
 

 
 
 
 
 
 
                  

 

  

  !عيد نوروز و سال نو مبارک باد
 

 را به فرارسيدن نوروز باستانی و سال نو
در پيامی . مگوئي خوانندگان گرامی تبريک می

که دکتر هژبری، رئيس انجمن دانشگاه 
صنعتی شريف ، به همين مناسبت برای 

ارسال داشته اند برای همه  اعضای انجمن
اعضا سال نويی پر از شادی و استقرار صلح 

  . آزادی در سرار جهان آرزو نمودندو
  

  
 

  برنامه گردهمايی سوئد
های  برنامه مقدماتی سخنرانی

 ماه ٣٠  و٢٩ که در روزهای گردهمايی سوئد
  :شود مه در استکهلم برگزار می

: نم هژبری رئيس انج فریدوندکترآقای  .١
  گزارش انجمن؛

 گزارش:  مهندس انوشه هادزادآقای .٢
 ؛ئی انجمنشاخه اروپا

ابق  استاد سهنوازا دکتر هوشنگ شآقای .٣
ارگونومی ": صنايعدانشکده مهندسی 

در حال   در ايران و کشورهایصنعتی
 ؛"توسعه

عضو کميته لو  زهآقای مهندس عليرضا حم .۴
 در التحصيالن  انجمن فارغتخصصی مکانيک

 ؛"صنايع ايران در گذشته و حال": داخل
اندازه گيری : "منوچهر وثوق مهندس آقای .۵

 در آلياژ خوردگی منجر به ترکتنش های 
 ؛" در صنايع هواپيما سازیتيتانيوم مصرفی

سوئد برنامه : "خانم مهندس بهناز عقيلی .۶
 ؛"های اتمی  زبالهبرای نگهداری نهائی

انداز آینده  چشم: "آقای دکتر اسد ابری .٧
 ؛"ميکرو الکترونيک

سفيدکاری : "مود بدریآقای مهندس مح .٨
 ".نده حال و آی–  مکانيکی کاغذخمير

  com.farahmand@telia: نشانی تماس
  

  گردهمايی آلمان
 سپتامبر در ١٣گردهمايی آلمان در روز 

دانشگاه فنی اسلينگن در حومه شهر 
در اين . اشتوتگارت آلمان برگزار می شود

گردهمايی اعضای انجمن از کشورهای 
ه و هلند نيز شرکت اتريش، سوئيس، فرانس

  .خواهند داشت
ان فرم هايی کميته تدارک گردهمايی آلم

 برای اعضا جهت ثبت تهيه کرده که بزودی
  : نشانی تماس.نام ارسال خواهد شد

 net.com-kolahi@nord.n   
  

  گردهمايی بريتانيا
وت در ا ٣٠گردهمايی بريتانيا در تاريخ

يات جزئ. قه شهر لندن برگزار خواهد شدمنط
اين گردهمايی را در شماره های آينده 

 .رسانيم میخبرنامه به اطالع خوانندگان 
  uk.co.hanri_m@yahoo: نشانی تماس

   توسلیدکترمصاحبه با 
  )سرپرست سابق دانشکده متالورژی(

  د توسلیفرها: نام
  پاريس، فرانسه: محل سکونت فعلی

   انرژی اتمی فرانسه:شغل
مهندسی مکانيک از دانشکده  :تحصيالت

، درجه دکترا ١٩۶۶پلی تکنيک تهران در سال 
در مهندسی متالورژی و مواد از دانشگاه 

  ١٩۶٩ سال ان دردر انگلست) Surrey(ساری 
  

آقای دکتر توسلی با تشکر از اينکه دعوت 
اخه اروپايی رای مصاحبه با خبر نامه شما را ب

  .انجمن دانشگاه صنعتی شريف پذيرفتيد
  
لطفا برای خوانندگان ما بفرماييد که در . ١

چه سالی و چگونه وارد دانشگاه صنعتی 
  !شديد

بعد از اخذ دکترا و گذراندن يک سال دوره 
 به ١٩٧٠بعد از دکترا در انگلستان در سال  

 و در مرکز فضائی ناسای آمريکا رفته بودم
 کار Marshall Space Flight Centerمارشال

تز دکترای من روی آلياژ بدنه . کردم می
در آن زمان آمريکا . هواپيمای کنکورد بود

ای بسازد که بشود  خواست سفينه می
من هم پروژه . چندين بار از آن استفاده کرد

ای پيشنهاد کردم که قبول شد و رفتم به 
 اقامتم در آمريکا رابطه ای با در طول. آمريکا

يکی دو بار . های ايران نداشتم دانشگاه
. ازطرف وزارت علوم به مالقات من آمدند

وقتی دانشگاه صنعتی آريامهر در ايران 
تأسيس شد برنامه جذب ايرانيان را داشتند 

بعد از چندين ماه . و با من نيز تماس گرفتند
ه کرد مکاتبه باالخره هوای وطن بر ناسا غلب

 به استخدام دانشگاه ١٩٧٣و در سال 
  .درآمدم

  
تان در دانشگاه  شما در طول فعاليت. ٢

  هايی را به عهده داشتيد؟ صنعتی چه سمت
مدت اقامتم در دانشگاه صنعتی کوتاه و 

هر سه سال را در . فقط سه سال بود
 با ١٩٧۶در سال . دانشکده متالورژی بودم

رکز اتمی استفاده از  يک سال مرخصی به م
 ليکن در همان .فرانسه آمدم و ماندگار شدم

سه سال هم کارهای بسيار مفيدی انجام 
یکی از آنها ایجاد دوره دکترای مشترک . شد

التحصيالن این برنامه  بود که برخی از فارغ
  .اکنون در آمریکا استاد دانشگاه هستند

  
ممکن است بفرماييد چطور شد که از . ٣

 و بعد به فضا و اتم مکانيک به متالورژی
  رفتيد؟

پاسخ ساده اين است که تمام اين رشته 
ما در دبستان، دبيرستان . ها به هم مربوطند

گيريم و  و دانشکده، علوم پايه را ياد می

گيريم چطوری ياد  سپس در دکترا ياد می
مثًال شما اگر قرار باشد دوباره کار ! بگيریم

را  ل زياد آندکترايتان را انجام بدهيد، به احتما
زیرا . تری انجام خواهيد داد در مدت کوتاه

هر چه .  چگونگی ياد گرفتن را فرا گرفته ايد
تر  بيشتر تجربه کسب کنيد این مدت کوتاه

ولی در زندگی هر کس اتفاقاتی .  شود می
می افتد که ممکن است مسير فرد را عوض  

  .کند
من دبيرستان هدف را تمام کردم و بعد 

زمان  در آن. کده پلی تکنيک شدموارد دانش
اواخر دوره .  رشته مکانيک انتخاب اولم بود

دانشجوئی يادم می آيد که قرار شد دارای 
ها  صنايع مادر بشويم که فوالد مهمترين آن

تم رشته متالورژی بخوانم و تصميم گرف. بود
خوشبختانه . دکترايم را در آن رشته گرفتم
 و عده ای از کارخانه فوالد ايران تأسيس شد

وقتی .  همدوره ای های من به آنجا رفتند
موقعيت رفتن به ناسا پيش آمد به آمريکا 

  .رفتم و با مسائل فضائی آشنا شدم
بعد از آن وقتی به دانشگاه صنعتی آمدم، 

گروه زيادی از . محيط بسيار مناسب بود
اساتيد جوان در يک جا جمع شده بودند و 

ته بودند که قابل هائی گذاش برای خود معيار
گفتيم، استاد  آيد می يادم می.  توجه بود
 ساعته استخدام شده است و ٢۴دانشگاه 

بنا بر اين نبايد جای ديگر کار کند و اگر کسی 
کرد خود اساتيد از او  در جای ديگر کار می

  .گرفتند خرده می
سال سوم نوبت فرصت مطالعاتی برای 
ه من بود و صحبت از تأسيس چند نيروگا

اتمی در ايران بود و من به انرژی هسته ای 
  .کشيده شدم

  
توسلی نقش شما در توليد دکتر آقای . ۴

آلياژ مخصوص برای آپولو در آن سالها ورد 
لطفًا بفرماييد قبل و بعد از . زبان ها بود

اشتغال در دانشگاه صنعتی چه مشاغل 
  ديگری بر عهده داشتيد؟

 يکی .کنيد خوشحالم که اين سؤال را می
از مشکالت ما در ايران اين است که در مورد 

کنيم و گاهی  ها اغراق می کارهای ايرانی
من نه . کنند خبرنگارها دو موضوع را يکی می

آلياژ کنکورد را اختراع کردم ونه آلياژ آپولو و نه 
  .را) Space shuttle(فضاپيما 

من يکی از چندين نفری بودم که روی آلياژ 
در دوره يک سال بعد از . ردندک کنکورد کار می

دکترا درخواست ثبت اختراع يک آلياژ 
مخصوص را دادم که درآمد آن هرچه بود به 

 ربطی به کنکورد ودانشگاه داده شد 
کار اصلی من هم در ناسا روی . نداشت
 بودم که افرادیآنجا هم يکی از .  بودفضاپيما

سخنرانی من در . کردم یم روی شاتل کار
ه فضائی سلطنتی بريتانيا که اجالس جامع

طرح شاتل را دادم  و مقاله هايی که طی آن 
به اسم من در نشريات آن زمان چاپ شده 

البته بايد اضافه .  گروهی استهاینيز کار
کنم که چون اولين و تنها ایرانی در ناسا 

 سالگی دکترا گرفته ٢٤-٢٣بودم و يا در 
  آمريکا و ناسا هم فيلم های مختلفی،بودم
با تبليغ زياد در سطح  من تهيه کرده و از

خبرنگاران ايرانی . جهانی پخش کرده بودند
  .دندمطلب را آب و تاب می داهم 
  
شما در بين دانشجويان چهره بسيار . ۵

محبوبی بوديد و بازی های فوتبال شما را 
. دانشجويان آنزمان هنوز خوب به خاطر دارند

 همه در ها بيش از چه خاطره ای از اين سال
  خاطرتان نقش بسته است؟
وقتی رئيس ! رود خود من هم يادم نمی
 سالم ٢٨ يا ٢٧کنم  دانشکده شدم فکر می

  ٣ شماره
  ١٣٨١اسفند 
  ٢٠٠٣مارس 

١صفحه

mailto:farahmand@telia.com
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mailto:hanri_m@yahoo.co.uk


 

 
 
 
 
 
 
                  

 

تفاوت سنی بين من و دانشجويان زياد . بود
. کردم ها واليبال و فوتبال بازی می نبود و با آن

گاهی با توپ پالستيکی روی چمن جلوی 
  .کردیم دانشکده فوتبال بازی می

  )دنباله اين مصاحبه  در شماره بعد       (    
  

 فراخوان
تگان و اعضای پيشين  آموخ از همه دانش
 دعوت ریفشنعتی صانشگاه هيئت علمی د

کنيم که با مراجعه به سایت انجمن  می
net.sharifuniversity.wwwدر انجمن ثبت  

توان دوستان  س از جمله میسپ. نام نمایند
  .های موجود یافت گمشده را در ميان نام

   

 گردهمايی پايه گزاران
 شرکت ملی فوالد ايران

گزاران شرکت ملی  به ابتکار تعدادی از پايه
فوالد ايران که از دانشگاه صنعتی به آن 

 ٤ تا ١شرکت رفته بودند يک گردهمايی از 
در شهر دوسلدورف آلمان برگزار ماه مه 
جهت اطالع بيشتر می توانيد با . خواهد شد

  :نشانی. آقای ثقفی تماس بگيريد
 net.saghafi@gmx.kambis  

  
  گردهمايی

  فارغ التحصيالن دانشگاه
ش .ص.التحصيالن د  انجمن فارغدعوتبه 

 اسفند ٧ی بزرگی در گردهماي) داخل کشور(
با حضور جمع کثيری از فارغ )  فوريه٢۶(

التحصيالن و اساتيد در سالن ورزش دانشگاه 
در این گردهمایی چند سخنرانی . برگزار شد

از جمله درباره ترکيب تازه هيئت مدیره و 
شرکت . های انجمن صورت گرفت فعاليت

کنندگان طی بازدید از غرفه هائی با 
های  ه های دانشکدههای کميت فعاليت

های بزرگ کشوری آشنا  مختلف و طرح
گردهمایی با صرف عصرانه در . شدند

محيطی دوستانه و توزیع جوایزی ميان 
  .شرکت کنندگان به پایان رسيد

آقای دکتر علينقی مشايخی، دبير کل 
جديد انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه 

طی نامه ای ) داخل کشور(صنعتی شریف 
ا، که برای ما نيز ارسال داشته خطاب به اعض

اند، به تغييرات مهمی که در اساسنامه و 
سازمان انجمن صورت گرفته اشاره کرده اند 

عال در کمک به و همه اعضا را به شرکت ف
ما موفقيت . خوانند امور انجمن فرا می

  .دوستان انجمن داخل کشور را آرزومنديم
 org.ifralumsha.www: انجمن ايران نشانی

  

  راهپيمايی در ارتفاعات تانوس
اعضای مقيم منطقه فرانکفورت در کشور 

اند که در آخرين يکشنبه  آلمان قرار گذاشته
هر ماه به  طور جمعی در ارتفاعات تانوس در 
شمال فرانکفورت راهپيمايی کنند و ضمن 

ا هم استفاده از هوای مطبوع ساعاتی را ب
دوستانی که مايل به شرکت در . بگذرانند

توانند با آقای  ها هستند می اين راهپيمايی
  :محمد يزدانفر به نشانی زیر تماس بگيرند

  com.@aol2yazdanfar  
 

  تشکيل شاخه انجمن در 
  شمال کاليفورنيامنطقه 

ل ساکن منطقه شما انجمن اعضای
 در گرد همايی که در اين ماه در کاليفورنيا

شهر زيبای تيبورون داشتند، شاخه انجمن 
پس از شاخه . در اين منطقه را تشکيل دادند
يکا، اين سومين اروپا و شاخه شرق آمر

افراد زير جهت .  شاخه انجمن است
  :هماهنگی امور انجمن انتخاب شدند

ی خانم فريبا آريا، آقای بهروز عطايی، آقا
فرزان فالح، آقای جليل کمالی و آقای آبتين 

  .کشاورزيان

 را موفقيت شاخه شمال کاليفورنيا
 .آرزومنديم

 

پنجمين کنفرانس مطالعات ايرانی در 
  اروپا
 اکتبر امسال ١١ تا ۶اين کنفرانس از تاريخ 

ايتاليا برگزار  در Ravenna در شهر راونا
 زير  با نشانیجهت اطالع بيشتر. شود یم
 com.isiaora@excite            :س بگيريدتما
  

  جهان" اليه های نازک"بزرگان 
   در دانشگاه

) Workshop(  آموزشی  آارگاه نخستين
 نازك  های  اليه  و تكنولوژی  فيزيك  المللي بين

 )Thin Films (سوم اسفندماه در دانشكده  از 
دآتر .  روز برگزار شد١٢   مدت به و  فيزيك
   و مسئول  فيزيك  دانشيار دانشكده مشفق
  در اين:"کارگاه اظهار داشت اين  برگزاری
   و انديشمندان  نفر از محققان١٢٠  آارگاه
 آمريكا،   از جمله  آشور جهان٢٢ و  ايران

آلمان، سوئيس، فرانسه، انگليس، روسيه، 
با ...  و اآیهند، تايوان، مجارستان، اسلو

   در زمينه  علمی هاي  و سخنرانی  مقاله ارائه
 نظر خواهند   و تبادل  بحث  به  نازك های اليه

   و سرشناس  از مهمترين  تعدادی .پرداخت
 Milton Ohringفسور وها عبارتند از پر  آن ترين

 زوريخ، ETH از Knelاز آمريكا، پروفسور 
و پروفسور    از فرانسهSoukiassianپروفسور 

Wattigاز   تعداد زيادی  بر اين عالوه.  از آلمان 
 از   مواد و برق  فيزيك، علم های اساتيد رشته

   آارگاه  آشور در اين های  از دانشگاه بسياری
  ." خواهند داشت شرآت

 در نقل از روزنامه خبری دانشگاه شريف(
  )com.sharifdaily.www نشانی

  

  از خاطرات دکتر مجتهدی
  

کار ایجاد «گفتم که ] به وزیر دربار[
. آید دانشگاه از عهده من صد در صد بر می

های دبيرستان البرز که حاال  التحصيل فارغ
های مختلف آمریکا و  استادان بزرگ دانشگاه

اروپا هستند به من کمک خواهند کرد و از 
ها بگویم بيایند  ه اینآید که ب دست من بر می

بدون . چرا خواهند آمد و به ایران، بدون چون
چنان شد که قراردادها را . (بحث خواهند آمد
گذاشتم، اصًال نخوانده امضا  جلویشان می

نظير . هفتاد نفرشان را آوردم. کردند می
رفتن . آید این کار از عهده من بر می.) ندارند

خارج و سرپرستی محصلين از عهده 
عاشق پول هم نيستم . آید ها بر می يلیخ

خاطر پول گزاف بروم خارج از مملکت و  که به
فرزندان عزیزم در دبيرستان البرز چه 

حضرت به بنده فرمودند  اعلی. شوند می
گذارم که  هرچه بخواهی در اختيار شما می

وقتی که چنين . به دانشجویان کمک کنيد
چيزی فرمودند، البد حقوق بنده را هم 

بنابراین، پول . العاده خوب خواهند داد فوق
ام  زیاد در اختيار من خواهد بود و زن و بچه

ام  هم به زن و بچه. هم در خارج هستند
. کنم، هم به کارهای محصلين رسيدگی می

جلوی چشم من از بين ] از[ولی یک چيزی 
هایی است که  نخواهد رفت، آن دیدن جوان

ها را به   تا آنپدر و مادرشان هيچ چيز ندارند
ها جای کافی  در دانشگاه. خارج بفرستند

ها برخالف  این. ها بروند نيست که این
ميلشان، برخالف استعدادشان مجبور 

من . شوند رشته تحصيلی انتخاب کنند می
  ».سوزد ها می دلم به حال این

بار درآمدم و خداحافظی از اتاق وزیر در
  ) شماره آیندهادامه در(                    .کردم

  

زبان  پيشرفت ها وچالش های دانشگاه از
  دکتر سهراب پور

 رئيس دانشگاه صنعتی شريف 
 نفت یشرآت مل دانشكده نفت با آمك

 .شود یم  شريف ايجادیدر دانشگاه صنعت
گو با خبرنگار  و گفت دآتر سعيد سهراب پور در

 دانشجويان ايران ی خبرگزاریآموزش
دانشكده  اختمانس: ، اظهار داشت)ايسنا(

نفت در حال ساخت است و دانشجويان 
 ا اين رشته نيز جهت اخذ درجه دآتر بورسيه

اين رشته در . اند به خارج از آشور سفر آرده
  ايجاد شدها ارشد و دآتریمقاطع آارشناس

 آن منوط به یو ايجاد مقطع آارشناس
 اآنون:  تاآيد آردیو . استیآاف امكانات

 به دانشكده ی شيمیدانشكده مهندس
 و نفت تغيير نام داده و ی شيمیمهندس

 ی نفت تا آماده سازیمهندس دانشجويان
ساختمان دانشكده نفت، در اين دانشكده 

  .آرد تحصيل خواهند
  شريف دربارهیرييس دانشگاه صنعت

وضعيت جذب نخبگان در اين دانشگاه، تصريح 
  شريف در زمينه جذبیدانشگاه صنعت: آرد

بسيار موفق عمل آرده است، اساتيد نخبه 
 استاد در ١٠٠به طوري آه در پنج سال اخير 

اند و البته در  دانشگاه استخدام شده اين
 از ی استاد به داليل١٠ اين تعداد، یازا

  .اند منتقل شده دانشگاه
 اين یها آل  از ايدهیيك:  تاآيد آردیو

دانشگاه   دریدانشگاه ايجاد رشته بيولوژ
زيرا در صورت ايجاد  شريف است، یصنعت

 توان ی در اين دانشگاه، میرشته بيولوژ
  . را ايجاد آردی بيوتكنولوژیها شاخه

از ی يك: دکتر سهراب پور در ادامه افزود
 ی دانشگاه صنعتی اساسیها یگرفتار

 زيرا ، آن استی فيزيكیشريف، آمبود فضا
 به شدت در ی آموزشیمكان و فضا از لحاظ

  .مضيقه هستيم
: پور در خاتمه تصريح آرد ابدآتر سهر

 یها نامه شريف تفاهم یدانشگاه صنعت
 خارج منعقد آرده یها  با دانشگاهیبسيار

 TIT  دانشگاه است، به عنوان نمونه با
 آه با اين ی داريم و قرارداد همكاریهمكار

قرارداد بسيار  دانشگاه منعقد شده است،
  . استیفعال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  

  هدف خبرنامه
ادامه انتشار خبرنامه تنها و تنها با 
همکاری همه شما امکان پذير خواهد 

اين همکاری به اشکال گوناگون . بود
  :ميتواند صورت گيرد، از جمله

 ارسال اخبار از فعاليتهای -
علمی و فنی در اروپا، ايران و 

  ساير کشورها؛
 اظهار نظر در مورد مطالب -

  منتشره؛
ات از ايام حضور  ارسال خاطر-

  در دانشگاه
 رساندن اين خبر نامه به -

  .آنهايی  که آنرا دريافت نکرده اند
- . . .    

مطالب خود را توسط پست 
  نشانیالکترونيکی به

de.hadzaad@gmx.anousheh يا 
  توسط فاکس به شماره

ارسال  + ۴٩ -  ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١ 
  .نماييد

  
اگر مایل به دریافت این خبرنامه

  . را کليک کنيداینجانيستيد، لطفا 

  ٣ شماره
  ١٣٨١اسفند 
  ٢٠٠٣مارس 
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