناصر طارقيعكس 

 Perkinelmer اوت 24 –در سوئيس  
  حسين نامور، تقي خياميان، ذبيح اله ملكيان: ايستاده باالي سر از راست

دكتر فريدون  ناصر طارقي، روح انگيز رضائيان، شعله والي،: ايستاده از راست
، علي )همسر دكتر هژبري(ريعلي اصغر اعلم الهدي، هدويگ هژب هژبري،

 نفر غالمحسين مجذوبي، علي كفاشي محمودي،) زنده ياد(زارعي تل آبادي، 
   كارخانه نفرابوالقاسم حكيمي، ) زنده ياد( كارخانه، نفر كارخانه،

فرزند (، آزيتا هژبري كرمعلي هدايتي فر ،زهرا فرخرو، نامشخص: نشسته از راست
  فريبا آريا ضلي،تف )معصومه(سهيال ، )دكترهرژبري

تفضلي، سيدمحمد وكيل ) معصومه(سهيال : از سمت راست -BASFشركت 
يان، سيد حسين حسيني، نامشخص، نامشخص، نامشخص، مخياالتجار، تقي 

  زهرا فرخروعلي كفاشي محمودي، نامشخص، ) زنده ياد(
  ، فريبا آرياكرمعلي هدايتي فر: رديف جلو

  عكس از آلبوم شخصي خانم فريبا آريا
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  باغ ژاپني -آلمان lourkojenشهر 

علي اصغر اعلم الهدي، علي هورشاد، كورش هژبري، : رديف آخر از سمت راست
علي كفاشي محمودي، ابوالقاسم حكيمي، علي زارعي تل آبادي، ناصر ) زنده ياد(

  طارقي، ذبيح اله ملكيان
ريكور ترپو دكتر گ  )زنده ياد(نامشخص، حسين نامور، نامشخص، : نشسسته وسط

تفضلي، ) معصومه(فريبا آريا، سهيال   گوسيان، شعله والي، دكتر فريدون هژبري،
  ، غالمحسين مجذوبيزهرا فرخرو  روح انگيز رضائيان،

سيد حسين حسيني، صفر علي رنجوري قايش قورشان، نامشخص، : نشسسته جلو
  فخرالسادات سيدين آزاد  سيد محمد وكيل التجار، حسين نامور،

در شهر پس از خريد و هنگام برگشت به محل اقامت  -ايستگاه راه آهن نورنبرگ
  ديگر

علي كفاشي محمودي، ذبيح اله ملكيان، سهيال ) زنده ياد: (از راست به چپ
حسين   تفضلي، روح انگيز رضائيان، صفر علي رنجوري قايش قورشان،) معصومه(

ين مجذوبي، ناصر طارقي، فخرالسادات سيدين آزاد، سيد محمد سنامور، غالمح
  ، شعله واليمهوش بني سالموكيل التجار، 

  شهر بن كنار رودخانه راين
سيد محمد وكيل   ،نامشخصذبيح اله ملكيان، ناصر طارقي، : از سمت راست

، شعله والي، فخرالسادات سيدين آزاد، زهرا فرخرو  التجار، سيد حسين حسيني،
، مهوش بني سالمتر فريدون هژبري، روح انگيز رضائيان، خسرو كهباسي، دك

  صفرعلي رنجوري قايش قورشان، حسين نامور

علي زارعي كورش هژبري، : رديف آخر از سمت راست -م آلمانودانشگاه بوخ
زنده (تقي خياميان، خسرو كهباسي،   حسين نامور،  حسيني، ، سيد حسينآبادي تل
  علي كفاشي محمودي،  علي اصغر اعلم الهدي) ياد

غالمحسين حكيمي، ناصر طارقي، ابوالقاسم مجذوبي، سيد محمد : رديف وسط
وكيل التجار، صفر علي رنجوري قايش قورشاق، دكتر فريدون هژبري، 

، ذبيح اله كرمعلي هدايتي فررضائيان،  روح انگيز  فخرالسادات سيدين آزاد،
  ملكيان، عليرضا هورشاد

، نامشخص، علي زارعي تل آبادي، مهوش بني سالم، زهرا فرخرو: رديف جلو
  تفضلي، شعله والي) معصومه(فريبا آريا، سهيال 
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 مرز برلين شرقي و غربي  استاديوم ورزشي مونيخ آلمان

  مرز برلين شرقي و غربي  كتابخانه دانشگاه بوخم آلمان

  )دهان برليني ها(مجس شواري برلين   .ساختمان ها و خودروها در برلين شرقي قرار دارند -ديوار مرز برلين غربي و شرقي از باالي ديدباني

  غربي بازديد از نقاط ديدني آلمان
  طارقيناصرآقايبوم شخصيعكس ها از آل
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هاي  آلبوم عكس
  قديمي

عكس هاي اين صفحه و سه صفحه 
بعد متعلق به آلبوم شخصي آقاي حميد 

آموخته دوره چهارم  رضا مرتضايي دانش
شيمي است اين دومين مجموعه عكس 
است كه توسط ايشان در اختيار خبرنامه 

به اين وسيله از . قرار داده شده است
  .كنيم ري ايشان تشكر ميهمكا

سالن تربيت بدني  -عكس سمت چپ
  1349بهار  -دانشگاه

، حميد حسين يوسفيان: از راست به چپ
رضا مرتضايي، نامشخص، داريوش 

محمد سعيد  دوليان، جليل مرشديان،
جهانفر، علي صفر زاده اميري، 
نامشخص، ناصر رضائي شوشتري، آقاي 

  )نگهبان دانشگاه(بوستاني 

  شهزاد راسخ، علي صفر زاده اميري، محمد حسين اديب مرادي لنگرودي، احمد علي محراب زاده احمد ثابت قدم، حميد رضا مرتضائي، ناصر رضائي شوشتري، محمد بهاري كيا، نامشخص، : از راست به چپ
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ناصر   علي صفر زاده اميري، ،: از راست به چپ -محوطه جلوي كتابخانه مركزي -1349تابستان 
  رضائي شوشتري، حميد رضا مرتضائي، داريوش دوليان 

ا هراتي، نامشخص، سيامك آريا، سيد ابوالفضل افصح هجري، حميدرضا عليرض  :از راست به چپ
  مرتضايي، بهنام تبريزي

ها، حميد رضا مرتضائي، ناصر رضائي شوشتري، علي  مهران رحيمي: از راست به چپ -1349بهار 
  صفرزاده اميري

  تيم فوتبال دانشكده شيمي -1348پائيز  -زمين فوتبال دانشگاه
  حميد رضا مرتضائي. رضاالدين قاضوي، رحمت اله آريائي نژاد، محسن چهل اميران: نشسته از راست
، محمد صراط جنتي، محمد بهاري محمود بدري، اكبر زعفراني، مجتبي شمسي پور: ايستاده از راست

  شمس الدين طيبي) زنده ياد(كيا، 

  علي صفرزاده اميري

بهنام تبريزي، سيد ابوالفضل افصح هجري، حميد رضا مرتضائي، آقاي حسن : از راست به چپ
  ، عليرضا هراتي)مربي ورزش دانشگاه(شنوربخ
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  جليل مرشديان -1349بهار 

جليل مرشديان، حميد رضا مرتضائي،    علي صفر زاده اميري،: از راست به چپ -1349بهار 
  ناصر رضائي شوشتري -1349بهار  -سالن ورزش دانشگاه   ناصر رضائي شوشتري

  جري، حميد رضا مرتضايي، بهنام تبريزي، عليرضا هراتيسيد ابوالفضل افصح ه: از راست
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  حميد رضا مرتضائي، غالمرضا امير شقاقي  احمد ثابت قدم، مرحوم داود خرسندي،: از راست به چپ

جليل مرشديان، سيعيد كريمي، حميد رضا مرتضائي، مجتبي : از سمت راست 
  محمد بهاري كيا  شمسي پور،

  مرتضائيغالمرضا اميرشقاقي، مجتبي شمسي پور، حميد رضا : از سمت راست 

سيعيد كريمي، جليل مرشديان، حميد رضا مرتضائي، غالمرضا : از سمت راست 
  امير شقاقي، بهمن بهاري كيا

  داوود خرسندي اردبيلي، حميد رضا مرتضائي) زنده ياد(  غالمرضا امير شقاقي، مجتبي شمسي پور،: از سمت راست


