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  1394انجمن در سال 
اي در مشـاركت در   التحصيالن امسال رسالت ويژه انجمن فارغ

هـاي گراميداشـت پنجـاهمين سـال تاسـيس دانشـگاه        برنامه
اي  براي جشن پنجاهمين سال ستاد ويـژه . صنعتي شريف دارد

در دانشگاه به سرپرستي مهندس محمد ميرزايي تشكيل شده 
جلسـات ايـن سـتاد شـركت     است كه نماينـدگان انجمـن در   

از طرف ديگر انجمن نيز دو برنامه مهم خواهد داشت . كنند مي
كه قرار است آنها را در پوشش برنامه هـاي جشـن پنجـامين    

اولين برنامـه، گردهمـايي سـاليانه و جشـن     . سال برگزار نمايد
 17و  16التحصـيلي دوره ششـمي هـا در     چهلمين سال فـارغ 

برنامه برگزاري دومـين كنفـرانس   مهرماه خواهد بود و دومين 
به . التحصيالن شريف در اوايل دي ماه خواهد بود ساليانه فارغ

عــالوه در نظــر اســت برنامــه ويــژه اي نيــز مخــتص جشــن 
پنجاهمين سال توسط انجمن تدارك ديده شود كـه هنـوز در   

  .مورد آن جمع بندي نشده است

اجـه  انجمن در گذشته و سال جاري با گسترش فعاليت هـا مو 
گسترش فعاليت هاي كميتـه هـاي سـتادي نظيـر     . بوده است

از اين و برنامه ريزي ورزش  ،امور اجتماعي ،سخنراني، آموزش
در اين شماره اخبار فعاليت هاي كميته سخنراني و . دسته است

كميته امورد اجتماعي تاحدي پوشش داده شده اسـت و اخبـار   
ـ    سه . ه خواهـد شـد  كميته ديگر در شماره بعـدي خبرنامـه اراي

تشكيل شـده اسـت و تهيـه      جلسات كميته برنامه ريزي مرتباً
  .برنامه استراتژيك انجمن نيز يكي از اهداف اين كميته است

كميتـه  . هاي تخصصي انجمن نيز بسيار فعال شـده انـد   بخش
شيمي در چهارم ارديبهشت امسال گردهمايي سـاالنه خـود را   

 28كميته صنايع نيـز در  گردهمايي ساليانه . برگزار كرده است
گردهمايي كميته مكانيك نيز در روز . ارديبهشت برگزار گرديد

ارديبهشت به عنوان اختتامينـه نهمـين جشـنواره صـنعتي      30
نشكده مديريت گردهمايي زمستانه خود دا. برگزار شدمكانيك 

دانشكده برق گردهمايي . برگزار كرد 1393اسفندماه  12را در 
  .ششم اسفند سال گذشته برگزار كرد زمستانه خود را در

جلسات هيئت اجرايي انجمن بصورت ماهانـه برگـزار شـده و    

موضوعات فوق العاده نيـز در جلسـات دو هفتـه يكبـار مـورد      
جلسه هيئت اجرايي چهارم خـرداد   در. بررسي قرار گرفته است

اعضاي هيئت مديره مديره كـانون مهندسـين دانشـكده فنـي     
آشنايي هرچـه  هدف اين جلسه . كردنددانشگاه تهران شركت 

بيشتر اعضاي اين دو تشكل دانشگاهي پيشرو كشور و بررسي 
  .بودزمينه هاي همكاري مشترك 

به علت ححم فعاليت هاي صورت گرفته امكان انعكاس عموم 
فعاليت ها در اين خبرنامـه ميسـر نشـده اسـت و اميـد اسـت       

  .س شودبخشي از آنها در شماره هاي بعدي خبرنامه منعك
در نيمه دوم سال گذشته و دو ماه اول امسـال مرتبـاً جلسـات    
ستاد برگزاري جشن چهلمين سال براي جشن دوره ششمي ها 
ــزار شــده اســت   ــار برگ ــه يكب ــا دو هفت . بصــورت هفتگــي ي

كارگروهاي مختلف اين ستاد مشـغول فعاليـت بـراي پوشـش     
ستاد برگزاري كنفرانس . بخش هاي مختلف اين جشن هستند

ز طي سه ماه گذشته مرتبـاً جلسـه داشـته اسـت و در حـال      ني
برنامه ريزي و تهيه مقدمات براي برگزاري ايـن كنفـرانس در   

  .ماه خواهد بود دي

نخستين گردهمايي  ار شدنددانش آموخته شريف وارد بازار ك 2573
اعضاي حقوقي انجمن 

 )8ص ( التحصيالن فارغ

نهمين جشنواره صنعتي
ريف با مكانيك ش

حضور مديران صنعت 
  )5( كشور

چهارمين گردهمايي 
آموختگان دانش ساالنه

سيستم هاي انرژي 
  13ص ( برگزار شد

 از مقام استادتجليل 
  )11ص (

مجموعه آلبوم 
عكس هاي دوره 

)14ص ( دانشجويي

  .زندگي خود را جشن گرفتند نوينارديبهشت ماه امسال شركت نمودند و ورود به مرحله  11ي التحصيل در جشن فارغ 92- 93دانش آموختگان سال تحصيلي 
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  دانشگاه ما خانه ما

هاي دبير كميته عضو هيئت اجرايي و : عليرضا حمزه لو
  و نظرخواهي عضويت

ز براي همه هم دانشگاهيان عزيز و ملت سرفرا1394 بهار
  .ايران خرم و پرنشاط باد
اسيس دانشگاه امسال پنجاهمين سال ت هم دانشگاهي گرامي،

بيش از چهل و اندي هزار فارغ . را جشن خواهيم گرفت
التحصيل نتيجه پنجاه سال فعاليت آموزشي و پژوهشي 

  .دانشگاه مي باشد
امروز فارغ التحصيالن دانشگاه شريف در ايران و ساير 

نعتي اء اثر خدمات بزرگ آموزشي و صكشورهاي جهان منش
در شروع پنجاه سال دوم همه ما فارغ التحصيالن . مي باشند

مي توانيم در روند آموزشي و پژوهشي دانشگاه نقش داشته 
  .باشيم

علي رغم سطح آموزش قابل قبول در دانشگاه مي توان به 
ارتقاء اين سطح تا حدمطلوب دانشگاه هاي درجه اول دنيا 

  .ردهمت گما
در امر پژوهش و رابطه دانشگاه و صنعت فارغ التحصيالن 

ناشي از رابطه نه  ءنقش بسيار موثري خواهند داشت و خال
  .نمايند چندان قابل قبول صنعت دانشگاه را پر

التحصيالن  انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه پل ارتباطي فارغ
ط عالقمندي فارغ التحصيالن به ارتبا .و دانشگاه مي باشد

عضويت  شركت در مناسبت هاي مختلف، بيشتر با انجمن،
حقيقي و حقوقي در انجمن از جمله اقدامات موثري است كه 
مي تواند سرنوشت دانشگاه ما را در شروع پنجاهمين سال دوم 

  والسالم/ .رقم زند

دومين كنفرانس ساليانه فارغ 
  التحصيالن شريف
  ريزي ته برنامهمهران سپهري، عضو هيئت اجرايي و دبير كمي

اولين كنفرانس ساالنه فارغ التحصيالن شريف  پي برگزاريدر 
هاي تخصصي قبلي انجمن  و نشست 1393در مهر 

 1394التحصيالن، دومين كنفرانس در دهه اول دي ماه  فارغ
. شددانشگاه در دانشگاه صنعتي شريف در تهران برگزار خواهد 

اين رويداد مهم در زمره مجموعه 
هاي گراميداشت پنجاهمين  مهبرنا

سال تاسيس دانشگاه صنعتي 
مسلما فارغ . شريف ثبت شده است

التحصيالن شريف در سراسر دنيا 
ي ا تجربيات و دستاوردهاي ارزنده

دارند كه ضمن تجديد ديدار و 
گسترش پيوندهاي علمي و 

التحصيالن، به بحث  فرهنگي فارغ
و ارائه راهكار در مورد مسائل 

در آستانه . پردازند ر ميكليدي كشو
دانشگاه در پنجاه سال دوم، كسب 

رايط دشوار و فرا تحريم، و كار در ش
الزامات دانشگاه كارآمد، و نقش 
فارغ التحصيالن در توسعه و رفع 

هاي كشور موضوعات  بحران
. كليدي اين كنفرانس هستند

برگزاري كنفرانس 
در دهه اول دي 
ماه فرصتي خواهد 
بود كه فارغ 

مقيم تحصيالن ال
در خارج نيز 

تعطيالت به ايران 
فراخوان . سفر كنند

مشاركت در 
در حال كنفرانس 

به تهيه است و 
زودي اعالم 

  .خواهد شد

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

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

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

  faranak_ghahremanpour@yahoo.comفرانك قهرمان پور 
  mina.zarabian@gmail.comمينا ضرابيان 

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

  انجمن يدفتر مركز
  )مدير اجرايي(ريمي دستجرديهدي ك

karimi_hoda@alum.sharif.edu  
  info@alum.sharif.eduاحسان اله ارض پيما 

 somayehesani@alum.sharif.edu سميه حساني

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

 tara_heidari@alum.sharif.eduتارا حيدري 

 esmaeeli_fariba@alum.sharif.eduفريبا اسماعيل زاده 

  8639/11365 دانشگاه صنعتي شريف، ص پ –خيابان آزادي  -تهران 
  66085860– 66164490- 2:  تلفن

  3000101151: پيامك 66085866:نمابر
www.alumsharif.org  
info@alum.sharif.edu 

  1394ارديبهشت  30التحصيالن شريف در تاريخ  جلسه اخير ستاد برگزاري دومين كنفرانس ساليانه فارغ

التحصيلي دوره ششمي ها  جشن چهلمين سال فارغبرگزاري جلسه ستاد آخرين جلسه 
  1394ارديبهشت  30در 
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آموختگي  خبگان شريف دانشن

 را در برج ميالد جشن گرفتند خود
آموختگي بيش   جشن دانشبه گزارش روابط عمومي دانشگاه 

شريف همزمان با بزرگداشت  ي دانشگاه صنعتي نخبه 2500از 
 .هاي برج ميالد تهران برگزار شد روز معلم در سالن همايش

دانشگاه صنعتي  92-93دانش آموختگان سال تحصيلي 
يادماندني در كنار اساتيد و  شريف در فضايي شاد و به

 .هايشان فارغ التحصيلي خود را جشن گرفتند خانواده

بنا بر اين گزارش؛ تعداد كل فارغ التحصيالن دانشگاه تا پايان 
باشد و  نفر مي 43394در حدود  1392-93سال تحصيلي 

دانشگاه صنعتي  92-93آموختگان سال تحصيلي  تعداد دانش
نفر در مقطع  133نفر است كه از اين ميان  2573شريف 
نفر در  983نفر در مقطع كارشناسي ارشد و  1457دكترا، 

 .اند مقطع كارشناسي فارغ التحصيل شده

در ابتداي اين مراسم دكتر ميرعمادي معاون آموزشي و 
تحصيالت تكميلي دانشگاه ضمن تبريك ميالد حضرت امام 

به حق، امروز براي : و روز معلم گفت) ع(ابيطالب   ابن  ليع
زيرا استادان، باغبانان بوستان . استادان روز زيبايي است

هاي  دانشگاه هستند كه امروز شاهد به ثمر رسيدن پرورش گل
 .باشند  خود مي

خواهم به شما  اجازه مي به عنوان معلمي كوچك،: وي گفت
آموختگان دانشگاه صنعتي شريف خسته نباشيد عرض  دانش

ترين تبريكات خود را به خاطر توفيقِ در راه  كنم و صميمانه
 .كسبِ علم و دانش، تقديمتان نمايم

ايم، شما  امروز كه اينجا نشسته: دكتر ميرعمادي در ادامه افزود
براي . ايد  فتح كردهتان را  هاي ميانيِ زندگي يكي از قله

هايي كه  ها چه قله ها تازه قله اول است و براي بعضي بعضي
ايست كه بايد به پشت سرمان نگاه  اكنون لحظه. گذشته است

در عين حالي كه . ايم به آنچه كه تا كنون از سر گذرانده. كنيم
گيريم، اي  سرمست هستيم از فتح اين قله و آن را جشن مي

قرار است بارها . يمان را نيز فهرست كنيمها ها و افسوس كاش
قرار نيست . هايي مان برسيم به اين چنين قله در طول زندگي

ها و  كنيم، فهرست اي كاش  مان را مرور مي  هر بار كه گذشته
قرار نيست صرفاً از غرور . هايمان بلندتر و بلندتر شود افسوس

ان و كل م خواهيم از كل زندگي مي. رسيدن به قله لذت ببريم
اش بباليم  ايم شادمان باشيم و بر لحظه لحظه مسيري كه آمده

 .اي خوش بدل كنيم و آن به آنش را به خاطره

هاي فارغ  معاون آموزشي دانشگاه با تاكيد بر تاثير خانواده
گان   آموخته دانش: التحصيالن در كسب اين موفقيت گفت

ه و اساتيدتان، هاي خانواد ها و مهرباني عزيز براي جبران خوبي
اميدوارم در تحقق . ي شما بسيار سنگين است رسالت و وظيفه

اين رسالت كه آزموني براي شماست، سربلند و پيروز باشيد، و 
بتوانيد دينِ خود را به پدران و مادران دلسوزتان و همچنين به 

 .ملت و كشور ادا كنيد

: دهاي خود را با اين دعا پايان دا دكتر ميرعمادي صحبت
داريم،  هايى كه در راه كسب دانش بر مى براى قدم! خداوندا

هايى   آوريم و براى چشم  هايى كه بر روى كاغذ مى براى قلم
اندازيم، خلوص، اخالق، صداقت، انصاف،   كه بر روى كتاب مى

 .عدالت، گذشت، و درستي به ما عنايت فرما

علمي دانشگاه شريف هيچگاه از استانداردهاي : دكتر فتوحي
 خود نكاسته است

دكتر فتوحي رئيس دانشگاه نيز در اين مراسم ضمن تبريك 
خرسندم كه بار ديگر : و روز معلم گفت) ع(والدت حضرت علي

خداوند اين توفيق را به ما داد كه در جشن دانش آموختگي 
دانش آموختگان گرامي . دانشگاه صنعتي شريف گرد هم آييم

هايتان پايان يك دوره تالش و  امروز شما به همراه خانواده
گيريد و دانشگاه صنعتي شريف  سخت كوشيتان را جشن مي

اليد كه در پرورش و تعليم همچون گذشته به خود خواهد ب
هاي  شما نخبگان نقشي داشته است و اميدواريم كه با قدم

بلندتان در آينده براي دانشگاه و كشورتان منشا اثرات خير 
 .باشيد

گويم و اميدوارم كه  ي شما خسته نباشيد مي به همه: وي افزود
شما دانش آموختگان عزيز با تالش روزافزون خود در راه ارتقا 

يشرفت دانشگاه و كشور و بهبود زندگي عموم مردم جامعه و پ
بيش از پيش تالش كنيد چرا كه چشم اميد مردم و مسئولين 
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 .به شما آينده سازان با استعداد كشور است

دكتر فتوحي با تاكيد بر پيشتاز بودن دانشگاه صنعتي شريف در كشور 
با تربيت  اين دانشگاه به عنوان اولين دانشگاه تخصصي كشور: گفت

نخبگان و فارغ التحصيالن كارآمد و متخصص و همچنين مشاركت 
جدي در انجام طرحهاي پژوهشي و صنعتي براي خودكفايي كشور 
منشا خدمات فراواني به جامعه گشته و در تحوالت اجتماعي، سياسي، 
فرهنگي و علمي و نظام مديريتي كشور در طي نيم قرن اخير به طور 

 . وده استجدي تاثير گذار ب

وي خاطرنشان كرد، آنچه كه توانسته دانشگاه صنعتي شريف را به 
عنوان يك دانشگاه برتر و پيشتاز چه در سطح ملي و چه در سطح بين 
المللي برجسته كند انضباط علمي است كه از بدو تاسيس دانشگاه 

هاي مختلفي  همواره بر آن حاكم بوده و اگرچه كشور با فراز و نشيب
وده اين دانشگاه هيچوقت سطح علمي آن كاهش نيافت و از روبرو ب

 .استانداردهاي علمي خود نكاست

شك موفقيت و حضور دانشگاه شريف در رتبه  بي: رئيس دانشگاه افزود
ي همت باالي شما، پشتيباني  المللي نشان دهنده هاي مختلف بين بندي

 .باشد اه ميهايتان و تالش مديريت، اساتيد و كاركنان دانشگ خانواده

هاي فارغ  دكتر فتوحي با تاكيد بر جايگاه واالي اساتيد و خانواده
هاي خود  دوستان همواره قدردان معلمان و خانواده: التحصيالن گفت

باشيد و اميدوارم بتوانيد سفيران خوبي چه از بعد علمي و چه از بعد 
 .اخالقي براي نام شايسته شريف باشيد

ته كه پايان اين مرحله از تحصيل پايان راه وي ضمن اشاره به اين نك
عزيزان فراموش نكنيد كه همواره بايد در راه كسب علم : نيست گفت
بايست در  بي شك با پايان اين مرحله از تحصيل مي. كوشا باشيد

 . تان گامهاي بلندتر و محكمتري برداريد رسيدن به اهداف عاليه

زهاي اساسي دانشگاه اشاره هايش به نيا رئيس دانشگاه در ادامه صحبت
هاي دانشجويي، فضاهاي ورزشي،  خوابگاه: كرد و در اين خصوص افزود

تكميل فضاهاي آموزشي و تجهيزات آزمايشگاهي از جمله 
شود و از  ست كه كمبود آن در دانشگاه شريف احساس مي نيازهايي

 كنم تا با تامين نيازهاي دانشگاه شريف، خيرين و نيكوكاران دعوت مي
 .سهم اساسي در پيشبرد و توسعه علم و فناوري در كشور داشته باشند

ست در اين مراسم با هدف قدرداني از مقام استاد و همزمان با اگفتني 
ها تقدير و  تر آموزشي دانشكده ايام بزرگداشت مقام معلم از استادان بر

در  تر هر دانشكده آموختگان بر التحصيالن مقطع دكتري و دانش به فارغ
 .شناسي ارشد نيز هدايايي تقديم شد شناسي و كار مقطع كار

ي علوم رياضي دكتر حميدرضا فنائي،  الزم به ذكر است از دانشكده
دانشكده فيزيك دكتر محمود بهمن آبادي، دانشكده مديريت و اقتصاد 
دكتر مهدي شيخ زاده، دانشكده مهندسي انرژي دكتر ناصر وثوقي، 

دكتر مسعود بابائي زاده مالميري، دانشكده دانشكده مهندسي برق 
مهندسي شيمي و نفت دكتر محمدجعفر عبدخدائي، دانشكده مهندسي 
صنايع دكتر شهرام شادرخ سيكاري، دانشكده مهندسي عمران دكتر 
هدايت ذكائي آشتياني، دانشكده مهندسي كامپيوتر دكتر علي محمد 

سين افشين، افشين همت يار، دانشكده مهندسي مكانيك دكتر ح
دانشكده شيمي دكتر محمدرضا سعيدي، دانشكده مهندسي هوافضا 
دكتر مسعود دربندي، دانشكده مهندسي و علم مواد دكتر رضا باقري و 
در مركز معارف نيز دكتر عليرضا موحدنژاد به عنوان اساتيد برتر 

 .آموزشي معرفي و مورد تقدير قرار گرفتند
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نهمين جشنواره صنعتي 

شريف با حضور مكانيك 
  مديران صنعت كشور

نهمين جشنواره صنعتي دانشگاه بنا به گزارش روابط عمومي 
ماه سال  ارديبهشت 28مكانيك شريف صبح روز دوشنبه 

جاري با حضور مديران صنعتي كشور، مسئولين دانشگاه، 
  .اساتيد و دانشجويان در دانشگاه شريف آغاز به كار كرد

انشگاه صنعتي شريف از سال دانشكده مهندسي مكانيك د
 "اي تحت عنوان  هر ساله اقدام به برگزاري جشنواره 1385

نمايد كه هدف آن  مي "جشنواره صنعتي مكانيك شريف 
بهبود و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه و آشنايي دانشجويان 
با صنعت مكانيك از طريق حضور صنايع مختلف در نمايشگاه 

الت خود به دانشگاهيان، شركت ها و محصو و معرفي فعاليت
هاي علمي  هاي آموزشي مرتبط، حضور در نشست در كارگاه

فناورانه، فراهم نمودن فضايي براي ارتباط مديران صنعتي 
موفق با دانشجويان و اساتيد دانشگاه، تالش در جهت حل 

  .بخشي از مشكالت صنايع و اهدافي از اين دست مي باشد
ي موفق،  دوره 8از برگزاري  امسال نيز اين دانشكده پس

مهارت  "شعار  نهمين جشنواره صنعتي مكانيك شريف با 
  .غاز كردرا آ "مهندسي و مهندسي مهارت

بنا بر اين گزارش، دكتر فرهي رئيس دانشكده مهندس 
اين جشنواره، : مكانيك در آغاز جشنواره طي سخناني گفت

يك تمرين مديريت است براي دانشجويان تا در جهت مشاغل 
  .شغلي آينده شان از آن بهره مند شوند

دكتر فرهي با اشاره به اهداف برگزاري اين جشنواره اظهار 
اهداف مهم برگزاري اين جشنواره ارتباط صنعت و  از: داشت

دانشگاه است تا در اين راستا دانشجويان با هدف مديران 
صنعت آشنا شوند و مديران صنعت نيز دانشجويان ماهر و 
خالق را بشناسند و بتوانند در جهت توسعه صنعت از وجود اين 

  .دانشجويان استفاده كنند
انشكده مهندسي مكانيك ساله د 50وي در ادامه به قدمت 

سعي دانشكده بر اين بوده تا با فراهم : اشاره كرد و گفت
كردن استعدادهاي آموزش و پژوهش در جهت ارتقاء آن قدم 

  .بردارد
استاد  26هيأت علمي،  46اين دانشكده شامل : وي افزود

فارغ  6600. مربي است 2استاديار،  11دانشيار،  7تمام، 
. كرده كه باعث افتخار دانشگاه است التحصيل به كشور تقديم

هاي صنعتي ايران اساتيد حداقل يكي از  در اكثر دانشكده
اند كه اين اساتيد  مدارك خود را از دانشگاه شريف كسب كرده

در حوزه صنعت داخل و خارج ايران باعث افتخار آفريني 
مقاله علمي نيز در بهترين مجالت دنيا  150همچنين . اند بوده

  .ايم ردهمنتشر ك
رئيس دانشكده مهندسي مكانيك در خصوص معضالت 

كمبود فضاي آموزشي بعلت : موجود در دانشكده بيان داشت
نداشتن فضاي فيزيكي جهت احداث آزمايشگاه با فناوري 
جديد از معضالت موجود دانشكده مي باشد كه با پيگيري 

رياست دانشگاه، مهندس بياتي و مسئولين دانشكده اميدواريم 
بتوانيم با ياري خداوند اين معضالت را در جهت رسيدن به 

  .اهداف دانشگاه از بين ببريم
استادي كه ارتباط خوبي با صنعت دارد معلم : دكتر فتوحي

  بهتري هم خواهد بود
در ادامه دكتر فتوحي رئيس دانشگاه به هدف اصلي جشنواره 

ل هدف اصلي اين جشنواره ارتباط و تباد: اشاره كرد و گفت
نظر هرچه بيشتر بين صنعت و دانشگاه است كه انتظار مي 
رود دانشگاهي همچون دانشگاه شريف در اين راه قدمهاي 
بهتر و بلندتري بردارد اگر چه اين ارتباط در دانشگاه شريف از 
وضعيت خوبي در مقايسه با وضعيت ديگر دانشگاه هاي كشور 

سيل دانشگاه برخوردار است آنچه مسلم است اين است كه پتان
بيش از آن چيزيست كه در حال حاضر از آن استفاده مي كنيم 
و قطعا نياز است اين ارتباط روز به روز وضعيت بهتري پيدا 

  .كند
رئيس دانشگاه خاطرنشان كرد؛ اين ارتباط 
زماني مي تواند نهادينه شود كه هر دو 
ارگان به اين نتيجه برسند كه به همديگر 

شگاه نياز به صنعت را نياز دارند هم دان
احساس كند و هم صنعت خود را نيازمند 

  .به علوم و فناوري جديدي بداند
نمي توان فقط بر مبناي كتب : وي افزود

درسي به دانشجويان درس داد من اعتقاد 
دارم استادي كه ارتباط با صنعت خوبي 

  . دارد معلم بهتري هم خواهد بود
بتوانيم  اگر ما: دكتر فتوحي در ادامه گفت

ارتباط خوبي با صنعت داشته باشيم و 
پروژه هاي خوبي را در اين مبنا تعريف 
كنيم، دانشجو ضمن اينكه حمايت كافي را 
در اين زمينه خواهد داشت صنعت هم مي 
تواند از او پشتيباني كند و بهره كافي را از 

  .اين پروژه ببرد
رئيس دانشگاه در خاتمه سخنانش اظهار 

اريم پايان نامه ها در دانشگاه اميدو: داشت
به نحوي با مسائل موجود در صنعت 
ارتباط پيدا كند و بتواند مشكالت موجود 

اين يكي از . در صنعت را حل نمايد
راهبردهاي دانشگاه است كه تا جاي 

ممكن ارتباط صنعت و دانشگاه نهادينه شود و روز به روز 
وجود در جامعه من اطمينان دارم با پتانسيل م. گسترش يابد 

  .اين هدف امكان پذير است و امكان رسيدن به آن وجود دارد
هايي تخصصي با حضور  در ادامه مراسم افتتاحيه سخنراني

اساتيد دانشكده مكانيك و عوامل شركت هاي صنعتي با 
  .محتواي بررسي معضالت در حوزه صنعت برگزار شد

ها و  شود؛ در ادامه نشست تعامل بين شركت خاطرنشان مي
دانشجويان در راستاي حل مشكالت در صنعت و كاريابي و 

  .تامين نيروي انساني نيز برگزار گرديد
همچنين در حاشيه و به موازات جشنواره، نمايشگاهي با 
رويكرد مهارت مهندسي و مهندسي مهارت در معرض ديد 

  .بازديد كنندگان قرار گرفت
جشنواره از گفتني ست؛ كارگاه هاي آموزشي و تخصصي اين 

ارديبهشت ماه ادامه خواهد  30بعد از ظهر امروز آغاز و تا
.داشت
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آخرين اخبار از بزرگداشت 
 پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه

گزارشي از اقدامات اخير : روابط عمومي دانشگاه شريف
دبيرخانه مراسم بزرگداشت پنجاه سالگي دانشگاه صنعتي 

تحصيالن، كاركنان، شريف كه با حضور پيشكسوتان و فارغ ال
به شرح زير ارايه  ويان و ميهمانان برگزار خواهد شددانشج

 .شود مي

 بازديد از كتابخانه مركزي و مركز محاسبات

در پي مذاكرات بعمل آمده در كميته طرحهاي عمراني 
دانشگاه در مورد ارائه پيشنهاد جهت راه اندازي موزه فناوري و 

و ساختمان و دبير ستاد تجهيزات دانشگاه، مدير تاسيسات 
بزرگداشت پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه از مراكز مختلفي 

در بازديد از مركز محاسبات دانشگاه برنامه . بازديد نمودند
اختصاص فضاهايي از آن مركز جهت به نمايش گذاشتن 
تجهيزات كامپيوتري مورد استفاده در مركز محاسبات دانشگاه 

نظر است موزه مورد نظر در در . مورد بررسي قرار گرفت
 .فضاهاي عمومي آن مركز طراحي و سپس اجرا گردد

در بازديد از كتابخانه مركزي طرح پيشنهادي مديريت 
كتابخانه جهت اختصاص فضايي به گنجينه اسناد دانشگاه 

مقرر شد طرح ياد شده پس از طراحي توسط . مطرح گرديد
جهت اقدامات مهندس معمار به مديريت تاسيسات و ساختمان 

 .بعدي منعكس گردد

 طراحي سر در دانشگاه

تيم انتخاب شده جهت برگزاري مسابقه طرح سر در دانشگاه 
اي با اعضاي  جهت تعيين شرايط و ضوابط مسابقه، مصاحبه

كميته طرحهاي عمراني و دبير ستاد بزرگداشت پنجاهمين 
ز همچنين ايشان اطالعاتي ا. سال تاسيس دانشگاه انجام دادند

هاي مربوط به دانشگاه از  تاريخچه دانشگاه و اسناد و عكس
 .دبيرخانه ستاد دريافت نمودند

داشت تشكيل جلسه كميته برگزاري مراسم بزرگ
 پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه

دومين جلسه كميته برگزاري مراسم بزرگداشت پنجاهمين 
 ها در تاريخ سال تاسيس دانشگاه با حضور نمايندگان دانشكده

ماه در محل اتاق جلسات پژوهشكده زيست  فروردين 25
 .فناوري تشكيل گرديد

هاي مختلف  هاي مورد نظر بخش در اين جلسه پيرامون برنامه
ها  دانشگاه كه تا كنون ارائه گرديده و پيشنهادات دانشكده

جهت اجرا در پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه و همكاري در 
و اسناد مربوط به دانشكده  مورد جمع آوري مدارك، گزارشات

جهت ارائه به گنجينه اسناد دانشگاه و همچنين ارائه 
پيشنهادات در مورد مراسم بزرگداشت پنجاهمين سال در سال 

 .بحث و گفتگو شد 94-95

 نشان شريف

بر اساس پيشنهاد روابط عمومي دانشگاه در نظر است نشان 

دانشگاه شريف جهت 
اهداء به برجستگان 

جرايي و پشتيباني علمي، ا
دانشگاه، طراحي و در 
پنجاهمين سال تاسيس 
دانشگاه مورد استفاده قرار 

الزم به توضيح . گيرد
است اين نشان بر اساس 
ضوابط تعيين شده به 
افراد حائز آن اختصاص 

 .خواهد يافت

آماده سازي كتاب 
 افتخارات دانشگاه

اطالعات مربوط به 
ساله اخير  10هاي  فعاليت
ه توسط دبيرخانه دانشگا

بزرگداشت پنجاهمين 
سال تاسيس دانشگاه 
جمع آوري گرديده و پس 
از تدوين منتشر خواهد 

 .شد

س اجراي تندي
شهداي فناوري و 

 شريف واقفي شهيد

طبق هماهنگي بعمل 
آمده با شهرداري منطقه 

و اخذ موافقت سازمان  2
زيبا سازي شهرداري 
تهران در نظر است 
تنديس شهداي فناوري 

اي و شهيد شريف  هسته
واقفي توسط آن سازمان 

 .در دانشگاه اجرا گردد

آماده سازي كتاب 
تاريخچه تاسيس 

 دانشگاه

كتاب تاريخچه تاسيس 
دانشگاه از آغاز تا كنون 
توسط دبيرخانه 
بزرگداشت پنجاهمين 
سال تاسيس دانشگاه و 
با همكاري روزنامه 
شريف مراحل تهيه 
مطلب و آماده سازي را 

 .نمايد يطي م
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  شبي با مالصدرا
فرزونده طبيبي بوشهري، عضو هيئت اجرايي و دبير 

  اجتماعي امور كميته
ارديبهشت ماه در ايران مملو از روزهايي است كه با نامها و 

ها و يا رويدادهاي فرهنگي و  نمادهاي بزرگان و شخصيت
  . مزين شده است يادبي و سياسي و تاريخ

  اشت سعديروز بزرگد: اول ارديبهشت
  روز بزرگذاشت شيخ بهايي: سوم ارديبهشت
  روز شوراها: نهم ارديبهشت
  روز خليج فارس: دهم ارديبهشت

  بزرگداشت شيخ صدوق: پانزدهم ارديبهشت
  هاي خاص روز بيماري: هفدم ارديبهشت

  اشت شيخ كلينيدبزرگ: نوزدهم ارديبهشت
  سالروز لغو امتياز تنباكو: بيست و چهارم ارديبهشت

  بزرگداشت فردوسي: ست و پنجم ارديبهشتبي
  روز روابط عمومي و ارتباطات: بيست و هفتم ارديبهشت

اشت حكيم عمر خيام و روز دبزرگ: بيشت و هشتم ارديبهشت
  جهاني موزه و ميراث فرهنگي

و باالخره پايان ارديبهشت ماه و اول خرداد روز ملي بهره وري 
  و همچنين بزرگداشت مالصدرا

ها تلنگري است  تقويم و مرور اين نامها و مناسبتنگاهي به 
براي يادآوري مسئوليت سنگيني كه ما وارثان اين سرزمين 

اي پر از فراز و نشيب و گنجينه اي از افتخارات  كهن با پيشينه
فرهنگي و تاريخ براي حفظ و نگهداري اين ميراث ارزنده و 

  . انتقال آن به نسل هاي آينده داريم
  .راين راه شناخت كافي نسبت به آن استو گام اول د

براستي ميزان آشنايي ما با هريك از اين نامها چقدر است؟ 
هايي براي رسيدن به جايگاهي كه  پيشينيان ما چه هزينه

سير تحوالت تاريخي و نقش . امروز هستيم پرداخته اند
  صاحبان اين نامها در شكل گيري اين تحوالت چه بوده؟

شريف در اين راستا و دانشگاه صنعتي الن التحصي انجمن فارغ
به بهانه روز بزرگذاشت مالصدرا برنامه اي را تدارك ديده كه 

و آثار مالصدرا يكي از كتهابهاي در آن ضمن مرور زندگينامه 

او به صورت گروهي خوانده شده و مورد بحث و گفتگو قرار 
  . گيرد مي

در  17اعت از س 94ارديبهشت  30اين برنامه روز چهارشنبه 
در اين . شود التحصيالن برگزار مي آمفي تئاتر انجمن فارغ

جلسه كتاب عقل و دين از ديدگاه مالصدرا به نقد و بررسي 
عالوه بر آن پيش بيني شده كه . گذاشته خواهد شد

به كارگرداني » روشنتر از خاموشي«هايي از سريال  قسمت
به عنوان آقاي حسن فتحي كه در باره زندگي مالصدرا است 

  .ها پخش شود ميان برنامه
در اين مورد در وبگاه انجمن قابل دسترسي بيشتر اطالعات 

  .است
صدرالدين محمد بين ابراهيم قوام شيرازي معروف به مالصدرا 
و صدرالمتالهين فيلسوف شيعه ايراني سده يازدهم هجري 

توان  كارهاي او را مي. قمري و بنيان گذار حكمت متعاليه است
يش دهنده نوعي تلفيق از هزار سال تفكر و انديش اسالمي نما

  .پيش از زمان او به حساب آورد
  

 ها مسئوليت اجتماعي شركت
  فروزنده طبيبي بوشهري، دبير كميته اجتماعي

موضوع حساسيت ) CSR(مسئوليت اجتماعي شركت ها 
هاي  برانگيز در سالهاي اخير بوده به نحوي كه سازمان

از . اند دام به ارايه استانداردهايي در اين زمينه كردهالمللي اق بين
كه بنيادي ) EFQM(جمله بنياد مديريت كيفيت اروپا 

وابسته به اتحاديه اروپا است در مدل الگوي تعالي خود يكي از 
ارزشهاي هستگانه را به اين امر اختصاص داده و در ارزيابي 

ه قرار داده شركت ها اين معيار را يكي از معيارهاي نه گان
  . است

هاي سرآمد در مقابل ذينفعان با شفافيت عمل مي  سازمان

كنند و در قبال عملكردشان پاسخگو هستند و سعي دارند 
  . اثرات نامطلبو فعاليتشان بر جامعه را كاهش دهند

اينكه اين موضوع در ايران چه جايگاهي دارد و تا كنون 
دها رسيده اند و ها به چه ميزان از رعايت استاندار شركت 

وضعيت ايران در مقايسه با جهان چگونه است موضوع قابل 
تاملي است كه بي شك پرداختن به آن مسير تعالي و توسعه را 

  . هموار مي كند
گروهي از اعضاي جوان و فعال انجمن داوطلب شده اند كه در 
اين زمينه فعاليت كنند و در اين راستا برگزاري سلسله 

ا عنوان شركت ها و مسئوليت اجتماعي برنامه هايي را ب نشست
  . اند ريزي كرده

محورهايي كه در اين نشست ها قرار است مورد بررسي قرار 

  : گيرند عبارتند از 
تجربه شركت ها در پياده سازي و طراحي ساز و كارهاي  - 1

  مرتبط
  ارايه نظرات كارشناسان - 2
  بررسي وضعيت ايران در مقايسه با جهان - 3
  لشهاي موجودچا - 4

التحصيالن براي مشاركت دراين امر مهم  انجمن از كليه فارغ 
آورد و پذيراي كليه نظرات و پيشنهادات  دعتوت به عمل مي

توانند از طريق  بنابراين عالقمندان مي. باشد دراين رابطه مي
هاي ارتباطي انجمن مندرج در همين خبرنامه نظرات و  راه

يت اجرايي كميته اجتماعي پيشنهادات خود را به مسئول
  .منعكس نمايند
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نخستين گردهمايي اعضاي 

  التحصيالن حقوقي انجمن فارغ
به ابتكار كميته برنامه ريزي انجمن و در پي دو ماه : خبرنامه

برنامه ريزي، نخستين گردهمايي اعضاي حقوقي انجمن در 
فروردين ماه امسال در سالن شيخ بهايي  26روز چهارشبه 

براي اين  .تمان رستوران دانشگاه برگزار شدساخواقع در 
رئيس و معاونان نيز گردهمايي از رئيس و معاونين دانشگاه و 

حضور . دانشكده هاي مختلف دعوت به عمل آمده بود
فتوحي رئيس محترم دانشگاه به محمود آقاي دكتر شخصي 

ميرعمادي سيد قاسم ميسر نشد و آقاي دكتر سفر مشغله علت 
زشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه به نمايندگي از معاون آمو

  .ايشان در گردهمايي حاضر شدند
هاي شيمي، فيزيك،  از طرف دانشكده ها نمايندگان دانشكده

مهندسي شيمي و نفت، مهندسي و علم مواد، مهندسي 
  .در جلسه حاضر شدندو مديريت و اقتصاد مكانيك، انرژي 

مديران عامل يا  ، حقوقي عضومدعو  تشرك 51از مجموع 
اين شركت در جلسه حضور يافتند كه اسامي  20نمايندگان 

 .ارايه شده استو ساير شركت هاي مدعو در جداول  ها شركت

هاي  ضمناً اعضاي هيئت اجرايي انجمن و دبيران كميته
  .تخصصي دانشكده ها در اين نشست حضور داشتند

، آشناييفرصت اعضاي حقوقي در پي يك ساعت  گردهمايي
به طور رسمي در محل   مالقات و گفتگوي آزاد در سالن جنبي

جلسه با تالوت قرآن مجيد آغاز . سالن شيخ بهايي آغاز شد
دكتر مهران سپهري عضو هيئت اجرايي و دبير كميته . شد

برنامه ريزي انجمن ضمن خيرمقدم به مهمانان اهداف و 
 در ادامه مهندس. داليل برگزاري نشست را تشريح نمود

محمود شيري دبير كل انجمن به سخنراني پرداخت و از 
در اين . مهمانان حاضر براي حضور در گردهمايي تشكر نمود

بخش اساليدهايي براي معرفي انجمن و سير تحول و رشد 
سال گذشته توسط مهندس محمد زهرايي  24آن در طول 

عضو هيئت اجرايي انجمن و دبير كميته روابط عمومي و 
  .رايه شدانتشارات ا
نوبت به معرفي شركت هاي حاضر در  بخشدر اين 

گردهمايي رسيد و نمايندگان هر يك از شركت ها خود را 
  .كردند بيانمعرفي و شرح فعاليت سازمان متبوع خود را 

در ادامه دكتر علينقي مشايخي عضو هيئت اجرايي انجمن و 
عضو هيئت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد به سخنراني 

در اين بخش نوبت به معرفي روسا و نمايندگان . اختپرد
دانشكده ها رسيد كه هر يك خود را معرفي و نظرات خود را 
  .در خصوص برگزاري اين نشست و انتظارات خود بيان داشتند

دقايقي از پايان گردهمايي صرف بحث و گفتگو و بيان نظرات 
حاضرين در خصوص مباحث مورد عالقه بخصوص برقراري 

  .رابطه موثر ميان صنعت و دانشگاه شد
اين نشست بسيار مورد استقبال حاضرين قرار گرفت و همگان 

به . خواهان تداوم اين جلسات براي اخذ نتيجه مطلوب شدند
برنامه كار  اين جلسات بصورت فصلي دراين دليل تداوم 

  .فتگر انجمن قرار

هاي حاضر در گردهمايي اعضاي حقوقيشركت
 شركت جابون .1

 شركت سازه هاي افق نور .2

 شركت طرح و پااليش .3

 شركت بهينه سازي صنعت تاسيسات .4

 شركت توسعه صنعتي مشفق .5

 شركت داده پردازي ايران .6

 شركت صفر و يك پرداز .7

 مشاور سازهشركت مهندسان  .8

 شركت مهندسين مشاور ناموران .9

 شركت ناموران پژوهش و توسعه  .10

 شركت فرينه فناور .11

 شركت چگالش .12

 شركت ملي گاز ايران  .13

 شركت خاك بتن .14

  شركت كاوش آزمون .15
 شركت كارت ايران خودرو .16

  شركت ايران رايانه .17
 شركت سفير آبي آرام .18

 شركت صنايع هفت الماس و شركت استيل البرز .19

كت فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان شر .20
 )فناپ(

  
 مدعوهايشركتسايرفهرست

 شركت ايرانسل .1

 شركت ايرانول .2

 شركت لوله و ماشين سازي ايران .3

 شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت  .4

 شركت هامون نايزه .5

 مدعوهاي شركت ساير فهرست 

همراه (شركت آواي همراه هوشمند هزاردستان .6
 )همزبان ايرانيان

 نيروگاه هاي ديزلي پارسيان شركت توسعه .7

 شركت رادياب .8

 شركت ريخته گري فوالد طبرستان .9

 شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژي  .10

 شركت ماشين سازي منگان .11

 شركت مديريت و صنعتي آگاهان .12

 شركت مهندسي و ساخت برق و كنترل مكو .13

 شركت نارگان  .14

 شركت هيدروليك كاران .15

 شركت نوسازي صنايع ايران .16

 مپنا  گروه .17

 )فرايند به كمك رايانه ايرانيان(گروه مشاوران كيپ  .18

 شركت پوالد پوشش .19

 شركت تهويه .20

 شركت آپادانا سرام  .21

 شركت مهندسي درريز  .22

 شركت ساي تك  .23

 شركت سديد جهان صنعت  .24

 شركت صدر صنعت  .25

 شركت فوالد فام  .26

 شركت مهندسين مشاور پوالد  .27

 شركت  نيرومحركه  .28

 ن شركت صنايع سيما .29

 شركت همراه افق تهران  .30

 شركت نيرو توان .31
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در برنامه كار انجمن  1391حقوقي از سال  اعضايپذيرش 
عضو وقت هيئت ان يمهندس فيروز اردشير. قرار گرفته است
ايده  ،توسعهو پژوش  -عامل شركت ناموران راجرايي و مدي

اين طرح را ارايه نمود تا عالوه بر اعضاي حقيقي انجمن، 
ا نيز بتوانند در فعاليت هاي انجمن مشاركت داشته شركت ه

پس از آن اين طرح مورد استقبال انجمن قرار گرفت و . باشند
از شروع طرح تا  .در برنامه كاري انجمن قرار گفتبا فوريت 

تاكنون كنون همه ساله تعداد اعضاي حقوقي افزايش يافته و 
  .شركت و سازمان به اين طرح پيوسته اند 50قريب 

  :اهداف پذيرش اعضاي حقوقي به شرح زير است
برقراري رابطه سازماني ميان انجمن و سازمان هاي عضو  •

تري در مقايسه با اعضاي  كه رابطه بسيار قوي تر و عميق
  .حقيقي برقرار مي كند

زمينه سازي براي ايجاد و گسترش زمينه هاي همكاري  •
  ميان انجمن و سازمان هاي عضو

الي و پتانسيل انجمن براي انجام مطلوب تقويت توان م •
  فعاليت هاي جاري و توسعه اي

تسهيل برقراري و گسترش ارتباط سازمان ها با دانشگاه  •
  و تقويت رابطهصنعتي شريف 

  صنعت و دانشگاه
معرفي و شناساندن قابليت ها و توانمندي هاي اعضاي  •

  حقوقي به جامعه و دانشگاه
الن دانشگاه صنعتي شريف شاغل تقويت رابطه فارغ التحصي •

  با انجمن در سازمان هاي عضو حقوقي
زمينه سازي در جهت گسترش فعاليت هاي مشترك نظير  •

بازديدهاي علمي، اشتغال  پذيرش كارآموز، انجام
 التحصيالن، داير كردن نمايشگاه، برگزاري كارگاه ها و فارغ

الن، سخنراني هاي آموزشي براي دانشجويان و فارغ التحصي
هاي دانشگاه و همكاري در جهت  حمايت و پشتيباني از فعاليت

  انجام پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي مشترك

در حاشيه گردهمايي اعضاي 
  التحصيالن فارغ حقوقي انجمن

التحصيالن چند سالي است كه به  فارغانجمن : فروزنده طبيبي
آنان منظور گسترش ارتباطات خود با ذينفعان و جلب مشاركت 

هايي كه  اقدام به جذب اعضاي حقوقي از ميان شركت
. كنند نموده است التحصيالن آنها را تاسيس يا اداره مي فارغ

در فروردين ماه امسال براي   ، طبق برنامه ريزي انجام شده
اولين بار يك گردهمايي با حضور نمايندگان و مديران اين 

مفيد و ارزنده  در اين گردهمايي مطالب. شركت ها برگزار شد
  : اي به بحث گذاشته شد كه بعضي از مهمترين آنها عبارتند از

ايجاد فضاي مجازي و فيزيكي براي ثبت مشخصات ) 1
هاي كارآموزي و استخدامي و همچنين  شركت ها ارايه فرصت

  مشخصات درخواست كنندگان آنها
تغييرات در واحدهاي درسي و محتواي آنها با نظر ) 2

  ها شركت
  تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه) 3
هاي  برگزاري دوره هاي آموزشي براي ارتقاي مهارت) 4

  التحصيالن ارتباطي و اجتماعي و مديريتي فارغ
  برگزاري جلسات هم انديشي به صورت مستمر ) 5
تعيين موضوعات مشخص براي جلسات هم انديشي و ) 6

احبنظران ها و ساير ص ايجاد امكان ارايه براي مسئولين شركت
  در رابطه با موضوع تعيين شده

حضور نمايندگان شركت ها در تيم داوري پروژه ها و پايان ) 7
  ها نامه

بسترهايي فراهم شود كه با تعريف پروژه هايي در سطح ) 8
  .هاي شغلي جديد ايجاد شود ها زمينه ملي با مشاركت شركت

رسد انجمن  با توجه به مطالب گفته شده به نظر مي
ها و كميته هاي مرتبط با  التحصيالن با تشكيل كارگروه فارغ

تواند سرمنشا تحوالت مهمي در اقتصاد  هريك از سرفصلها مي
  .و صنعت و توسعه علمي كشورمان باشد
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مصاحبه ويدوئي اولين جلسه 
  آموختگان دوره ششم با دانش

هاي در حال انجام براي  در چارچوب فعاليت :مهاخبرن
التحصيلي  و برگزاري جشن چهلمين سال فارغريزي  برنامه

دوره ششمي ها، سومين گردهمايي مقدماتي دوره ششمي ها 
با هدف انجام مصاحبه ويديوئي در تاريخ پانزدهم ارديبهشت 

اين اولين جلسه مصاحبه با دوره . ماه امسال برگزار شد
نفر از دانش  36شود و در آن  ها محسوب مي ششمي

جلسه در سالن همكف . حضور يافتند 1350آموختگان ورودي 
ساختمان انجمن برگزار شد و گروه مصاحبه و فيلم با عضويت 

و آقايان محمد و منصوره كاوياني نژاد فروزنده طبيبي  هاخانم
مسئوليت هدايت محمود محبي و آشوري موثق، حجت بابايي 
دقايقي از آغاز گردهمايي به ديد و . مصاحبه را به عهده داشتند

ديد مهمانان گذشت كه برخي پس از چهل سال براي اولين باز
به اين ترتيب طبيعي است . گذاشتند بار پا به داخل دانشگاه مي

كه شناسايي دوستان قديمي چندان هم كار ساده اي نباشد و 
  .الزم بود كه هريك خود را به نام معرفي نمايند

در ابتداي جلسه محمد زاهد شيخ االسالمي رئيس ستاد 
گزاري جشن ضمن خوشامدگويي به حضار گزارشي را از بر

وضعيت پيشرفت كارهاي جشن ارايه نمود و داليل برگزاري 
سپس فرزونده طبيبي نكات . اين گردهمايي را تشريح نمود

راهنما در انجام مصاحبه را بيان نمود و سواالت تعيين شده 
ي در ابتدا. براي انجام مصاحبه را براي حاضرين قرائت نمود

مصاحبه كليه حاضرين به اختصار خود را معرفي نمودند و در 

بخشي از . دور بعد به ترتيب به سواالت مطروحه پاسخ گفتند
مصاحبه ويديويي به بيان خاطرات شيرين دوره دانشجويي 

ياد و خاطره استادان متعهد و تاثيرگذار دانشگاه نيز . گذشت
اي تهيه شده ه مجموعه مصاحبه. بسيار جذاب و شنيدني بود

در جلسات مختلف براي تهيه فيلم هاي ويژه جشن چهلمين 
سال و مجموعه مستند دوره ششم مورد بهره برداري قرار 

چند گردهمايي ديگر از اين نوع در آينده برگزار . گيرد مي
  .خواهد شد تا امكان مصاحبه با سايرين نيز فراهم شود

شم به ترتيب شركت كنندگان در اين گردهمايي از دوره ش
الفبا شامل آقايان محمد آشوري موثق، محمود احمدي پور 
اناري، مسعود عالئي پور، محمد تقي اميدوار تهراني، سعيد 

اميني، سيد محمد 
بهمكام، عبدالمهدي 
بهين فر، غالمرضا 
بيات، اميرحسين 
پورميرزا، اديب تمدني، 
علي جباري، بهنام 
جباري طالقاني، وهاب 

احمد حبيبي گورايم، 
خوشبخت، حميد 
درويشان، داود 
رشتچيان، بيژن 
ساسانيان، جمال 

السالمي، محمد طبسي، مهدي عربي  شمسي، محمد زاهد شيخ
مكي آبادي، تيمور عموئي كالره، علير ضا فالح آرزوداد، نادر 
كالنتري طراري، جمشيد گرمچي، سيد هاشم الجوردي، 

عبدالحسن  ميرفريد مصطفوي، مسعود معمارپور، فرخ مليحي،
مهنما، آقاولي موسوي نژاد، عبدالعظيم نديمي فرخ، محمد 
نظري، محمد صادق نوروزي، پرويز نيك انجام و ناصر ورهرام 

 . بودند

بخشي از فيلم برداري اين گردهمايي در فضاي سبز دانشگاه 
با حضور شركت كنندگان انجام شد و گرفتن عكس يادگاري 

مايي را به خود اختصاص دست جمعي نيز بخشي از اين گرده
 .داد
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 تجليل از مقام استاد
اي براي  برنامه ويژه 1394ارديبهشت  16روز چهارشنبه 

تجليل از يكي از استادان پيشكسوت دانشكده مهندسي عمران 
اين برنامه به . تدارك ديده و اجرا شد) مهندسي سازه قديم(

ابتكار و همت كميته تخصصي مهندسي عمران انجمن 
التحصيالن با همراهي دانشكده مهندسي عمران برگزار  غفار
دكتر وحيد خوانساري و دكتر محمد راعي اعضاي هيئت . شود

علمي دانشكده عمران كمك موثري در هماهنگي برنامه 
التحصيالن اين  نفر از استادان و فارغ 30حدود . تجليل داشتند

د التحصيالن گر دانشكده در محل آمفي تئاتر انجمن فارغ
را دكتر سيروس فخر ياسري آمدند تا استاد قديمي خود 

 .تقدير نمايندپاس خدماتش به دانشكده  و از وي بهمالقات 
در اين گردهمايي دوستانه اعضاي هيئت علمي و 

از . التحصيالن دانشكده مهندسي عمران حضور داشتند فارغ
دانشكده عالوه بر دكتر وحيد خوانساري، آقايان دكتر محمد 

قناد، دكتر همايون استكانچي و دكتر محسن قائميان  علي
 .حضور داشتند

ششمين همايش  ستاد برگزاريماجرا از اين جا آغاز شد كه 
وابسته به انجمن مهندسي دريايي المللي صنايع فراساحل  بين

از دكتر فخر ياسري دعوت نمود تا از انگلستان به ايران سفر 
ان كليدي در اين همايش كند و به عنوان مهمان ويژه و سخنر

ارديبهشت ماه  15و  14اين همايش در روزهاي  .حضور يابد
دكتر ياسري در اين  .در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد

با دو كارگاه اول . كنفرانس دو كارگاه آموزشي برگزار نمود
قابليت «و » تحول در طراحي جاك آپ حفاري« موضوع

مقدمه اي بر «با عنوان  و كارگاه دوم» واژگوني جاك حفاري
حضور چند روزه . برگزار شد  »هاي نفتي زير دريا ميدانتوسعه 

در را فراهم كرد تا  صت ارزشمنديردر تهران ف دكتر ياسري
نشست دوستانه اي با بتوان كنفرانس در  شانحضور كنار

 .نمود حضور دانشجويان قديم ايشان در محل انجمن برگزار

يي مهندس محمد زهرايي آغاز اين نشست با خوش آمدگو
وي در سخناني كوتاه روند پايه گذاري انجمن در سال . شد

در . سال فعاليت را بيان نمود 23 طيو روند توسعه آن  1371
ادامه دكتر وحيد خوانساري عضو هيئت علمي دانشكده عمران 

وي از  .و رئيس اسبق اين دانشكده به سخنراني پرداخت
ازي مجدد دانشكده مهندسي سازه در خاطرات خود در راه اند

و مشكالت پيش 1361دوره پس از انقالب فرهنگي در سال 
روزهاي سختي كه تعداد معدودي از استادان . رو سخن گفت

در دانشكده حضور داشتند و به اين ترتيب راه اندازي دانشكده 
در اين . با توجه به سعايت هاي مختلف تاحدي نشدي بود

د كليدي و موثر دكتر فخر ياسري بود كه در ماجرا يكي از افرا
دكتر . كنار دكتر سيامك پارسانژاد علم دار اين دانشكده بودند

بيان نمود كه در اداره دانشكده رئيس وقت دانشكده خوانساري 
بسيار از اين دو بزرگوار كمك گرفته است و راه اندازي دوره 

دكتر  .فوق ليسانس بدون كمك موثر ايندو ميسر نبوده است
هاي مهم دانشكده نظير بارگذاري،  ياسري بسياري از درس

  . را ارايه نمودتئوري پوسته   تئوري ورق، پايداري،
از مشكالت ديگر دكتر خوانساري در اين دوره فشارهاي وارده 
از طرف اعضاي ستاد انقالب فرهنگي بود كه به نمايندگي از 

دكتر  .آوردند هاي ديگر به دانشگاه شريف فشار مي دانشگاه

  معرفي دكتر سيروس فخر ياسري
تحصيالت كارشناسي خود را در رشته دكتر فخر ياسيري 

مهندسي مكانيك از دانشكده فني دانشگاه تهران به پايان 
وي سپس در دانشگاه ساوتمپتن انگلستان به . رسانده است

به اخذ دانشنانمه كارشناسي ارشد تحصيل پرداخته و موفق 
پس از آن دوره دكتري . در رشته مهندسي سازه شده است

را در دانشگاه كمبريج آغاز كرده و موفق به اخذ دانشنامه 
عالقمندي او به . دكتري در رشته مهندسي سازه شده است

مديريت او را واداشت كه به تحصيل در اين رشته در مدرسه 
 2001انگلستان بپردازد و در سال كسب و كار ادينبورگ 

و رياضيات  MBAموفق به اتمام دوره كارشناسي ارشد 
  .مالي گرديد

پس از اتمام تحصيل دكتري به ايران آمد و  1358در سال 
به عنوان عضو هيئت علمي در دانشكده مهندسي سازه 

شروع خدمت او . دانشگاه صنعتي شريف به كار مشغول شد
انقالب فرهنگي و تعطيلي موقت در ايران به جريانات 

مسئوليت سنگيني را در  1361دانشگاه مالزم شد و در سال 
راه اندازي فعاليت آموزشي دانشكده سازه كه در اين دوره به 

در . دانشكده مهندسي عمران تغيير نام يافت به عهده گرفت
براي فرصت مطالعاتي به انگلستان رفت و اين  1365سال 

  .دايم او در انگلستان شد سفر منجر به اقامت
 KBRبه عنوان مشاور در شركت  1987تا  1996از سال 

Inc. به عنوان مشاور در  2007تا  2000از . فعاليت نمود
به كار اشتغال داشت و در  KBR/Granhermeشركت 

مشغول  AGIPدر شركت  2009تا  2007فاصله سالهاي 
شركت  در سمت مشاوره در 2010تا  2007از . به كار بود

KBR/Granherme تا  2010سپس از . به كار پرداخت
 Wood Groupدر سمت مشاوره در شركت  2011

Kenny به عنوان مدير  2015تا  2011از . مشغول گرديد
وي از سال . مشغول گرديد JP Kennyپروژه در شركت 

 Risk & Safety ofتاكنون مشاور ارشد شركت  2010

Subsea Systems به عنوان مشاور در  و بطور همزمان
مشغول به كار  Safe-Sight Technologyشركت 

  .است
دكتر ياسري در مدت اقامت در انگلستان بطور دايم با مراكز 
حرفه اي ايران در ارتباط بود و به آنان در راه اندازي 

دكتر ياسري سابقه . كرد مهندسي فراساحل كمك مي
ت و گاز از مشاوره به شركت هاي بين المللي در زمينه نف

  ،Halilibruton ،  BP،  Exon Mobilجمله 
Chevron  وStatoil  ايشان در زمينه . را داشته است

مهندسي فراساحل و و مهندسي ساحل نظير پايانه هاي 
  هاي توليد زيردريا، خطوط لوله، ساحلي، پااليشگاه، سيستم

FPSO  وFLNG همچنين ايشان در زمينه . اند كار كرده
معماري  هاي بزرگ مهندسي، طرات سيستمكاهش مخا

مخازن آب عميق، ارزيابي مخاطرات و كاهش آن، مهندسي 
معماري ايمني سيستم و ارتباط   ارزيابي تكنولوژي،  سيستم،

آن با اهداف تجاري و ارزيابي سرمايه گذاري نفت و گاز 
  .كارهاي تحقيق و توسعه انجام داده اند
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خوانساري در قسمت ديگر صحبت خود از مساعدت دكتر 
ياسري به وي در مدت اقامت و تحصيل و انگلستان به نيكي 

  .ياد كرد
پس از سخنان دكتر خوانساري نوبت به حاضرين عالقمند 

رسيد كه هر يك خاطرات خود را از دوره حضور دكتر ياسري 
بر آقاكوچك، دكتر دكتر علي اك. در دانشكده بيان نمايند

ساسان عشقي، مهندس صمد اروميه، مهندس قدرت اله 
جوان، محمد باقر نقشينه و محمد زهرايي هر يك نكاتي را 

بيان  پيشكوستمطرح و درس آموخته هاي خود را از استاد 
  .نمودند

در اين قسمت نوبت به سخنراني دكتر ياسري رسيد كه 
ليت خود در خاطرات و نظرات خود در خصوص دوره فعا

رسيده است كه  ميگفت به نظرش وي . دانشكده بيان نمايد
در خارج بكلي در ايران فراموش شده ساله  20در مدت اقامت 

اظهار لطف و محبت او از . است و كسي وي را بخاطر ندارد
و بيان نمود كه در اين مدت به امور  دوستان حاضر تشكر كرد

بوده ولي سرمايه پژوهشي و نوشتن مقاالت علمي دلخوش 
اصلي وي دوستان وي در ايران بوده اند كه از آنان فاصله 

  .گرفته است
كار  20دكتر ياسري چكيده فعاليت هاي حرفه اي خود را طي 

ز و نشيب هاي مختلف و فرا. گلستان بيان نمودو فعاليت در ان
تغيير جهت هاي مختلف در مهندسي ميدان هاي نفتي 

 .فراساحل وي را آبديده كرده است

در پايان اين گردهمايي دوستانه نوبت به گرفتن عكس 
يادگاري در محل ساختمان انجمن و محوطه دانشگاه رسيد و 
خاطرات به يادماندني از اين سفر كوتاه سوغات سفر بازگشت 

  .ياسري گرديد دكتر
گفتني است در جريان برگزاري همايش فراساحل طي 
مراسمي از دكتر ياسيري تجليل شد و در مراسم ديگري به 
عنوان روز معلم در دانشكده مهندسي عمران توسط اعضاي 

 .هيئت علمي دانشكده و دانشجويان از ايشان تجليل گرديد

 المللي صنايع فراساحل در محل جابر ابن حيان دكتر سيروس فخر ياسري در مراسم اختتاميه همايش بين
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چهارمين گردهمايي ساالنه 

هاي  ختگان سيستمآمو دانش
  انرژي برگزار شد

چهارمين گردهمايي ساالنه دانش آموختگان : خبرنامه
مهندسي سيستم هاي انرژي دانشگاه صنعتي شريف با 

توسعه شركت هاي در زمينه چالش هاي موجود "محوريت 
بهمن ماه  25روز شنبه مورخ  "دانش بنيان در حوزه انرژي

منابع  در سالن همايش مركز مطالعات بهره وري و 1393
تحت حمايت معاونت علمي اين گردهمايي . انساني برگزار شد

تن از  200و فناوري رياست جمهوري و با حضور بيش از 
و هاي انرژي  وختگان و دانشجويان مهندسي سيستمآم دانش

به  .برگزار گرديدتني چند از اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
علمي و  اين گردهمايي دكتر سورنا ستاري معاون عالوه در

مهندس نصرت اله سيفي مدير عمل فناوري رياست جموري، 
ي حدكتر محمود فتوشركت بهينه سازي مصرف سوخت، 

رئيس دانشگاه، مهندس محمود شيري دبير كل انجمن و 
لو، حجت بابابي، مهران سپهري و محمد  آقايان عليرضا حمزه

  .زهرايي از اعضاي هيئت اجرايي انجمن حضور داشتند
بتداي مراسم گزارشي از فعاليت سال گذشته توسط در ا

پس از آن . قهرمانپور دبير كميته ارائه گرديد مهندس سودابه
ه طي سخنراني خود به اهميت و جايگاسورنا ستاري دكتر 

مهندسين انرژي و شركت هاي دانش بنيان اين حوزه به 
ترين اركان رشد و ارتقاء  عنوان يكي از اساسي

در . اقتصادي كشور پرداختفناوري و توسعه 
طي سخناني سيفي نصرت اله ادامه مهندس 

دورنماي مصرف انرژي در كشور و اهميت و 
جايگاه بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي بر 

مورد بررسي قرار را اساس روند تاريخي تقاضا، 
افزايش بهره وري مصرف انرژي در وي . داد

بر را اساسي  تجهيزات و فرآيندهاي انرژي
رين سياست گذاري كشور در حوزه انرژي ت

در ادامه نشست تخصصي با محوريت . برشمرد
هاي دانش بنيان در  شركتهاي  چالشتوسعه 

با حضور اساتيد دانشگاه، نماينده  حوزه انرژي
بخش خصوصي و همچنين نماينده معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار 

اط در اين نشست هريك از اعضا نق. گرديد
ضعف و قوت، تهديد ها و فرصت هاي پيش 
روي شركت هاي دانش بنيان از ديدگاه خود 

سواالت حاضرين  بهپس از آن . ندرا بيان نمود
ارائه پاسخ داده و نظرات خود را در سالن 

  .نمودند
تقدير از اساتيد و فارغ التحصيالني كه 
همكاري مستمري با كميته سيستم هاي 

گردهمايي بخش رسمي  پاياناند  انرژي داشته
صحبت هاي سپس تنفس داده شد و . بود

. صورت گرفتصميمانه دانش آموختگان 
يادگاري و  هاي عكس گرفتن ،پذيرايي شام

پايان بخش اين برش كيك نمادين ب
 .گردهمايي دوستانه و خاطره انگيز بود
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  : .............، تاريخ: ................ عكس سمت چپ، محل
 )بهمن(، محمد رضا )چ 6( تضوي سيد مرتضي مر: به ترتيب از راست به چپ

 6(، مهرانگيز يزدانيان )ش 3( ، شكوه السادات بابامير)ب 6( خالصي حسيني 
  )چ 6( ، سيد مسعود مرتضوي )چ

  پشت سر نامشخص

  1آلبوم عكس هاي قديمي 
 دانش سيدمرتضي مرتضويكس هاي اين صفحه توسط آقاي ع

در اختيار شيمي و ساكن استراليا دانشكده مهندسي  ششمآموخته دوره 
 .نيمك  است كه از ايشان تشكر مي خبرنامه قرار داده شده

  : .............، تاريخ: ................ عكس سمت چپ، محل
 6( ، احمد مرتضوي )چ 6( سيد مسعود مرتضوي : به ترتيب از راست به چپ

، فرهاد )م 6( شرفي ) پيروز(، محمد )چ 6( سيد مرتضي مرتضوي ، )م
  )ب 6( مقدم شاهرخي

  : .............، تاريخ: ................ عكس زير سمت چپ، محل
 ، سيد مرتضي)ش 6( سيد مسعود مرتضوي : به ترتيب از راست به چپ

  )م 6( احمد مرتضوي ) چ 6( ضوي مرت

  ............. :، تاريخ: ................ عكس زير سمت راست، محل
  6( ، احمد مرتضوي )م 6( شرفي ) پيروز(محمد : به ترتيب از راست به چپ

  )چ 6( ، سيد مرتضي مرتضوي )ش 6( سيد مسعود مرتضوي )م
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متين افشين نامشخص، نامشخص، ، )م 6(االسالمي  محمد زاهد شيخ: از راست به چپ: محوطه دانشگاه
  )م 6( احد منبتي شرق، ؟ هاروطونيان، )ب 6( فرخ مليحي، )ب 6( سهيل زربافيان، )ب 6) (خيرمحمدي(

، )ب 6( سهيل زربافيان، )م 6( احمد منبتي شرق، ؟ هاروطونيان: از راست به چپ: محوطه دانشگاه
  )م 6( عباس نبي پورعبدال، )م 6(االسالمي  محمد زاهد شيخ

  ؟ هاروطونيان، )ب 6) (ير محمديخ(متين افشين  ،)ب 6(مستشيري بهزاد خداداد  ،)ب 6( بهروز نيكخواه: از راست به چپنشسته دانشگاه  محوطه
  )م 6( احمد منبتي شرق ).ب 6(شهري حسين ناصح، )ب 6( اردشير بردبار ،)م 6(االسالمي  ، محمد زاهد شيخ)ب 6( فرخ مليحينامشخص، : ايستاده از راست به چپ

  عكس هاي قديميآلبوم 
  بخش دوم

صفحه بعد توسط آقاي محمد زاهد شيخ االسالمي دانش آموخته دوره ششم مكانيك در اختيار خبرنامه قرار 8عكس هاي اين صفحه و
هم اكنون نيز ارتباط بخش قابل توجه اين عكس ها مربوط به گروه تنيس دوره ششمي ها است كه . گرفته است كه ايشان تشكر مي كنيم

  .آنان ادامه دارد
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  : محوطه دانشگاه
  )م 6(احمد منبتي شرق ، )م 6(االسالمي  محمد زاهد شيخ

   االسالمي منزل شخصي آقاي شيخ
 )م 6( منصور شركت، )ش 6(شهرام قالچي،)م6(االسالمي، محمد زاهد شيخ)م6(هريار سليمانزادهش، )ب 6( سيگاري )پرويز(غالمحسين :از راست به چپ
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 -1352اردوي بابلسر، تابستان 
محمد زاهد  -جنگل سي سنگان

شيخ االسالمي و پرويز سيگاري در 
 .شوندعكس ديده مي

  جنگل سي سنگان -1352اردوي بابلسر، تابستان 
  )م 4(و پرويز سالمي ) م 6(االسالمي  محمد زاهد شيخ

  1351مرداد  -بابلسرسفر به حوطه دانشگاه نزديك درب ورودي در انتظار اتوبوس براي م
 – )م 6(االسالمي  محمد زاهد شيخ -)ب 6(مستشيري بهزاد خداداد  - )ش 6( شهرام قالچي: به ترتيب از راست به چپ

  )ب 6( سيگاري) زپروي( غالمحسين

گروهيسفرهاي
دانشجويان دوره 
ششم به اردوگاه 

بابلسر در سالهاي 
  1352و  1351
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  ، نامشخص، نامشخص.)ب 6( سيگاري)پرويز (غالمحسين  ،)ب 6( پوربقراط ، نامشخص، فرزاد)د 6(موريس رفيع : نشسته از راست به چپ -نامشخص: ، خوابيده جلو1351اردوگاه تابستاني دانشجويان در بابلسر، مرداد 
، نامشخص، )ش 6( نامشخص، شهرام قالچي، )ب 6(اميرحسين پورميرزا ، )م 6(كامران قهرماني ،، )م 6(االسالمي  محمد زاهد شيخ ،)ب 6(مستشيري  خدادادبهزاد ، )م 6( سليمانزادهشهريار : ايستاده از راست به چپ
  )ب 6(  نامشخص، فرخ محمدي

  1351اردوگاه تابستاني دانشجويان در بابلسر، مرداد 
بهزاد ، )م 6(االسالمي  محمد زاهد شيخ: از راست به چپ
  )ب و نفر اول كنكور سراسري 6(خداداد مستشيري 
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زاهد شيخ،فرزاد پور بقراط،شهرام قالچي-1351مرداد اردوگاه تابستاني دانشجويان در بابلسر، 
 )ب6(پرويز سيگاري،)ب6(پورميرزاحسين امير  ،)م 6(االسالمي

امير  ،)م 6(زاهد شيخ االسالمي ،)ب 6( د پوربقراطفرزا، )ش 6( شهرام قالچي: به ترتيب از راست به چپ
  )ب 6( سيگاري )پرويز(غالمحسين  ،)ب 6( پور ميرزاحسين 

 )م6(االسالمي، محمد زاهد شيخ)م6(كامران قهرماني: از راست به چپ-1351ابلسر، مرداداردوي ب
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، )ش 6(، شهرام قالچي )م 6(االسالمي  محمد زاهد شيخ: رديف چپ ميز: سالن غذاخوري اردودي بابلسر
 )ب6(، فرزاد پوربقراط)ب6(سيگاري)پرويز(غالمحسين : رديف راست ميز-)ب6(فرناز داورپناه

، شهرام )م 6(االسالمي  محمد زاهد شيخ: از سمت راست: 1351مرداد . سالن غذاخوري اردودي بابلسر
  )ب6(عبدالعلي گرجي سينكي ،)ش6(قالچي

  )ش 6( ، شهرام قالچي )م 6(االسالمي  ، محمد زاهد شيخ)ب 6(، فرخ محمدي )ب 6(سيگاري ) پرويز(، غالمحسين )ب 6(فرزاد پوربقراط : ، از راست به چپ1351بابلسر ، مرداد سالن غذاخوري اردودي 
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  )ب 6(، سهيل زربافيان زربافيان، سپهر )م 6(احد منبتي شرق ، )م 6(االسالمي  محمد زاهد شيخ، )ب 6(فرخ مليحي، )چ 6( مديشهرام : از راست به چپ: 1351آذرماه  زمين تيس دانشگاه

شگاه امجديه در ورز تيم تنيس دانشگاه در مسابقات قهرماني دانشگاه ها
، محمد زاهد )م 6( احد منبتي شرق: از راست به چپ -تهران
تيم دوره ششم تا زمان . )چ 6( شهرم مدي، )م 6(االسالمي  شيخ
  .داده است التحصيلي همواره تيم دانشگاه را تشكيل مي فارغ

: از راست به چپ: 1351آذرماه  زمين تنيس دانشگاه
 خانلريان، ويگن )م 6(االسالمي  محمد زاهد شيخ

  )م 6(، احد منبتي شرق )مربي تنيس دانشگاه(
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كامران ، )م 6(، شهريار مكاره چي )ص 6( نجم الدين مشكوتي، )ف 6( داريوش مويد محسني، )ب 6( سهيل زربافيان: رديف نشسته از راست به چپ  - )م 6(االسالمي  محمد زاهد شيخ: نفر جلو، 1999كاليفرنيا سال 
  )ب 6( شهريار ناصرزاده، )م 6( عباس نبي پورعبدال، )ب 6( فرخ محمدي: ايستاده - )ب 5(اصفهاني  احمد سدهي، )م 6( قهرماني

دانش آموخته دوره ششم  چندي پيش آقاي شهريار مكاره چي
هايي را از گروه تنيس دوره  مكانيك از آمريكا اطالعات و عكس

عكس هاي ايشان به دليل . م براي خبرنامه فرستاده اندشش
كيفيت پايئن امكان انتشار نداشتند ولي از آقاي محمد زاهد 

االسالمي درخواست كرديم كه اگر عكس هايي از اين گروه  شيخ
ايشان عالوه بر عكس هاي گروه تنيس . دارند به ما بدهند

  . فرستادند عكس هاي ديگر دوره دانشجويي خود را هم براي ما
 »سابزاشف«گروه تنيس دوره ششم  بيان مهندس مكاره چي به

اوليه  اعضاينام اين گروه از اول نامهاي كوچك . شد ناميده مي
خداداد ، )خيرمحمدي(افشين متين سهيل زربافيان، يعني 

شهريار احد منبتي شرق، بهزاد، االسالمي،  مستشيري، زاهد شيخ
اين اسم در سال  .شده است اقتباسمكاره چي و فرخ مليحي 

در حين خواندن درس ترموديناميك دركتابخانه مركزي  1351
حسين ناصح از يگر اعضاي گروه عبارتند د. انتخاب شده است

نجم الدين مشكوتي و  عباس نبي پور، كامران قهرماني،شهري، 
  .مصطفي كراچي كه بعداً بصورت افتخاري به گروه اضافه شدند

التحصيلي ارتباط خود را حفظ كردند و بعداً  فارغ پس ازاوليه گروه 
در ) SUTA(انجمن دانشگاه صنعتي شريف  انپايه گذاراز 

از  چند تن. آمريكا و گردهمايي هاي ساليانه جهاني آن شدند
يعني آقايان محمد زاهد شيخي االسالمي، گروه اين اعضاي 

 ههيئت مدير عضويتبه  بارهاشهريار مكاره چي و فرخ مليحي 
SUTA انتخاب و در اين انجمن فعاليت نمودند.  

، )ب 6( ، سهيل زربافيان)م 6(، شهريار مكاره چي )ف 6( ، داريوش مويد محسني)ب 6( شهريار ناصرزاده: از راست به چپ -1999كاليفرنيا سال 
  ، نامشخص)م 6( عباس نبي پورعبدال، )ب 6( حمدي، فرخ م)م 6(االسالمي  احمد سدهي، محمد زاهد شيخ


