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 شورای همگانی کانون
 بعدازظهر قرار است نشست شورای همگانی کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان ٥ در ساعت ٢٠٠٦ ژوئن ٦روز سه شنبه   
عنوان یک مجمـع   این نشست در چارچوب اساسنامه به. دانشگاه فنی برلین، برگزار شود) ٢٤٢ ZTG, Saal(یزیک در ساختمان ف
و جهت ارائه گزارش عملکرد گروه پاسخگویان کانون در طی فعالیت یکساله خود و نیز چشم انـدازهای آتـی     نه  ساالعمومی عادی   

 در این راستا ضروری است که هموندان کانون با شرکت فعال خـود              .شود های کانون و ترمیم  گروه پاسخگویان برگزار می         فعالیت
شرکت فعـال شـما عزیـزان،       . تر در سرنوشت کانون خود دخیل نمایند       ها و مباحث مطرح شده خود را هرچه بیش         در تصمیم گیری  

تـر از آن   کنـد، مهـم   ای رسمیت جلسه با اکتساب حد نصاب شرکت کنندگان را تضمین می            ضمن آن که بر اساس ضوابط اساسنامه      
 . های فرهنگی، علمی و صنفی کانون ماست ای قوی و مستحکم در راستای ادامه فعالیت خود پشتوانه

 . های آلمانی و فارسی ضمیمه این بولتن هستند متن دعوت نامه ارسالی به انضمام دستور جلسه به زبان
 
 

 ٩انتشار گاهنامه شماره 
های آلمانی    شامل ده مقاله علمی به زبان      " زمان سازه ها در گذر     "این شماره از گاهنامه با عنوان       .  کانون منتشر شد   ٩گاهنامه شماره   
 . اند باشد، که توسط کارشناسان مربوطه به رشته تحریر درآمده و انگلیسی می

 : خوانیم در مقدمه این شماره چنین می
خانه معنا و . ها بوده است صر هستی، از همان بدو پیدایش انسان     ترین عنا  تغذیه و زندگی در زیر یک سقف در کنار پوشاک از مهم           «

هـا را در خـود    آسا که ما انـسان  های عظیم و غول تعریفی روشن دارد، از پناهگاه و چادر گرفته تا ویال و آپارتمان و یا حتا عمارت         
بـر  .  خود قرار گرفتـه اسـت  "اردیواریچه"یعنی انسان در هر حال درون     . های مشترکی هستند   دهند، همگی دارای ویژگی    جای می 

ها و وظایف  اند که فضایی برای فعالیت     هایی  شکل گرفته    ای در گذر زمان انواع گوناگونی از عمارات و ساختمان          اساس این نیاز پایه   
 اداری، بنـای  طیـف ایـن بناهـا از دفـاتر      . انـد  برای اوقات فراغت و آزادی هرگونه امکاناتی خلق شـده         . کنند اجتماعی ما تامین می   

 . گیرند ها و بسیاری دیگر را دربرمی ها، پل ها، فرودگاه کارخانجات گرفته تا هتل
هـای   در حـالی کـه حیوانـات خـود را بـر داده            . گیـرد  ها صورت مـی    در دنیای حیوانات برآورد این نیازها کامال متفاوت با انسان         

از امپراطـوری   . گیریم ها طبیعت را در اختیار خود می       کنند، ما انسان   میاندازی ن  کنند و به منابع طبیعی دست      محیطی منطبق می   زیست
 حاکمیتنتیجه این نگرش آن بود که . مانده استامروز بدون تغییر به نظر تا  ین نقطهاهای انسانی  اولین فرهنگیکی از رم به عنوان 
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  -خـاطر منـافع و اصـول کـشورداری           محیط زیست و عمـدتا بـه       ای  برای  طبیعت و       بدون احساس مسئولیت و مالحظه     -دولتی را   
انـد و تـاثیرات      های متمادی از جمله برانگیزندگان اصلی این برخوردهـا بـوده           مذهب و ایمان در طی قرن     . کردند  برقرار می  محابا بی

جا مانده از گذشته که اعجاب       ار تاریخی به  های باستانی و آث    بنای عمارت . اند ها داشته  عمیقی در ساختار و معماری  بناها و معنای آن         
ای در قبـال     اند، مانند اهرام، معبدها، مسجدها، کلیساها، قصرها و غیره، بدون اعمال چنین رفتارهای غیرمسئوالنه              همگان را برانگیخته  

 . طبیعت و محیط زیست غیر قابل تصور است
. انـد  انگیزی ساخته شـده    ی و دیجیتالیزه شدن صنعت، بناهای اعجاب      های صنعت  آوری در دنیای مدرن امروز هم به برکت پیشرفت فن        

سازی، نصب خطوط آهن و غیره و یا از طریق ایجاد            ریزی، خیابان و تونل    ها از طریق بتون    این واقعیت که طبیعت با زیرسازی کف      
رویـه قـرار     کـشی بـی     بهـره    مـورد  سطوحی از کوارتز، سیلیسیم و عناصر الزم برای ساختارهای سبک مواد ساختمانی و نماسازی،             

های گذشته این حاکمیت سرمایه است که بـرای          در این روند جدید بر خالف زمان      . عهده ندارد  ها نقشی به   گیرد، در این بناسازی    می
 ، که از رسند کشی به نتایج مشابهی می در عمل هر دو شکل بهره. خیزد کشی از طبیعت بر می های خود به استفاده و بهره اجرای طرح
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 . بسیار دورندوز نهبناسازی اکولوژیک و مبتنی بر ضوابط زیست محیطی 
. با افزایش جمعیت در این دوره از تحول تاریخی، ما بیش از هر زمان دیگری به بناسازی و ایجاد مسکن برای هستی خود نیازمنـدیم       

 .ها را در نظر بگیریم آنمحیطی از بدیهیاتی است که موظفیم  مالحظه منابع طبیعی و اصول زیست
در این کتـاب بـه طـور نمونـه          . ای دارند   اجتماعی معنای ویژه    –فرهنگی و یا  از دید سیاسی          -برخی از بناها، یا به لحاظ تاریخی      

تیک و  تـاریخ اسـتا   "تعدادی از این آثار در برلین، نورنبرگ، تهران و یا کانادا موشکافی و به ویژه از نظر ابعاد تـاریخی در مقالـه                        
 باید به عنوان زنگ خطری بـرای مـا          "فالت مرتفع ایران و مشکل زلزله     "مقاله  . شوند  عرضه می  "استاتیک بنا در آینه نظرات علمی     

هـای   های جدید درباره انرژی    طور دو مقاله ویژه درباره کاربردهای مشخص حقوقی و تجاری قانون           همین. ها درنظر گرفته شود    انسان
  »...کند ای در قوانین آلمان معرفی می رات زیست محیطی تازهتجدیدپذیر، نقطه نظ

 .فهرست مطالب این شماره از گاهنامه ضمیمه این شماره از بولتن است
 
 
 

 برگزاری سخنرانی
 ژوئـن   ٨ روز پنجـشنبه     "ای از جیرفت   های تازه  ها؟ اکتشاف  ایران، سرزمین بازی  "مراسم سخنرانی دکتر اولریش شِدلِر تحت عنوان        

این مراسم توسط کانون مهندسین و متخصـصین ایرانـی در           . شود  دانشگاه فنی برلین برگزار می     H 110 در سالن    ١٩ ساعت   ٢٠٠٦
آلمان به همراهی انجمن فرهنگی دهخدا و کانون پزشکان ، دندانپزشکان، داروسازان و دامپزشکان ایرانی در برلین  برگزار خواهـد                      

 . شد
او در فرانکفورت و رم تحصیل کرده و اکنون مـدت سـه سـال اسـت کـه                   . شناس کالسیک است   ندکتر اولریش شِدلِر یک باستا    

این موزه به عنوان تنها مرکز جهانی که به موضوع تاریخ فرهنـگ  . عهده دارد ای در قصر فون التور دِپالز در ژنو را به        مدیریت موزه 
ترین متخصصان در این عرصه است که تاکنون دست بـه انتـشار              تهاولریش شِدلِر یکی از برجس    . ها پرداخته، شناخته شده است     بازی

 . باشد  می Board Game Studiesمقاالت تحقیقی بسیاری زده و مدیر مجله 
 .تر به برگ ضمیمه مراجعه کنید برای اطالعات بیش
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 دریافت لوح تقدیر
 بم در ارتبـاط بـا سـاخت پرورشـگاهی در ایـن شـهر، بـه                  رسانی به  در شماره قبلی بولتن ترجمه گزارش اختتامیه آکسیون کمک        

قدیر که با نام کانون ما طراحی شده است، از سوی الینزکلوب برای کانون              چندی پیش یک لوح ت    . خوانندگان این بولتن عرضه شد    
در این لوح یادبود خدمات کانون برای جمع آوری کمک مالی برای پیشبرد پـروژه پرورشـگاه صـنعتی در بـم مـورد                        . ارسال شد 

 .یمرسان در این جا عکسی از این لوح تقدیر را به چاپ می. قدردانی این کلوب قرار گرفته است
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  به رییس هیئت مدیره کانوننشان افتخاراعطای 
پروفسور سعید ناصری رییس کنـونی هیئـت مـدیره کـانون در نمایـشگاه      با کمال خوشوقتی و غرور مطلع شدیم که دوست عزیز           

 .  در بخش محیط زیست، موفق به دریافت نشان افتخار شده است٢٠٠٦بزرگ صنعتی هانور در سال 

ای بـرلین کـه      سازی مدرسه عالی فنـی و حرفـه        پروفسور ناصری استاد دانشگاه است و در حال حاضر با سمت رییس بخش ماشین             
ایشان دارای سوابق طوالنی تدریس در زمینه تولید بـرق توسـط            . باشد علوم مهندسی است، مشغول به خدمت می      مرکزی علمی برای    

 فنـی بـرلین   مدرسه عـالی های آموزشی مربوط به این رشته را در      سال قبل اولین کالس    ١٥ ناصری از    پروفسور. انرژی بادی هستند  
)TFH ( های  گیری از انرژی   اکنون بیش از دو دهه است که ایشان به کار مستمر تحقیق و پژوهش در راستای بهره                . برگزار کردند

 های این آموزشگیری از  نون چند نسل از دانشجویان با بهرهتاک. اند محیطی پرداخته تجدیدپذیر و طبیعی برای استفاده بهینه زیست
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هـای    استاد خود از زمره پژوهشگران و بانیـان چنـین فـن آوری            
کارهای علمی و پژوهشی پروفسور ناصری تاکنون       . اند نوینی شده 

در نشریات علمی و دانشگاهی مختلفی انتشار یافته است، از جملـه            
 ٢٠٠٥اینترنـشنال در پایـان سـال        . او. تها در مجله     آخرین آن 
 .  منتشر شد

 ٢٠پروفسور ناصری عضو سازمان فدرال انرژی بادی بـا بـیش از            
 میهمـان در نمایـشگاه      ٥٠٠این نهاد در حضور     . هزار عضو است  

بزرگ صنعتی هانور به استاد ناصری لوحه تقدیر و تشویق اعطـاء            
 . نمود

  آوریل در  ٢٨ تا   ٢٤این نمایشگاه از    
صنایع مربوط  . شهر هانوور برگزار شد   

به حفاظت از محیط زیـست و تولیـد         
های طبیعی هـر سـاله از        انرژی از راه  

ــن    ــزی ای ــوعات مرک ــه موض جمل
نمایشگاه صنعتی بوده است و این بـار        
نیز به همین منظـور بـا اعطـای لـوح           
تقدیر بـه سـعید ناصـری از خـدمات          
ارزنده پژوهشی ایشان در راه  پـاکیزه        

محیط زیست تقـدیر بـه عمـل        سازی  
 . آورد

هـای فارسـی زبـان       این خبر در رسانه   
 .مانند رادیو مولتی کولتی و سایت اینترنتی اخبار روز هم منتشر شده است

گویـد و آن را      گروه پاسخگویان کانون نیز به نوبه خود این موفقیت بزرگ را به آقای پروفسور سعید ناصری صمیمانه تبریک می                  
 .  رساند تخارات مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان به ثبت میدر کارنامه اف

 
 
 
 
 
 
 

 پروفسور سعید ناصری
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 انتشار کتاب تازه
. ای است از پروفسور ناصر کنعانی که اخیرا به چاپ رسیده اسـت             علم مواد برای آبکاری سطوح وصنایع گالوانیزه عنوان کتاب تازه         

. نحوی با آبکاری و گالوانیزه کردن سطوح فلزات سر و کاری دارند            ی که به  المعارفی است برای تمام افراد     این کتاب راهنما و دایره    
های مختلف کاری در این فـن همـراه          ای برای هرکدام از گروه     های جامع و ویژه     پرسش است که با پاسخ     ٧٠٠این مجموعه شامل    

 .  نمایید مشاهده میزیر به معرفی این کتاب و مولف آن پرداخته که آن را در رنزانشر ه. شود می
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 درگذشت معمار ایرانی 

 سـالگی در ایـران     ٦٢ترین مهندسان معمار معاصر ایرانی در سن         با کمال تاسف مطلع شدیم که سید هادی میرمیران یکی از برجسته           
ی ضـمیمه مراجعـه     ها تر خوانندگان عزیز بولتن با سوابق کاری و خدمات این معمار برجسته به برگ              برای آشنایی بیش  . درگذشت

 . کنید
 

                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سید هادی میرمیران
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 برگزاری سمینار دو روزه
نام پرسپولیس برای جلوگیری از مضرات مشکل اعتیاد  المنفعه به در نزدیکی پرسپولیس کانونی عام در شهر مرودشت ١٩٩٩در سال 

های خود را به تمام ایران گسترش  ال و نیم به تهران منتقل شد تا از این راه بتواند فعالیتمرکز این کانون پس از سه س. تشکیل شد
کانون پزشگان، دندانپزشگان، داروسازان و دامپزشگان ایرانی در برلین و کانون مهندسین ( ایرانی شهر برلین  از سوی دو کانون .دهد

های این نهاد در  ها و فعالیت منظور توضیح هدف سس این کانون بهمنش مو آقای دکتر نصیری) و متخصصین ایرانی در آلمان
 . به برلین دعوت شد٢٠٠٦ ه م١٩ و ١٨روزهای 

های مشابه نیز  این مراسم در مرکز کمک به بیماران ایدز در برلین برگزار شد که در آن تالش گردیده بود متخصصینی از رشته
 .  های برگزار کننده این مراسم بود ه در دو شب برنامه بیش از حد انتظار کانونکنند شمار متخصصین شرکت. هم رسانند حضور به

ها مربوط به معتادین  عکس. های مریم اشرفی، عکاس جوان مقیم لندن هم ترتیب داده شد زمان با این مراسم نمایشگاهی از عکس هم
 . دهد یطور تاثیربرانگیزی نشان م ها را به در ایران است و فالکت و بهبود آن
 . منظور تبادل تجربیات صورت دهد ریزی شده ای به  و دیدارهای برنامه منش موفق شد مالقات پس از مراسم آقای دکتر نصیری

بنای یک همکاری پرثمر میان متخصصین امور  کانون ما از موفقیت این مراسم بسیار خرسند و امیدوار است که از این طریق سنگ
 . مان پرسپولیس را گذارده باشداجتماعی در آلمان با ساز

      
 درخواست همکاری با بولتن خبری

هـای کـار و همکـاران کـانون           بولتن خبری ویژه اعضای کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان، از همـه اعـضا و گـروه                  
های علمی و تخصصی خود را از طریق  هها و برنام کند که با این بولتن خبری همکاری نمایند و اخبار مربوط به فعالیت درخواست می

 .  بازتاب در این بولتن ارسال دارند گروه پاسخگویان برای
 

 :ضمائم این شماره
 متن دعوت نامه شورای همگانی -الف
 فارسی دستورجلسه شورای همگانی به –ب 
 آلمانی دستور جلسه شورای همگانی به –ج 
 ٩فهرست گاهنامه شماره  –د 
 نی دکتر اولریش شِدلِر اطالعیه سخنرا–ه 
  نامه الینزکلوب به کانون–و 
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Persien - Land der Spiele?  
Die neuen Funde aus Jiroft 

 
 
Vortragender:  Dr. Ulrich Schädler 
 
In den letzten Jahren haben die spektakulären Funde aus der Umgebung von Jiroft 
(Provinz Kerman) grosse Aufmerksamkeit ausgelöst. Ausgedehnte Gräberfelder legen 
Zeugnis ab von einer bisher kaum bekannten Kultur, die vor etwa 4000 Jahren mit den 
umliegenden iranischen und mesopotamischen Hochkulturen in regem Austausch stand - 
vielleicht das in den Quellen genannte Aratta. Unter den Funden befinden sich auch 
steinerne Spielbretter bisher unbekannter Form, die den Ursprung und die frühe 
Geschichte des Backgammonspiels, eines der populärsten Spiele der islamischen Welt, 
in ein völlig neues Licht rücken. 
 
Dr. Ulrich Schädler ist ein klassischer Archäologe. Er hat in Frankfurt und Rom studiert 
und leitet seit drei Jahren das Schweizerische Spielmuseum im Schloss von La Tour-de-
Peilz am Genfer See. Es ist das weltweit einzige Museum zur Kulturgeschichte der 
Spiele. Ulrich Schädler ist einer der führenden Experten auf diesem Gebiet, Autor 
zahlreicher Publikationen und Herausgeber der Zeitschrift "Board Game Studies". 
 
 

Datum:   Donnerstag, den 08.06.2006 
Einlass:   18:30 Uhr 
Beginn:   19:00 Uhr 
Ort:    TU Berlin 
Hörsaal:   H 110 
Adresse:   Straße des 17. Juni 135 
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