
 
 

 
 
 

  ٢٠٠۴گردهمايی 
  هايدلبرگ، آلمان،

  اوت ٢٠-٢٣
  

  سالن کنگره هايدلبرگ
  ٢٠٠۴همايی سراسری دمحل گر

  

  
  

گردهمایی سراسری انجمن در سال آینده 
در سالن کنگره شهر هایدلبرگ آلمان برگزار 

سالن کنگره هایدلبرگ یکی از . شود می
های  زیباترین و باشکوه ترین سالن

گرچه .  استاسر آلمانرگردهمایی در س
برگزاری گردهمایی  اجاره این سالن برای

 ولی اکنون که ،ای نبود انجمن کار ساده
ین سالن تقاضای انجمن را مسئوالن ا

 ،اند  و قرارداد آن را امضا کردهاند پذیرفته
 این تصميم را توانيم با شادی بسيار می

  .اعالم کنيم
این سالن تاریخی و پر جاذبه حضور در 

دگان ی همه شرکت کنن براگمان بی
 فراموش های  از خاطره٢٠٠۴گردهمایی 

شرکت کنندگان با حضور . شدنی خواهد بودن
 آثار ک تماشاگرید سالن تاریخی از نزندر ای

  .ارزنده ای از تاریخ آلمان و اروپا خواهند بود
 به ١٩٠٣سالن کنگره هایدلبرگ در سال 

و به دست " رنسانس آلمان"سبک 
" فیاکوب هنکن ها"آلمانی  معماران نامدار

Jakob Henkenhaf فریدریش ابرت" و "
Friedrich Ebertساخته شد .  

ری از در بخش جنوبی سالن تصاوی
  ماننددانشمندان و هنرمندان بلندآوازه

 Adolf von Vangerow انگروفآدولف فون 
 Karl ، کارل گوتفرید نادلرحقوقدان

Gottfried Nadlerکاسپر  یوهانس، شاعر 
  Bluntschli Johannes Caspar چلیتونبل

 Adolf آدولف کوس ماول ، مدار سياست
Kussmaul آلبرت مایس ،شاعر و پزشک 

Albert Mays و آهنگسازان بزرگ، حقوقدان 
ارد واگنر، ولفگانگ آمادئوس ریک

وهان سباستين باخ، یموتسارت، 
 ونوس ليست و لودویگ فان بتهتفران

فرهنگی گردهمایی های . شود دیده می
. و علمی در هایدلبرگ سنتی کهن دارد

خوبی  بهاین سنت در سالن کنگره هایدلبرگ 
  بخش که در کنگره سالن.شود دیده می

و درست در کرانه رود نکار " قدیمیشهر "
 شهر هایدلبرگ  ویژگی هایهمه قرار دارد،

رومانتيک، با حال و : تاباند باز میتمامی  بهرا 
ل مجهز به تجهيزات هوای بزمی و در عين حا

امکانات . یمدرن و آخرین دستاوردهای فن
د نمای ساختمان ماننه نيز داخلی سالن

هم برای سمينارها و   و،بسيار متنوع است
کنسرت و یا مراسم کنگره ها و هم برای 

  .رقص و شب نشينی مناسب است
  

  گامی ديگر در ياری به
   دانشجويان دانشگاه

 
ه ابتکار جالبی  دست بتازگی بهانجمن ما 

توافقنامه با بنياد زده و با امضای یک 
 به  کمک ارسالای برای تازه امکانات کودک

 در .دانشجویان دانشگاه فراهم کرده است
 این شماره های آینده  شما را با جزیيات

 .توافقنامه آشنا خواهيم کرد
  

  

 انتخاب بهترين طرح برای مسابقه
  ٢٠٠۴ گردهمايی آرم

 گردهمایی  آرمطرح برای انتخاب انجمن
به عالقمندان . گذارد  میهمسابق را به ٢٠٠۴

 دسامبر فرصت ٢١شرکت در این مسابقه تا 
دارند تا طرح های خود را به هيئت مدیره 

جایزه این مسابقه . انجمن تحویل دهند
 در ٢٠٠۴ در گردهمایی  رایگانشرکت

  . استهایدلبرگ
  

  عضو شويد
   پرداخت حق عضويتو با

  !را تقويت کنيدانجمن 
با پذیرش عضویت و پرداخت حق عضویت 
ساالنه انجمن را در رسيدن به هدف های 

 ساالنه  هایحق عضویت. خود یاری کنيد
ن و کمک های ارسالی اعضای انجم

 تنها منبع مالی انجمن و پشتوانه
استقالل و مهمترین نشانه سالم بودن 

  .و توانمندی آن است
انجمن در با مراجعه به سایت مرکزی 

net.sharifuniversity.www و رجوع به 
 توان  میMembership Paymentقسمت 

 کارت  و با استفاده ازفرم عضویت را پر کرد
  .اعتباری حق عضویت خود را پرداخت

اعالميه انجمن در این مورد در سایت 
  .انجمن موجود است

  

  تازهو امکانات  با طرحنجمن سايت ا
سایت انجمن با طراحی جدید و امکانات 

 ران انجمن در دسترس دوستدای بزودبيشتر
با گسترش دامنه . قرار خواهد گرفت

ویژه  ه و بهای انجمن در سراسر گيتی فعاليت
های شاخه ها در ماه  با گسترش فعاليت

های اخير نياز به تسهيل تبادل اطالعات از 
ایت واحد و مرکزی بيش از پيش طریق یک س
ندی پيش گروه کاری از چ  .شد احساس می

کتر شيخ  منوچهریان و دتحت رهبری مهندس
االسالمی و با شرکت نمایندگانی از شاخه 

 ان آنها سرگرم این کار شدند و حاصل کار
بزودی در دسترس همه اعضا و دوستداران 

 .انجمن قرار خواهد گرفت
 : سایتبرخی از امکانات جدید

ایجاد بخش مربوط به شاخه ها تا همه      -
دوستداران انجمن از هر شاخه از طریق یک 

  ؛ به جامعه جهانی انجمن متصل شوندسایت
های  ایجاد امکان ارتباط برای گروه     -

 ؛تخصصی از طریق فوروم
 اداره سایت زیر نظر نماینده هيئت مدیره و -

  .نمایندگانی از شاخه های انجمن
net.sharifuniversity.www://http 

  اکبر پيمانعلی گو با دکترو گفت
 

 
 

    علی اکبر پيمان: نام
   در شيراز١٣١١من به: سال و محل تولد
  ، آلمانFreiburgفرایبورگ : محل سکونت

 فيزیک از دانشگاه ایدکتر: تحصيالت
  فرایبورگ آلمان

  همسر: دهخانوا
  بازنشسته: شغل

  

آقای دکتر پيمان از اینکه دعوت ما را برای 
  .گو پذیرفتيد، بسيار متشکریمو گفت
ممکن است ما را قدری با سابقه . ١

  آکادميک تان آشنا کنيد؟
من تحصيالت متوسطه را در دبيرستان 
شاهپور شيراز به اتمام رساندم و سپس در 

حصيل تدانشگاه تهران در رشته فيزیک به 
 موفق به دریافت ١٣٣٣پرداختم و در سال 

سپس برای ادامه . ليسانس فيزیک گشتم
 دوستی يل به آلمان آمدم و در آنجا باتحص

به وسيله  ،خواند آشنا شدم که فلسفه می
ایشان به فلسفه و روانشناسی عالقه پيدا 
کردم و شروع کردم به تحصيل در رشته 

انس ليسپس از اخذ . روانشناسی و فلسفه
در روانشناسی و فلسفه روزی یکی از 

ل فيزیک به من رجوع کرد أدوستان با یک سو
 هایم دور و من ناگهان دریافتم که از آموخته

ام به فيزیک و  افتاده ام و عشق اوليه
ریاضيات به یکباره شعله زد و بر آن شدم 
تحصيالت فيزیک را ادامه دهم و به همين 

ت در دانشگاه دليل در رشته فيزیک و ریاضيا
با انجام . فرایبورگ مشغول تحصيل شدم

طرح و ساختمان یک دستگاه متعادل کننده 
 ٩٠٠پتانسيل برای یک شتاب دهنده خطی 

هزار ولتی در فرایبورگ موفق به اخذ فوق 
پس از آن در . ليسانس در فيزیک شدم

 کوانتوم الکترودیناميک کار فيزیک هسته ای و
بخوانيد (ر باره پراش  و رساله دکترا را دکردم

pa-raash معادل فارسی برای مفهوم 
scattering( کومپتون و تصحيح تابشی پراش 

 به ١٧ Mevبرای کوانت های گاما با انرژی 
ر فيزیک ين رساندم که در مجله نيوکلپایا

 به دعوت آقای ١٩۶۶در سال . انتشار یافت
دکتر مجتهدی به دانشگاه آریامهر رفتم و تا 

 در آنجا مشغول تدریس فيزیک ١٩٧٢سال 
 با استفاده ١٩٧١ و ١٩٧٠های در سال. بودم
ستان رفتم و در ل فرصت مطالعاتی به انگاز

دانشکده فيزیک امپریال کالج لندن در رشته 
  .نمودمکوانتوم الکترودیناميک کار و تدریس 

 به اتفاق خانواده به ١٩٧٢اواخر سال 
 و ابتدا در دانشکده فيزیک  وآلمان آمدم

سپس در دبيرستان فنی فرایبورگ به تدریس 
 باز ١٩٩۵از سال .  پرداختمریاضيات و فيزیک

 ام و مشغول نوشتن کتاب جامعی نشسته
در باره تانسورها و کاربردشان در ریاضيات و 

    مدت   در   که هایی  کتاب .  هستم فيزیک
 ٣ه در صفحه ادام

در چهار صفحه  
  ١٢ شماره

  ١٣٨٢آذر 
  ٢٠٠٣دسامبر 

  ١صفحه 

http://www.sharifuniversity.net
http://www.sharifuniversity.net


 
 

 
 
 

  از سن ديه گو تا هايدلبرگ
  ه گوگردهمايی سن دي

  

  
  

 از ١٩٩٩بسياری از ما پيام هایی را به خاطر داریم که در سال 
 کوتاه و صميمی با  این پيام های.شد  ارسال میدکتر هژبریطرف 

 این پيام ها سوی آندر . شدند  ارسال میهدف ایجاد ارتباط
های افرادی نهفته بود که بهترین دوران زندگی خود را در  کوشش

 را در ناودند و گرچه دست سرنوشت آنکرده بدانشگاه ما سپری 
 شکل نده بود، همت کرده بودند تا تقدیر را به دلخواهسراسر دنيا پراک

  .دهند
ها و با همدل شدن دو نسل از دانشجویان و  دنبال این پيام هب

کميته "با نام  کميته ای ١٩٩٩مبر در ماه نوا دانشگاهيان،
 نفر برای تدارک ٣٠شرکت با ) ACCR" (هماهنگی گردهمایی

ن پيشين مسئوال این افراد هم .تشکيل شدن گردهمایی نخستي
هم فارغ اعضای پيشين هيئت علمی دانشگاه و دانشگاه، 

دکتر هژبری . مریکا، کانادا و اروپا بودندالتحصيالن دانشگاه مقيم ا
ميته سپس  این ک.بعنوان هماهنگ کننده این گروه انتخاب شد

س آنجلس،  گردهمایی های محلی در لواری یک رشتهاقدام به برگز
  .ن دیه گو و تورنتو کردبرکلی،  س
  سالگردهمایی ،ها و تدارکات مقدماتی  این تالشدر پی

ن دیه گو در س در شهر  ژوئن٢۶ تا ٢٣ در روزهای ٢٠٠٠
 برگزار مریکاکاليفورنيا در غرب آیاالت متحده اجنوب ایالت 

آموختگان و اعضای پيشين هيئت  ش نفر از دان۵٠٠ بيش از .شد
 این شگاه صنعتی آریامهر و شریف درعلمی و کادر اداری دان

فضای گردهمایی سرشار از احساسات . ی شرکت کردندردهمایگ
 پس از  دیرینهم دانشگاهيان دیدار شوق. عميق و پرشور بود

زد و در عين  های طوالنی دوری و بی خبری در این فضا موج می سال
 یک  آیا این گردهمایی:شد ده میها خوان ن پرسش در نگاهحال ای
 و یا یک نقطه آغاز؟ اگر آغاز است، آغاز چه چيزی ، است کوتاهدیدار

توان این همه شور و عشق و عالقه و احساس  است؟ چگونه می
   جمع استفاده کرد؟همچنان حفظ کرد و یا از آن به سودتعلق را 

  
  :ایی نکات مهم این گردهمو چنين بود 

سای نخستين گردهمایی مورد پشتيبانی فعال همه رؤ -
 زنده یاد. س وقت دانشگاه قرار گرفتشين و همچنين رئيپي

 دارن  امين، سومين رئيس دانشگاه، از طالیهدکتر محمدرضا
عالوه بر ایشان دکتر .  این گردهمایی بودبرگزاریخستگی ناپذیر 

س پور، رئي رابحضور دکتر سه. داشتندمهدی ضرغامی نيز شرکت 
. داد دانشگاه، به این گردهمایی وزن و معنای ویژه ای میوقت 

سای پيشين دانشگاه، پرفسور رضا، دکتر نصر و دکتر دیگر رؤ
 . های همدلی به گردهمایی ارسال داشتند مهران نيز پيام

  .گردهمایی با سخنان دکتر شيخ االسالمی آغاز شد -
انشگاه صنعتی آریامهر را که لباس استادی د الیحدکتر هژبری در -

هایی را که به تشکيل این گردهمایی  تن داشت، فعاليت هب
 . را معرفی کردACCRانجاميد، تشریح و اعضای کميته 

 خدمات  دانشگاه،گذاری ر محمد رضا امين تاریخجه ای از پایهدکت -
 . در دانشگاه و صنعت بيان داشتتجارب خویش دکتر مجتهدی، و

 و از نشگاه، سخنرانی مفصل و جالبس دادکتر سهراب پور، رئي -
 وضعيت دانشگاه و نيازهای آن ایراد  دربارهپيش تدارک شده ای

 بهنيا، آریا، فرزان، ها و آقایان  پس از سخنرانی های خانم.کرد
 و انسانی، دکتر ائبی، فاتحی، خوشنویس، عدالت، منوچهریان،ط

 "؟چرا ما به یک انجمن نياز داریم"عنوان   زیرعلی محسنی
 .سخنرانی کرد

نظرخواهی در مورد اساسنامه  ترابی نتيجه  محمددکتر -
 و افرادی را برای را به اطالع شرکت کنندگان رساندانجمن 

 .  تدوین قطعنامه های گردهمایی پيشنهاد کردعضویت در کميته
 با سخنان دکتر خاکزار، مهدوی، یعقوبی، برنامه ها در روز بعد -

 .مه یافتکمالی و شيخ االسالمی ادا
 دانشگاه  تحصيل در خاطراتی از دوران شرکت کنندگاناز تنچند  -

 .ند کردبازگو
  در سمتیهای بعد متر خوشخو نظرات خود را در مورد گادک -

 .تشکيل انجمن و تشکيل هيئت مدیره بيان داشت
شرکت کنندگان در گردهمایی بر لزوم ایجاد یک انجمن و  -

کيد يالت متناسب تأچوب یک نهاد با تشکسازماندهی امور در چار
داشتند و پيشنهاد تشکيل انجمن دانشگاه صنعتی شریف به 

 نفر داوطلب شدند که ٩بدین منظور  .اتفاق آرا تصویب شد
 تدوین اساسنامه انجمن را به ACCR نفر از اعضای ٧کمک  هب

 .عهده گيرند
  :این افراد عبارت بودند از 

کتر فریبا آریا  د،)عضو پيشين هيئت علمی(دکتر مرتضی انواری 
 دکتر بيژن فرزان ،)فارغ التحصيل( دکتر الدن بهنيا ،)فارغ التحصيل(
 ، )عضو پيشين هيئت علمی( دکتر فریدون هژبری ،)فارغ التحصيل(

فارغ (ال مهندس امير رضا کٌي، )فارغ التحصيل(دکتر جليل کمالی 
دکتر ، )عضو پيشين هيئت علمی( دکتر حسين خوشخو ،)التحصيل

فارغ (ورا منوچهریان  مهندس ژ،)فارغ التحصيل(خوشنویس بهروز 
 دکتر علی محسنی ،)فارغ التحصيل(دکتر نادر معيری ، )التحصيل

 دکتر جواد ،)فارغ التحصيل( مهندس حسين نادر ،)فارغ التحصيل(
، )فارغ التحصيل( دکتر زاهد شيخ االسالمی ،)فارغ التحصيل(لر رضوی

 .)فارغ التحصيل (مهندس فریماه وهاب زاده فاضلی

  
نظرخواهی گذاشته ه  ب٢٠٠٠اساسنامه پيشنهادی در نوامبر 

 اشخاص زیر ٢٠٠٠پس از ثبت قانونی انجمن در ماه دسامبر . شد
های  انجمن به اداره ثبت شرکت) Officer(ن رسمی عنوان مسئوال هب

 .کاليفورنيا معرفی شدند
  )سرئي(دکتر هژبری  -
 )سنایب رئي(دکتر جليل کمالی  -
 )دبير(کتر الدن بهنيا د -
 )خزانه دار(دکتر فریبا آریا  -

تند که کنندگان روی این موضوع توافق داش گردهمایی شرکت در
ی های علم  کمک به پيشبرد همکاری" انجمن مهمترین هدف

های علمی   تسهيل همکاری یاری به و نيز"و حرفه ای ميان اعضا
  .ه استجمن و دانشگارفه ای ميان اعضای انحو 

  

  رکز بين المللی طراحی و سالمتیم
ضای پيشين هيئت علمی ، از اعدکتر شاه نوازبا خبر شدیم که 

 استادی در  کارپس از فراغت از،  انجمن فعال عضودانشگاه و
ان و دوئد، به همراه جمعی از دیگر استا سایيلولدانشگاه 
مرکز جدیدی تازگی  بها ن از کشورهای مختلف اروپا و آمریکمتخصصا

 انسانیبه منظور ترویج دانش طراحی محيط کار منطبق با نيازهای 
دهد که در  تحقيقات و تجارب دکتر شاه نواز نشان می.  کرده اندبنياد

بسياری از کشورهای پيشرفته صنعتی بيماری های ناشی از کار 
  با این مشکل الزمی رویاروییبرا.  استسرعت در حال گسترش هب
 از حد یک رشته علمی فراتر رود و ها ها و بررسی ست که پژوهشا

ها پاسخ های الزم را   چندین رشته و ایجاد ارتباط ميان آنبا پيوند
  . بيابدبرای پرسش های تازه
 برای بنياد این مرکز، موفقيت و دکتر شاه نوازما ضمن تبریک به 

  www.designandhealth.com : نشانی. یمسالمت ایشان را آرزومند
٢  

  خبرنامه انجمن فارغ  ا لتحصيالن
 این خبرنامه با مطالب بسيار متنوع و جالب منتشر شد ۴شماره 
در سایت انجمن و همچنين  سایت انجمن فارغ التحصيالنو از طریق 

  tne.sharifuniversity.www  .ما در دسترس قرار دارد

  ١٢ شماره
  ١٣٨٢آذر 

  ٢٠٠٣دسامبر 
  ٢صفحه 

http://www.alumsharif.org
http://www.sharifuniversity.net
http://www.designandhealth.com


 
 

 
 
 

  پيمانگو با دکتر و گفتدنباله 
 ه فارسی از من چاپ شدهبایران تدریس در 

  :به قرار زیر اند
 مکانيک سيستم - ٢ ؛ مکانيک آناليتيک- ١

 فيزیک محيط - ٣ ؛نقاط مادی و اجسام صلب
 مبانی -۵ ؛ فيزیک اتمی- ۴ ؛های پيوسته

 تانسورها در - ۶ ؛فيزیکی تئوری نسبيت خاص
 تئوری - ٧ ؛فضای اقليدسی و شبه اقليدسی

 . فيزیک هسته ای- ٨ ؛ميدان ماکسول
  

  
   استادی دردکتر پيمان در دوران

  دانشگاه صنعتی آریامهر
  

آقای دکتر پيمان از دوران تدریس در . ٢
  دانشگاه صنعتی آریامهر چه خاطره ای دارید؟

 شود به دوران خاطرات من مربوط می
ها  این سال.  مجتهدی، رضا و امينآقایان دکتر

در . دانم  میمهای زندگي را من از بهترین سال
این ایام بود که ما توانستيم دانش و تجربه 

انشجویان ایران انتقال  دخویش را به بهترین
 ابتدا جمع کوچکی بودیم و قصد .دهيم

داشتيم با تمام امکانات خویش دانشگاه را 
ه درخت برومند و باروری که نونهالی بود ب

توفيق خدا این امر عملی  هيم که بکنتبدیل 
شد و ثمره آن مورد استفاده جوانان ایران 

دای هر کاری مشکل است و البته ابت. است
جز چند ساختمان ساختار ارگانيسم ه دانشگا
این ساختار را ما بایست ایجاد . نداشت

ها  تفاوت سالیق و اختالف دیدگاه. یمکرد می
 با تبادل نظر و ها دشواریموجود بود ولی 

  .شد تفکر عقالنی مرتفع می
های اول آقای دکتر مجتهدی رئيس  در سال

دانشگاه بودند و پایه ریزی دانشگاه و امکان 
 یافتن آن مرهون زحمات این بزرگوار یتودوجم

من به ایشان عالقه داشتم و ایشان . است
از اصول کار ایشان . نمودند بمن لطف می

ایشان حفاظی . برقراری نظم و انضباط بود
ثيرات منفی خارجی تا اساتيد أل تبود در مقاب

و کارمندان بتوانند با فراغ بال در دانشگاه به 
چون . غول باشندکار علمی و تدریس مش

سيستم ایشان در دبيرستان البرز کامال 
موفق بود، کوشش کردند که روش های 
. مرسوم در آنجا را در دانشگاه بکار برند

بعضی از این روش ها بخاطر تفاوت سيستم 
دانشگاهی و دبيرستانی در عمل با مشکالت 

بایست  برای مثال می. شد چندی مواجه می
 ١٢ تا ٨ ساعت هر هفته روزهای شنبه از

امتحانات کتبی برای تمام دانشجویان برقرار 
این کار مشکل بزرگی هم برای . شود

. بود هدانشجویان و هم برای اساتيد ایجاد کرد
 تحت فشار مداماز یک طرف دانشجویان 

امتحانات بودند و امکان شکوفائی نمی یافتند 
نشان اتيد و دستياراسو از طرف دیگر وقت ا

الت جدید برای أاوراق و تهيه سوبرای تصحيح 
بسياری از اساتيد . شد هفته آینده گرفته می

و از جمله خود من این روش را صحيح 
دانستيم و در این مورد چندبار با آقای  نمی

ایشان چون . گو کردیمو دکتر مجتهدی گفت
 قبول کردند که ،شخص منصف و متفکری بود

ر دکت. ع را در سال بعد تغيير دهندضاین و
کرد  مجتهدی در کار درس اساتيد دخالت نمی

 نظارت داشت که مطالب در سطح باال و ولی
 این زا. ین وجه به دانشجو انتقال یابدبه بهتر

زعم او مایه علمی  هکه ب جهت به کسانی
گذاشت و کسی  بيشتری داشتند احترام می

 در نظر او ،که از ریاضيات بهره کافی نداشت
یاد  هین وضع مرا ب ا!وجهه چندانی نداشت

در باغ آکادمی  اندازد که بر سر جمله ای می
که محل تدریس افالطون بود، نوشته شده 

  !"داند، وارد نشود هرکس هندسه نمی: "بود
دکتر مجتهدی مانند مرغی که نگران 

. کرد جوجه های خود باشد از ما محافظت می
ایشان . خداوند روح آن بزرگوار را شاد دارد

گذاشت که از لحاظ اداری  جا ها بدانشگاهی ر
و آموزشی شالوده محکمی داشت و رشد 

 مدتی حالت  دانشگاهایشان با رفتن .کرد می
جای  هپرفسور رضا که ب. تعادل ناپایدار پيدا کرد
،  برگزیده شديابت توليتدکتر مجتهدی به ن

ع بی بود دانشمند و با فکر عميق و طشخص
 به  معتقد ون به ادبيات و عرفا عالقمند.ظریف

از این جهت از لحاظ .  بودآزادی آکادميک
آموزشی، اساتيد امکان شکوفایی بيشتری 

  .یافتند
اگر بخواهم وضع زمان مجتهدی و رضا را 
مقایسه کنم، شاید مناسب باشد یک 

در زمان . برم کار هاصطالح ترمودیناميکی ب
مجتهدی انتروپی سيستم دانشگاه کم بود 

اد اعضای کادر آموزشی زیرا از یک طرف تعد
محدود بود و از طرف دیگر ایشان با صرف 
انرژی و کوشش و نظارت حالت منظمی در 

فسور در زمان پر. دانشگاه ایجاد کرده بودند
 افزایش رضا انتروپی این سيستم مرتب

رف تعداد افراد کادر زیرا از یک ط. یافت می
 افزایش یافته بود و به سرعتآموزشی 

شد که   در سيستم زیاد میاطالعات موجود
از طرف . دهد نتروپی را افزایش می ااین خود

دیگر آن قالبی که مجتهدی برای دانشگاه 
بایست  شد و می ریخته بود، گسسته می
آقای پرفسور رضا . ساختار نوی ایجاد شود

دانی به امور اداری نداشت و چن دلبستگی
. گنجيد اندیشه عميقش در این قوالب نمی

 ورزش تنيس عالقه داشت و هر روز ایشان به
یکی دو ساعت در زمين تنيسی که بخاطر 
ایشان آماده شده بود به این ورزش مشغول 

خاطر پرفسور رضا  هبعضی از افراد هم ب. بود
  .در زمره تنيس بازان درآمدند

پس از پرفسور رضا که خورشيدش خوش 
درخشيد ولی دولت مستعجل بود، نوبت به 

 به پرده ظلمتو آفتاب او از دکتر امين رسيد 
  .این جهان سپنجی تابيدن گرفت

  دیگر کاین جهان پرغرور روز
  یافت از سر چشمه خورشيد نور            

  ترک روز آمد ابا زرین سپر
  هندوی شب را به تيغ افکند سر             

  برکشيد سر فلک از قرص خورشيد
   کشيدپرکرکس زرین گردون           
تر امين هم مدیر و هم سازمان آقای دک

شخصی بود آزادمنش و . دهنده زبردستی بود
از خصایص خوب مدیریت ایشان این . بردبار

. نيست دانشگاه پادگان دانست بود که می
مالحظه  هيچگاه تصميم ناگهانی و بی

در مسائل و امور آنقدر با شورای . گرفت نمی
کرد، تا راه حلی  دانشگاه و اساتيد بحث می

اگر .  شوده مورد قبول اکثریت است، پيداک
ی خودش نبود، با أاین راه حل هم موافق ر

 تا کرد، هوشياری آنقدر جلسه را طوالنی می
تشکيل شورای . ای پيدا شود حالت مصالحه

 کادر یدانشگاه و انتخابی بودن اعضا
 توسعه  ترتيب ترفيع استادان،آموزشی،

ی خارج، دانشگاه و ارتباطات آن با مراکز علم
رابطه . از کارهای مرحوم دکتر امين است

ایشان با من خيلی خوب بود و در امور با من 
یادم هست هنگامی که . کرد مشورت می

دکتر کرمی از دانشکده مکانيک رفت تا 
ریاست دانشکده نفت آبادان را عهده دار 

 پرسيد وآقای دکتر امين مرا خواست شود، 
دانشکده تو چه کسی را برای سرپرستی "

من پس از کمی " دانی؟ مکانيک مناسب می
داود اردبيلی را شایسته " :تفکر گفتم

 از کشوی ميزش سپس ایشان ."دانم می
 حکمی را که برای اردبيلی نوشته بود،

 من ،دکتر پيمان" : نشان داد و گفتدرآورد،
  ."خوشحالم که نظر تو با من یکی است

ت دانشگاه تحت مدیریت دکتر امين یک حال
یعنی سيستمی شد که .  پيدا کردکارگاني

 از نظر کيفی و ستتوان خودساز است و می
ه مستعد کمی تکامل پيدا کند و از خارج ماد

انسانی متخصص و دانشمند  آن زبگيرد و ا
برای من . به جامعه تحویل بدهدبسازد و 

برای  در مراحل اوليهمایه مسرت است که ما 
نون به اک  ورشد و برپایيش کوشش کردیم

 که مایه اميد چنين مرتبه عالی رسيده
 ماناست و بيشتر جوانان برومندایرانيان 

ما مدت زمانی . مایلند در آنجا تحصيل کنند
ودیم و پس از ما اساتيد همراه این کاروان ب هب

هدی ری یا به اصطالح دکتر مجتدانشمندت
آمدند و این کاروان علم را " اساتيد الوالعظم"

برای همگی آرزوی . برند ند و میبه پيش برد
  .کنم موفقيت و عزت و سالمت می

  این سخن ها تا بدین جا گفتنی است
  هر چه آید بعد از این بنهفتنی است           

  هر سخن شير است در پستان جان
  گردد روان بی مکنده ئ خوش نمی             

  باقی این گفته آید بی زبان
  روان آنکه دارد هوش جابر                       

 با سپاس مجدد از جنابعالی آقای دکتر پيمان
  . آرزومندیمبرایتان و موفقيت سالمت

  

  از خاطرات دکتر مجتهدی
من با . دانست هویدا، نخست وزیر، می
ولی طرز فکر مرا . ایشان صحبت نکرده بودم

یک شبی در یک مهمانی به . می دانست
. يدا کردمبرای شما زمين دولتی پ: "من گفت
زمين دولتی . بله: "من گفتم" کنيد؟ قبول می

زمين در جاده ." دیگر غل و غشی ندارد
 –عاصمی ] محمد[مهرآباد روبروی دبستان 

روبروی ]. بود[بين ميدان شهياد و مهرآباد 
دبستان عاصمی، یک جایی بود که ساخته 

هایی بود که  ولی مدت. بودند هنرستان بکنند
 بی در و –طور افتاده بود  این ساختمان همين

زمينش، درست یادم ] عرض[ و –پنجره 
نيست، از دم جاده به نظرم چهل متر بود، یا 

یادم نيست، ولی عمق زمين . شصت متر بود
های  شرق و غربش هم زمين. خيلی زیاد بود

  .شد خرید می. بایری بود
آقای دکتر ادیب . کميسيونی تشکيل دادم

به دکتر ادیب من ایمان چون . دار را کردم خزانه
 مرد بسيار شریف، وزیر بهداری بود، –داشتم 

ایشان را کردم . استاد دانشکده پزشکی بود
تمام وجوهی که به دانشگاه . دار خزانه
حاال گر و گر . آمد تحت نظر ایشان بود می

دانشجویان ایرانی خارج، اکثرًا فارغ 
های دبيرستان البرز، برای من پول  التحصيل
 از پول دانشجویی که –رستند می ف

یک چک . اوليایشان برایشان می فرستند
ای  می فرستند، مثًال سی دالر و نامه

تعهد می کنيم که ما هر ] که[نویسند  می
ماه سی دالر برای دانشگاه آریامهر 

این چک ها را مجله خواندنيها . بفرستيم
  .حتی چاپ کرد

  )ه آیندهادامه در شمار(                         

  ١٢ شماره
  ١٣٨٢آذر 

  ٢٠٠٣دسامبر 
  ٣صفحه 



 
 

 
 
 

  دکتر خاکزار قدردانی مطبوعات آلمان از

  
 در انشدکتر خاکزار را در اتاق دانشجویی  ، پيش سال۵٠بریده روزنامه 

  دهد  نشان میاشتوتگارت
 نوامبر خود همراه با انتشار ۵ در شماره "وتگارتتاخبار اش"

هایی از زندگی آکادميک و حرفه ای   و ذکر بخشدکتر خاکزارعکس 
  به مناسبتطالباین م .قدردانی کرد از خدمات دکتر خاکزار ایشان
 Max-Kade "ماکس کاده" خوابگاه گذاری  پایه سالگی۵٠

  .منتشر شده است
در  ١٩۵٣ دسامبر ١ در روز "ماکس کاده " طبقه ای١۶ خوابگاه

 نفری ١۵۶اکزار یکی از دکتر خ. شهر اشتوتگارت آلمان گشایش یافت
 همه .شوند ین خوابگاه شمرده می انساکناين بود که از نخست

 ١٢ن آن و از طریق یک کميته امور خوابگاه توسط ساکنا
همين کميته از نيز توسط ن جدید ساکنا. شد  اداره مینفری
دکتر خاکزار در زمان  .شدند  میه برگزیدکنندگان درخواست ميات
 نماینده دانشجویان خارجی در ١٩۵٣ در سال يل در اشتوتگارتصتح

 وی به مناسبت این سالروز .ویان دانشگاه بودشورای دانشج
  . این حوابگاه را به یک گردهمایی دعوت کردساکنان نخستين

  

 چند خبر
 برنامه یبيست و هشتمين دوره مسابقات جهان یدماتمرحله مق 

 و ی تيم داخل٧٥در منطقه آسيا با حضور  ACM ی دانشجويینويس
تيم  . شد شريف برگزاری در دانشگاه صنعتیدو تيم خارج

 ی اول مرحله مقدمات با آسب مقام مااستاپندوس دانشگاه
ر منطقه آسيا به مرحله د ACM ی دانشجويینويس مسابقات برنامه

  )ایسنا( . اين مسابقات راه يافتپایانی
 از دانشجويان دانشگاه یجمع روزنامه شریفش بنا به گزار 

شته حذف ر به وزير علوم، نسبت به یا  شريف در نامهیصنعت
 مكانيك اين ی مهندس  دانشكدهیها از رشته دريا یمهندس

 دريا ی رشته مهندسدگرباره دانشگاه انتقاد آردند و خواستار ايجاد
 .در اين دانشگاه شدند

   راه  دانشگاه  فوتبال مسابقات   فينال  به  و عمران  برق هاي تيم 
    با نتيجه  توانست ق بر   دانشكده  تيم ی نهاي  نيمه ی  مرحلهدر .يافتند

 در بازی دیگر این . آند  را مغلوبیژر متالو ی پنالت  و در ضربات٦ بر ٧
  راتيم دانشکده کامپيوتر ٢ بر ٣   با نتيجه  عمران   دانشكده  تيم  دوره

 . آرد مغلوب
   همراه  به  دانشگاه يسئر ،پور دآتر سهرابدر ماه گذشته  

 با   زنجان خوابگاه با حضور در   دانشگاه  و مديران نا از معاون یتعداد
 و  یوي ش  خشك گشایش از  پس و  کرد ديدار  خوابگاه  اين ناساآن

   از طرف  آهی و پاسخ  پرسش   خوابگاه، در جلسه  خانه  ديدار از تلفن
   بود شرآت  شده  داده رتيب ت  زنجان  خوابگاهی صنف یشورا
من برشماری  طی سخنانی ضپور سهرابدکتر  .جست
 ٩   دانشگاهی ارز  بودجه  که های دانشگاه اظهار داشت موفقيت

پس از تماس با مقامات دانشگاه این رقم به  ( هزار دالر است
   خريد آتابصرف   از آن  سوم  يك  آه)نهصد هزار دالر تصحيح شد

   فرستادن ی برا بقيه و ،  خريد تجهيزات  صرف  سوم ، يك  و مجله
  شود آه  مي  هزينه ی مطالعات  فرصت یآشور برا  از  خارج ه باندتااس
   شريفیها  در حد و اندازهی دانشگاهی جوابگو مقدار اصًال اين

 .)روزنامه شریف. (نيست
يادمان مراسم  نوامبر ٢۴به گزارش ایسنا در روز دوشنبه  
 دانشجويان دانشگاه ی انجمن اسالمی از سوای  زنجيرهیها قتل

 بعد از ظهر در ٣ نفر از ساعت ٣٠٠ و با حضور حدود شريف صنعتي
 در این مراسم خانم پرستو فروهر و . برگزار شددانشگاه  ٣سالن 

 .همسر آقای زرافشان سخنرانی کردند

  از سفرهای دوستان کوهنوردمان

 
عکس باال گروهی از فارغ التحصيالن دانشگاه را در سفری که در 

در  ند، زیر آسمان زیبای کویرشتایيز امسال به منطقه کویر داپ
در مرکز ایران نشان  خور در شمال شهرستان "کوه جن"منطقه 

  علیو ضيایی  کورس،مرتضوی حسناز جمله آقایان . دهد می
  .شوند در این عکس دیده میپارسا 

وهنوردان صاحب نام  تحصيل از کدوراناین دوستان که در 
ریگ " بکر و زیبای کویر نار کند، در این سفر از جمله ازدانشگاه بود

  برای سفرهای آتی و امکانات عبور از این کویر را عبور کردند"جن
 خود  و صعب العبورن خشا طبيعتاین منطقه ب .بررسی کردند
  .موفقيت هر چه بيشتر این دوستان را آرزومندیم. شود شناخته می

 

   از ابداعات دکتر خوشنويسمريکات اگزارش مجال
شماره  در نخستين Business Week کمجله بيزینس وی

  بهرخدکتر  آقایدسامبر خود گزارش مفصلی از ابداعات
 از اواخر .در زمينه مدل سازی سریع منتشر کرده استخوشنویس 

ت  روش های مدرن نمونه سازی سریع در ساخ١٩٨٠دهه 
ها با تعداد توليد   انواع قالبمحصوالت نهایی قطعات صنعتی مانند

تکنولوژی این یکی از انواع موفق در . تکامل یافته است،  کمنسبت به
 ذوب و اتصال ذرات پودر پالستيک با فلز استفاده از اشعه ليزر برای

  .این روش بسيار پرهزینه و زمان بر است. شود می
 از  از فارغ التحصيالن دانشگاه ما، خوشنویس بهرخدکتر

ایع و سيستم مهندسی صندانشکده   استاداعضای فعال انجمن ما و
 اختراع کرده ای روش تازه ، آمریکادر دانشگاه کاليفورنيای جنوبی

 از یک منبع حرارتی ،جای استفاده از اشعه ليزر هاست که در آن ب
 سطح پودر تواند گرما را همزمان به همه ساده و ارزان که می
های پودر که مربوط   در این روش قسمت.شود برساند، استفاده می

 ،وندش میتکه  طع جسم هستند، به سرعت ذوب و یکبه سطح مق
 زیرا پيش از ،مانند صورت آزاد باقی می ههای پودر ب ولی بقيه قسمت

وسيله یک ماده شيميایی  ه بها  خاصيت ذوب و اتصال آن، عملاین
 ثانيه ١۵سم در کمتر از  در این روش هر الیه ج.شود تغيير داده می
سریع تر و  مراتب هباز روش ليزری ین روش ا .شود ساخته می

دليل عدم نياز به تجهيزات ليزری، بسيار کم  هدر عين حال ب
  .هزینه تر است

رود  انتظار می. جدید ثبت شده و تحت ليسانس استاین اختراع 
 ما موفقيت هر چه .ال آینده به بازار بيایندسهای مزبور تا  که ماشين

   .بيشتر دکتر خوشنویس را آرزومندیم
  

  
  ا استفاده از ابداع دکتر خوشنویس هایی از محصوالتی که بنمونه

 شوند توليد می

  ١٢ شماره
  ١٣٨٢آذر 

  ٢٠٠٣دسامبر 
  ۴صفحه 


