
 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

   کانادا شاخه دانشگاه کويينزسهجل

  
  فيروزه دکترخانم و  ميثاقی مانودکتر

 به  انجمنعباسيان از اعضای هيئت مدیره 
جلسه همراه گروهی از شرکت کنندگان در

  .کویينز کانادا دانشگاه شاخه

 گردهمايی پاييزی شاخه نيوانگلند
 انجمن  شاخه نيو انگلندیگردهمایی پایيز

 اکتبر ٢۵در شمال شرق آمریکا در روز شنبه 
 .در دانشگاه ام آی تی برگزار شد

  تبريک انجمن به 
   شيرين عبادی دکترمخان

 دانشگاه صنعتی مدیره انجمنهيئت 
 ٢٠٠٣ اکتبر ١١تاریخ شریف در پيامی به 

 شيرین عبادی اعطای  دکترخطاب به خانم
در و گفت  را به ایشان تبریک صلحنوبل جایزه 

 بشر و  حقوقبرقراریبرای  ادامه مبارزه
پيروزی آرزو  ایشان  برایبرابری همه ایرانيان

  .کرد
 

  ويدعضو ش
   پرداخت حق عضويت باو

  !انجمن را تقويت کنيد
 در آخرین جلسه خود هيئت مدیره انجمن

دوستداران خود   از همهتصميم گرفت که
 پرداخت حق  عضویت ودعوت کند با پذیرش

 فیت ساالنه انجمن را در رسيدن به هدعضو
  هایحق عضویت. ندهای خود یاری کن

ساالنه و کمک های ارسالی اعضای 
ن تنها منبع مالی انجمن و ضامن انجم

استقالل و مهمترین نشانه سالم بودن 
  .و توانمندی آن است

  دربا مراجعه به سایت مرکزی انجمن
net.sharifuniversity.www  و رجوع به

 توان  میMembership Paymentقسمت 
 کارت  استفاده ازبا و فرم عضویت را پر کرد

  .رداختپاعتباری حق عضویت خود را 
 سایت اعالميه انجمن در این مورد در

  . استانجمن موجود
  

  ن ايرانیادر دفاع از حقوق متخصص
 IEEEبه  واعتراضات بحث گسترش

ادامه بحث و اعتراض به سياست در 
 اکتبر یک جلسه ١۵در تاریخ  IEEE  تبعيض 

کت شرپرسش و پاسخ اینترنتی با 
 Bio، استاد در رشته فسور کن فاستروپر

Engineering در دانشگاه پنسيلوانيا انجام 
سخت رفسور فاستر از مخالفان سوپر. گرفت

کنون بارها  است و تا IEEEسياست تبعيض 
و به اشکال مختلف مخالفت خود را با 

  .ستا اعالم داشته IEEE است رسمیيس
طول  یک ساعت و نيم ن جلسه کهدر ای
های  سازمانبرخی د، افراد زیادی از کشي

دانشکده  تی، آی انتشاراتی، دانشگاه ام
شرکت برق دانشگاه ما و از انجمن ما 

در این جلسه همگی براین ن  حاضرا.کردند
 در این زمينه IEEE که سياست نظر بودند

  .غيرقابل قبول است
 علی رغم دعوت الزم به یادآوری است که

 اعضای هيئت  متأسفانه هيچيک از،رسمی
  .در این جلسه شرکت نکردندIEEE  سهرئي

  

  IEEEنتيجه انتخابات 
ای دکتر آق IEEE در انتخابات ماه نوامبر

 در.  انتخاب شده ریاست دوره بعدآندرسن ب
الف ت دکتر مایکل الیتنر با اخاین انتخابات

از رقيب خود دکتر آندرسن شکست ناچيزی 
کتر نامه ای به ددکتر الیتنر در . خورد

 تشکر کرد و ی ایشان از پشتيبانهژبری
که سال آینده باردیگر برای اعالم نمود 

همچنين .  خواهد شدنامزد IEEE ریاست
همکاری با  دکتر آندرسن طی نامه ای به

 و اظهار ه ابراز عالقه کردSUTAانجمن 
اميدواری نموده است که بتواند در حل 

  .مسئله فعلی اعضای ایرانی اقدام نماید
 رجوع این نشانی به جهت اطالع بيشتر  

  .کنيد

  داگو با مهندس شيوا فرهمند رو گفت
 در باره اتاق موسيقی دانشگاه

  
  شيوا فرهمند راد: نام

   در اردبيل١٣٣١: سال و محل تولد
  استکهلم، سوئد: محل سکونت

کارشناس مهندسی مکانيک از : تحصيالت
  ١٣۵٠دانشگاه صنعتی آریامهر، ورودی 

  دانشجویمجرد، دارای یک دختر: خانواده
  "جيران" ساله به نام ١٩

رئيس بخش محاسبات فنی : شغل
 سوئدی مشاوره طراحی کمپرسورشرکت 

  .SRMهای مارپيچی 
  

آقای مهندس فرهمند از اینکه دعوت ما را 
برای گفتگو در باره اتاق موسيقی دانشگاه 

  .پذیرفتيد، بسيار متشکریم
 اتاق موسيقی شما به عنوان بنيانگذار. ١

لطفًا بفرمائيد . شوید دانشگاه شناخته می
  !گذاری شد که اتاق موسيقی چگونه پایه

مرکز تعليمات "  دانشگاه من بهدو ورهنگام
آقای دکتر مرتضی انواری همت  به" عمومی

برای درس آقای دکتر هرمز . بود ایجاد شده
منير  و خانم ماه) شناخت موسيقی(فرهت 

، از )یاخت موسيقکارگاه شن(شادنوش 
، وسایل پخش موسيقی همکاران این مرکز

مان مجتهدی نصب  ساخت٣در اتاق شماره 
 صفحه موسيقی  تایی٢٠٠شده بود و 

ها،  کالسيک هم خریده بودند تا حين درس
  .عنوان نمونه برای دانشجویان پخش شود به

های موسيقی  در آن دوران تهيه صفحه
 از کالسيک و نيز موسيقی آذربایجانی

برای اغلب ) سابق(آذربایجان شوروی 
ضبط صوت کاست . دانشجویان دشوار بود

 گران ای تازه بود و چيزی تجملی و پدیده
  .رفت شمار می قيمت به

با تشویق و پافشاری برخی از دوستان که 
اپرای آذربایجانی مشتاق شنيدن 

بيکوف بودند، از مرکز   اثر حاجیکوراوغلو
واستم که این اپرا تعليمات عمومی اجازه خ

کارکنان مرکز از این .  پخش کنم٣را در اتاق 
پخش   کارپيشنهاد استقبال کردند و

 را نيز دکتر فرهتدر کالس های موسيقی 
  .به من سپردند
برنامه های آزاد پخش بنابراین 

موسيقی برای دانشجویان در دانشگاه 
 و با پخش ١٣۵٠نخستين بار در سال 
  .ر اميروف آغاز شداپرای کوراوغلو و آثا

جا " اتاق موسيقی" نام ١٣۵١از سال 
  .افتاد و برنامه های آن شکل گرفت

چگونه در شما چنين عالقه شدیدی به . ٢
موسيقی و بخصوص موسيقی کالسيک 

  ایجاد شد؟
 دبيرستان از طریق رادیو با از سال های
  آهنگسازان نامدار آشنا و بهآثار برخی از

م که آثاری از قصد داشتها عالقمند بودم و  آن
های موجود در  این دست نيز از ميان صفحه

اما به علت شرکت در .  پخش کنم٣اتاق 
در زندان . زندان افتادم تظاهرات دانشجویی به

 ٢٠٠۴گردهمايی
  ، آلمانهايدلبرگ

   ماه اوت٢٠-٢٢

  
، تصميم هيئت مدیره انجمنبه

گردهمایی سراسری سال آینده انجمن
٢٠ شنبه و یکشنبه جمعه، در روزهای

 ماه اوت در شهر زیبای٢٢ تا
در کشور) (Heidelberg "هایدلبرگ"

دليل موقعيت هب. شدن برگزار خواهدآلما
کیدیمرکزی شهر هایدلبرگ در اروپا، نز

شناخته بودن آن در امریکاآن به ایران و 
 انتظارعنوان شهر دانشگاهی، به
همایی سال آینده یکیرود که گرد می

ترینترین و پرشور از پرجمعيت
  .دباشیی های انجمن اگردهم

معروف است که گردشگران
نگام سفر به آلمانامریکایی ه

 را در هایدلبرگشهر نام حتمًا
. دارندفهرست دیدنی های خود

این داستان اگر درست هم نباشد
 شهر هایدلبرگ وجاذبهحاکی از 

  .ن استشهرت جهانگير آ
 تاریخی و بسيار زیبایشهر
صدهزار نفر  حدود با جمعيتهایدلبرگ

١٠٠ به فاصله Neckarدر کنار رود نکار 
ی در جنوب شهر فرانکفورت قرارکيلومتر
المللی  بين فرودگاهقطار. دارد
انتقال  در کمتر از یک ساعتنکفورتافر

ممکنبرگ را  به هایدل مسافرانسریع
 اتوبوسبرخی از خطوط هوایی. کند می
ن تاای برای انتقال مسافرا  ویژهیها

  .کنند هایدلبرگ عرضه می
در این آینده خبرنامه  هایدر شماره

  .ره بيشتر خواهيم نوشتبا
  :  اطالعات بيشترسایت شهر برای
de.Heidelberg.www

  ١١ شماره
  ١٣٨٢آبان 

  ٢٠٠٣نوامبر 
ه دکتر امين   ١صفحه 

مراه با دو صفحه ويژ
ه

http://www.nobel.se/peace/laureates/2003/index.html
http://www.sharifuniversity.net
http://www.heidelberg.de
http://chronicle.com/colloquylive /2003/10/restrict/


 
 

 
 
 

سيقی توانستم مقدار زیادی درباره مو
  در ساعاتی از روز باکالسيک مطالعه کنم و

رادیوی کوچک جيبی و با گوشی به 
 که از همراه با تفسيرقی کالسيک موسي

این کار . دادم شد، گوش می رادیو پخش می
ی عالقه شدید به موسيقی ناب و از از رو

آشنایی با آهنگسازان هر روی کنجکاوی و 
  .تر بود برای یافتن افق های تازهچه بيشتر و 

برنامه های اتاق موسيقی به چه . ٣
  شد؟ اشکالی اجرا می

 ٣ر اتاق یک و گاه دو برنامه در هفته د
برنامه موسيقی کالسيک . شد پخش می

دائمی بود و برنامه موسيقی محلی و اصيل 
 پخش در صورت دسترسی به نوار آنایرانی 
" غير بازاری"برنامه موسيقی . شد می

 و گاه ایرانی خواستاران فراوانی داشت
ها پر  ها و کف اتاق و پله همه صندلی

 از هایی که شد و مشتاقان حتی روی پله می
رفت، و نيز   به نيم طبقه باالتر می٣کنار اتاق 

در . نشستند روی چمن های بيرون پنجره می
بنان، شهيدی، ها نوارهایی از  این برنامه

داریوش رفيعی، مرضيه، پروین، الهه، 
ویگن، دلکش، و برای موسيقی گيالن از 

 پخش مهندس آشورپور و خانم شمس
ران اتاق  از دوستداهمواره افرادی. کردم می

آوردند و پيشنهاد  ها را می موسيقی این نوار
برنامه ریزی . کردند که پخششان کنم می
زدم، و در روز و ساعت  کردم، آگهی می می

  .کردم شان می معين پخش
برای موسيقی کالسيک مطالبی درباره 
آهنگساز و اثر او که از کتاب های موجود یا از 

 پای کردم، پشت جلد صفحه آن استخراج می
بعدها . کردم تخته برای شنوندگان تعریف می

نوشتم، نوشته در مرکز  این مطالب را می
شد، و بين  تعليمات عمومی تایپ و تکثير می

در این برنامه ها . کردم شنوندگان توزیع می
همه گونه آثار موسيقی کالسيک پخش 

از پندرسکی لهستانی تا امين : کردم می
رگسکی و موسواز اهللا حسين ایرانی، 

راخمانينوف روسی تا ویاللوبوس 
برزیلی، و ادوارد گریگ نروژی، از 
موریس راول فرانسوی تا آلبينونی 
. ایتاليایی، و سيبليوس فنالندی

آهنگسازان آلمانی مانند بتهوون و 
  . که جای خود داشتندموتسارت و باخ

طول برنامه ها اغلب در حدود یک ساعت 
  .و نيم و گاه بيشتر بود

آقای مهندس فرهمند، اتاق موسيقی . ۴
های شما در آنجا خيلی زود مورد  و فعاليت

چه . استقبال وسيع دانشجویان قرار گرفت
  توضيحی برای این استقبال دارید؟

پاسخ دقيق را البته از خود شنوندگان باید 
به گمان من یکی از دالیل استقبال . گرفت

دانشجویان آذربایجانی عطش آنان برای 
 موسيقی خودشان و دسترسی شنيدن

نداشتن به این موسيقی، به دالیل گوناگون 
 موسيقی اصيل و فولکوریک ایرانی هم. بود

 به ندرت پخشدر رادیو و تلویزیون رسمی 
شد و جای خود را به موسيقی و  می

. خوانندگانی با کيفيت نازل داده بود
کوچه و "غير دانشجویان خواستار آثار 

ی ضبع.  بودندجدیموسيقی   و"بازاری
از آثاری هم که در اتاق موسيقی پخش 

ای  شد، در ميان دانشجویان به گونه می
شده بود، مانند " مد روز"تبدیل به 

 متن  یا جزوه دو زبانی.اثر اميروف" شور"
کامل اپرای کوراوغلو که من تهيه و منتشر 

ها به عنوان درسنامه  کردم توسط خيلی
رفت  کار می نی بهآموزش زبان ترکی آذربایجا

 قدرها در سراسر ایران آن و در همه دانشگاه

 که ما هرچه تکثير خواستار داشت
در آن دوران انتشار ! (کردیم، باز کم بود می

  ).متون آذربایجانی ممنوع بود
بزرگترین چالش شما در پيشبرد امور . ۵

  اتاق موسيقی چه بود؟
دقت  !گرد آوردن شنوندگان هرچه بيشتر

شد  اب آثاری که پخش میدر انتخ
باید  اثر می: اهميت بسياری داشت

داشت تا  و محبوبيت می معروفيت
آن  ند و با رغبت ساعتی بهبيایدانشجویان 

گوش دهند؛ باید مرزبندی روشنی با 
داشت،  موسيقی متداول رادیو و تلویزیون می

زیرا در غير این صورت برخی از دوستان 
چوب "ای مختلف ه از گروه" آتشه انقالبی دو"

ضد اتاق موسيقی بلند  را بر" تکفير
جا  زدند که آن کردند و اتهام می می

ایم؛ حساسيت مقامات  باز کرده" خانه رقاص"
دانشگاه را از نظر استفاده صحيح از اموال 
دانشگاه، و از نظر سياست رسمی 

باید بر  های فوق برنامه و هنری نمی فعاليت
 ساواک را حساسيتانگيخت؛ و البته  می
  .انگيخت باید بر می نمی

 گرد آوردن ۵۶ و ۵۵های  در سال
شد زیرا  شنوندگان دشوارتر و دشوارتر می

 ،فضای دانشگاه متأثر از فضای جامعه
  .شدت سياسی شده بود به

پس از خروج شما از دانشگاه اتاق . ۶
  تی پيدا کرد؟يعموسيقی چه وض

 در . فارغ التحصيل شدم۵۶ سالمن در 
 یک گروه در اتاق موسيقی تشکيل ۵۵بهار 

.  نفر عضو داشت٨دادم که اگر اشتباه نکنم 
 اعضای این گروه کار فعاليت شورانگيز همهبا 

های آن گسترش  اتاق موسيقی و برنامه
از جمله، تا زمانی که بودم و دیدم، . یافت
 شيقعاهای موسيقی زنده با شرکت  برنامه

ب دادیم؛ های آذربایجانی در دانشگاه ترتي 
هایی از چند بالت معروف نمایش دادیم؛  فيلم

های پر  درست کردیم که کاست" نوارخانه"
شده از انواع موسيقی به دانشجویان امانت 

های گوناگون در معرفی و  داد؛ و جزوه می
گاهنامه "تفسير موسيقی، و نشریه 

ارتباط و دوستی . را منتشر کردیم" موسيقی
يقی تا دی ماه و مشورت من با اتاق موس

  . که به سربازی رفتم، ادامه داشت۵۶
 مهندس شهریار دبيرانپس از من آقای 

سرپرستی گروه اتاق )  برق١٣۵٣ورودی (
کار اتاق  .دنددار ش موسيقی را عهده

 ١٣۵٩موسيقی تا پایان نيمسال بهاره 
 و از جهات با موفقيت ادامه داشت

 از .گوناگون گسترش چشمگيری یافته بود
برگزار " ها جشنواره موسيقی خلق "جمله
اتاق موسيقی " انقالب فرهنگی" اما. کردند

  .را نيز از کار انداخت
یکی از همکاران اتاق موسيقی به نام 

، که جوانی فوق حسن جاللی نائينی
العاده باهوش و با استعداد بود، در جریان 

های مسلح پيوست،  انقالب به یکی از گروه
 متأسفانه به خيلی زود دستگير شد و

از سرنوشت سایر . سرعت اعدامش کردند
مهندس اعضای اتاق موسيقی، جز آقای 

که ساکن و شاغل در جهانگير بختياری 
  .آلمان هستند، اطالع چندانی ندارم

  و آثار مورد عالقه تان؟. ٧
م هملت اثر چایکوفسکی، سنفونی سو
، برامس، سنفونی پنجم شوستاکوویچ

 ساخته آلمودووا" وبا او بگ"موسيقی فيلم 
 نيز برخی کارهای مرا این نشانی در .!..و

  .یابيد می
 با سپاس مجدد از مهندس فرهمندآقای 

  . تان را آرزومندیم روزافزون موفقيت،شما

  چند خبر
   برگزيدگان نفر٢۵ مهه :روزنامه شریف 

  شريفی  صنعت دانشگاهی  علم یالمپيادها
 .اند  آرده  انتخاب  تحصيل  ادامهیرا برا

 یمحققان پژوهشكده علوم و فناور :ايسنا 
 به  شريف موفقی دانشگاه صنعتیانرژ

 جايگزين یطراحي و ابداع يك سيستم انرژ
 .ند آهن به روش ميدرآس شدی احيایبرا
 ی و ارزيابی دفتر بررس  گزارش به 

   مقاالت درخصوص  علوم  وزارتیپژوهش
 ی معتبر دارا  در مجالت نتشر شدهم

 ٢١٩ا  ب  شريفی صنعت ، دانشگاه ISI شاخص
   آليه ، در ميانی ميالد٢٠٠٢   در سال مقاله

 .دکر   را آسب  اول  آشور رتبه یها دانشگاه
هفتمين آنگره ساالنه انجمن  :ایسنا 

 ايران با حضور محققان، یژرن متالوامهندس
 از  ايرانیژردانشگاهيان و صنعتگران متالو

دآتر  دبيری به ش.ص. د در مهر ماه٢٣ تا ٢٢
 دانشكده یلمت عئعباس اآبرزاده، عضو هي

 .برگزار شد و علم مواد دانشگاه یمهندس
ها و   دانشكدهی صنفی جديد شورا اعضاي 

   سالیبرار اخي انتخابات در ها خوابگاه
 . شدند  انتخاب٨٢ - ٨٣ یتحصيل

 اکتبر ١۵چهارشنبه : روزنامه شریف 
ت بد دانشجویان دانشگاه در اعتراض به کيفي

سلف سرویس دانشگاه دست به غذای 
این طومار در . تنظيم طومار اعتراض زدند

سلف سرویس پسران به امضای بيش از 
 . نفر رسيد٢٠٠

به قلم و کارگردانی " زشت"نمایشنامه  
علی پروشانی در آمفی تئاتر مرکزی 

 .روی صحنه آمد دانشگاه به
، عضو یحجت شريفحكم برائت  :ایسنا 

 ی، از سو دانشگاهیالمسابق انجمن اس
 . صادر شدی دادگاه انقالب اسالم١٣شعبه 

 

 تکنولوژی ونوآوری اللملی مرکزبين
  آالريکو

 مرکز تحقيقاتی مهمی در ایتاليا تازگی به
مرکزبين اللملی تکنولوژی و "تحت عنوان  

 Alarico International Center" آالریکونوآوری
for Technology & Innovation (ICTI)  بنياد

 نوامبر افتتاح ٢۴که در  شده است نهاده
  یکی از نهادهای این مرکز به ابتکار.شود می

کمک به دن ایتاليا و با هدف ابخش مع
ویژه در بخش  هپيشبرد علوم و فنون ب

معدن و با توجه به نيازهای کشورهای 
  . ایجاد شده استدرحال رشد صنعتی

مراسم افتتاح و بحث و تصميم گيری برای 
 ۶٠ ر مورد برنامه های کار این مرکز ازد

ّقق و فن شناس دعوت شده حدانشمند و م
. ند اوبلن دارندهء جايزهء نا نفر آن١۶ که ستا

، استاد پيشين دانشکده دکتر واحدیاز 
فيزیک دانشگاه و از اعضای انجمن ما نيز 

امنای این مرکز هيئت جهت عضویت در 
 .يد رجوع کناین نشانی  به.دعوت شده است

  

  خستگی حرارتی ابزارها
  ) روزه٢المللی  جلسه بين(

International Workshop 
on Thermal Fatigue of Tools 

ای شامل یک رشته   روزه٢جلسه 
سخنرانی توسط اساتيد و متخصصان از 

کا، استراليا، مریکشورهای سوئد، اتریش، ا
 مسائل مربوط به آلمان و فرانسه پيرامون
 ٢و١ارها در روزهای خستگی حرارتی ابز

-Albiدسامبر در دانشگاه معادن البی کارمو 
Carmauxبرای. سه برگزار خواهد شد فران 

دکتر فرهاد رضایی   آقایاطالعات بيشتر با
   fr.rezai@enstimac          :آریا تماس بگيرید

  ١١ شماره
  ١٣٨٢آبان 

  ٢٠٠٣نوامبر 
  ٢صفحه 

http://www.ictp.trieste.it/~twas/Alarico.html
http://home.tiscali.se/sabalan/
mailto:rezai@enstimac.fr


 
 

 

 
 
 

  محمدرضا امين دکترزندگينامه

  
 در ١٩٢٧ ژوئيه ٢٧محمدرضا امين در 

 مدرک ١٩۴٩او در سال . اصفهان متولد شد
ليسانس خود را در مهندسی فيزیک و در 

 خود را در  فيزیک دکترای درجه ١٩۵٣سال 
الکترونيک گازها از دانشگاه برکلی کاليفورنيا 

  .دریافت داشت
 به عنوان ١٩۵۴ تا ١٩۵٣دکتر امين از سال 

دانشکده فيزیک عضو هيئت علمی در 
 به تدریس و تحقيقات کالهاماودانشگاه ا

  .در زمينه الکترونيک گازها اشتغال داشت
 او به عنوان ١٩۵۵ تا ١٩۵۴از سال 

دانشکده فنی دانشگاه استادیار در 
 به تدریس دروس مکانيک و برق تهران

  .ها بود پرداخت و نيز مسئول آزمایشگاه
 سمت مدیریت ١٩۵٩ تا ١٩۵۵از سال 

 را بر عهده شرکت سيمان اصفهانمل عا
او این کارخانه را که متعلق به بخش . گرفت

های او در  فعاليت. ریزی کرد خصوصی بود پی
این شرکت مورد توجه و قدردانی مؤسسه 

 IFC. قرار گرفت) IFC(مالی بين المللی 
عالقمندی خود را به سرمایه گذاری در این 

ری به پروژه نشان داد ولی این سرمایه گذا
انجام نگرفت و منابع  IFC دليل شرایط دشوار

. داخلی جهت سرمایه گذاری بکارگرفته شد
 با موفقيت پایان ١٩۵٨این پروژه در سال 

  .یافت و کارخانه کار خود را از آنزمان آغاز کرد
در طول این مدت دکتر امين در عين حال 

 نيز فيزیک و ریاضيات دانشگاه اصفهاندر 
  .کرد تدریس می
 دکتر امين معاون ١٩۶٠ تا ١٩۵٩از سال 

 دنا و معایعبانک توسعه صنقسمت فنی 
و مسئول ارزیابی فنی و سرپرستی پروژه 

  .این بانک بود های
  بار دیگر دکتر امين١٩۶۴ تا ١٩۶٠از سال 

شرکت سيمان یر توليد مدیر عامل و مد
  موفق شدودر این مدت ا.  بوداصفهان

  درصد١۵٠  را به ميزانظرفيت کارخانه
د و همچنين امور کارخانه را در افزایش ده

  .ند به خوبی اداره ک١٩۶٠ن رکود دهه دورا
 دکتر امين سمت ١٩۶٨ تا ١٩۶۴از سال 

 ایران دناع و معایبانک توسعه صنمعاونت 
 در تمام ودر این سمت ا. تگرفرا بر عهده 

 عامل همکاری بسيار امور بانک با مدیر
ن در این سمت به دکتر امي. نزدیکی داشت

توسعه بسياری از پروژه های بخش 
خصوصی در زمينه سيمان، شکر، چوب و 

نایع مهندسی کمک های کاغذ، فوالد، و ص
دکتر امين همچنين نماینده .  کردای ارزنده

  .بودها  بانک در هيئت مدیره چندی از شرکت
 دکتر امين به ١٩٧٢ تا ١٩۶٨از سال 

تی نایب التوليه دانشگاه صنعسمت 
به هنگام تصدی این .  منصوب شدآریامهر

سمت تنها دو سال از عمر دانشگاه 
 دانشجو و ٨٠٠گذشت و دانشگاه دارای  می
  . عضو هيئت علمی بود٧٠

دستاوردهای دکتر امين در طول دوران 
  :ریاست خود در دانشگاه

  ؛ تدوین یک برنامه آموزشی کامل-

  ؛ تدوین سياست مدون استخدامی-
  ؛امه های ساختمانی تکميل برن-
                      ؛ نفر٢۵٠ هيئت علمی به  افراد افزایش-
  ؛ نفر٣٠٠٠ دانشجویان به  تعداد افزایش-
  های آمریکا و اروپا  با دانشگاهارتباط برقراری -

 پایهها  دمات دکتر امين در این سالخ
علمی دانشگاه را چنان باال برد که فارغ 

ورد پذیرش التحصيالن آن به راحتی م
های معتبر آمریکا و اروپا قرار  دانشگاه

ها برنامه  دکتر امين در این سال. گرفتند می
 را نيز دانشگاه صنعتی در اصفهانایجاد 

های اجرایی احداث   و فعاليتديبه اتمام رسان
 هزار دانشجو آغاز ١٠دانشگاه را با ظرفيت 

  .ردک
 دکتر امين مدیر ١٩٧٧ تا ١٩٧٢از سال 

.  بودکت صنایع ملی فوالد ایرانشرعامل 
  :دستاوردهای ایشان در این مدت عبارتند از

 شرکت و تدوین اهداف، گذاری پایه -
موازین، ساختار سازمانی و نيازهای 

 ؛پرسنلی و آموزشی
 ۶(تکميل برنامه های سرمایه گذاری  -

جهت ایجاد سه مجتمع ) ميليارد دالر
 ٧/۶ م توليد فوالد با ظرفيت ساالنهعظي
دن سنگ اليون تن و بهره برداری از معمي

 ؛ کشور داخلآهن
های ساختمانی در هر سه  آغاز فعاليت -

مجتمع و به اتمام رساندن و شروع توليد 
 ؛در اولين مجتمع

سرمایه گذاری در معدن سنگ آهن  -
 ميليون ۶۵٠(کودرموخ در هندوستان 

 .به منظور تضمين مواد اوليه) دالر
نين نماینده چدر این دوره دکتر امين هم
شرکت کروپ ایران در هيئت مدیره نظارتی 

 بود و توانست همکاری نزدیکی با آلمان
های فوالد در بسياری از کشورها  شرکت

مانند سوئد، آلمان، فرانسه، ایتاليا، ژاپن، 
  .مکزیک، بریتانيا و آمریکا برقرار کند

 دکتر امين سمت ١٩٧٨ تا ١٩٧٧از سال 
. بر عهده داشت را  صنایع و معادنارتوز

  : در این دوره عبارت بود ازوهای ا مسئوليت
طرح و پياده کردن سياست و استراتژی  -

 ؛صنعتی کشور
آماده کردن مصوبات هيئت دولت و طرح  -

 ؛های مقدماتی برای مصوبات مجلس
 ؛اداره وزارتخانه -
داردها و انستيتوی نسرپرستی دفتر استا -

های وابسته به  زمين شناسی و شرکت
 ؛دولت

شاور  دکتر امين م١٩٨٠ تا ١٩٧٩از سال 
ین مدت روی  در اوا. صنعتی بانک جهانی بود
  :طرح های زیر کار کرد

بازبينی سرمایه گذاری بخش دولتی در  -
  ؛پرتغال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 ؛صنایع فوالد در مصر -
  .صنایع سيمان در هندوستان -

 دکتر امين به ١٩٨٧ تا ١٩٨٠از سال 
د در بخش شعنوان متخصص صنعتی ار

. دبو کار  مشغول بهصنعت بانک جهانی
  :او عبارت بودند ازهای  مسئوليت

 برنامه صنعتی بانک در هماهنگ کننده -
  ؛١٩٨٧ تا ١٩٨۶چين در سالهای 

های   در بخشگوناگونهای  فعاليت -
مختلف صنعت با تمرکز روی صنایع 
. سيمان، صنایع مهندسی و صنایع فوالد

ی ها تمل قس شام خودها این فعاليت
به مطالعات اقتصادی کمک :  بودزیر

، طرح های فرعی بخش در عهکشور، مطال
پژوهش در امکان تحقق و بازبينی 

ده کردن، بررسی و ، انتخاب، آماها طرح
 کشورهای دخيل در .ها نظارت بر پروژه

نيجریه، : ها عبارت بودند از این فعاليت
چين، اندونزی، فيليپين، هندوستان، 

کيه، رومانی، مجارستان، پاکستان، تر
  .لهستان، پاراگوئه و کلمبيا

س ئي دکتر امين ر١٩٩٠ تا ١٩٨٧ز سال ا
قسمت در بخش فنی بانک جهانی مربوط به 
امور اروپا، خاورميانه و شمال آفریقا و مسئول 

های ایشان  فعاليت. امور صنایع و انرژی بود
  :در این مدت

 پرسنل با تخصص های باال در ٢٠مدیریت  -
  .ينه های مهندسی، مالی و اقتصادزم

مسئوليت قسمت شامل همکاری در  -
زمينه های تدوین خط مشی و استراتژی 

 کار در برای کشورها و مناطق مختلف،
، انجام گوناگونپروژه ها و بخش های 

  .مطالعات منطقه ای
 در تدوین خط فراوان شخصیهای  کمک -

مشی و استراتژی بانک در عرصه های 
در لهستان، مجارستان، صنعت و انرژی 

. یوگوسالوی، مصر و الجزایرچکسلواکی، 
 در این زمينه روی اصالحات در وتمرکز ا

موسسات، بازسازی صنعتی و خصوصی 
 .کردن بود

  
  :مقاالت منتشر شده

مقاالت متعددی در زمينه از دکتر امين 
 در نشریات ایران و جهان گوناگونهای 

یه فيزیک از جمله در نشر. انتشار یافته است
ن عملی، انجمن مدیریت ایران، انستيتوی بي

 مان مللزآهن و فوالد، نشریات سا المللی
  . و نشریات بانک جهانیمتحد

دکتر امين همچنين یکی از سخنرانان 
ی ها شناخته شده در سمينارها و کنفرانس

  .ان و جهان بودر در ایعلمی
 دکتر امين که  ارجمندبا تشکر از خانواده(

  .)ينامه را در اختيار ما نهادنداین زندگ
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  ١٣٨٢آبان 

 ٢٠٠٣نوامبر 
  ٣صفحه 

شت دکتر امين
ويژه بزرگدا



 
 

 

 
 
 

 امين  دکترخاکسپاریدر مراسم  سخنرانی دکتر ضرغامی
   ويرجينيا، اکتبر٢

ين را در چند سالی که ایشان ام محمدرضا من افتخار همکاری و معاونت آقای دکتر... 
دمتگزار واقعی ملت ایران امين خ محمدرضا دکتر.  داشتم،دار اداره دانشگاه آریامهر بودند عهده

های بلند و باال انتخاب ميکرد و با درایت، شجاعت، صداقت و صميميت آنها را قدم  بود، هدف
چند کلمه در باره خدمات او به به خواهم فقط  در اینجا می.گذاشت موقع اجرا می هقدم ب هب

  .دانشگاه صنعتی آریامهر اکتفا کنم
ت و راهی بنا کرد که نه تنها دانشگاه را در زمان  ساخساختاریامين در دانشگاه  دکتر

مدیریت خودش به اعتال رساند بلکه این اعتالی سطح تا کنون ادامه دارد و اکنون نيز دانشگاه 
دکتر . بهترین دانشگاه کشور در زمينه های علوم و مهندسی است) شریف فعلی(آریامهر 

یک ساختار دیناميک اداره دانشگاه دید و امين تداوم اعتالی دانشگاه را در ایجاد محمدرضا 
  :بدین منظور

  ؛ اداره و آموزش دانشگاه را بدست کادر آموزشی دانشگاه داد-
  ؛دسپرارتقای استادان را بدست خودشان  ارزیابی و -
این مقررات . کمک شورای دانشگاه مقررات آموزشی را تدوین و به موقع اجرا گذاشت هب -

اجرای این . سيد، بودر حد نصاب نمی هی که معدل نمراتشان بمستلزم اخراج دانشجویان
 مقررات در شرایط سياسی ایران مستلزم شهامتی استثنائی بود و او این شهامت را عمًال

  .نشان داد
 پژوهش دانشگاهی را اهميت داد و ارزیابی استادان را بر اساس کيفيت تدریس، -

  .پژوهش و سازندگی قرار داد
  .موقع اجرا گذاشت هبر روابط ارکان دانشگاه را تدوین و ب مقررات حاکم -

 علمی مدرن و برنامه تربيت عالوه بر این دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان را با یک ساختار
وهی گردید که بعد از انقالب گذاری کرد و این برنامه موجب تربيت گر استاد استثنایی پایه

  .دار اداره امور کشور شدند عهده
دانشجویان را چون فرزندان . نهایت صداقت و صميميت خدمت کرد با امينمحمدرضا دکتر 

ور شد، او خود را بين پليس و  دانشکاه حملهدر روزی که پليس به . داشت خود دوست می
در روزی که مقامات امنيتی . دانشجویان قرار داد و گاز اشک آور جلوی پایش منفجر شد

  .کردند، او مانع از اجرای آن شدمطرح برنامه تصفيه کادر آموزشی را 
یاد دارم در یکی از روزهایی که دانشگاه هنوز آرام بود و برف زمين را پوشانده بود، به اتاق 

به "گفتم ". یم بين بچه ها، گویا چند نفری مشغول برف بازی هستندوبيا بر"من آمد و گفت 
رفتيم چند ". وله برفی بخوریماشکالی ندارد چند گل"گفت ". شما گلوله برفی خواهند زد

دانشجویان گرد . کسی نخورد  هگلوله برف خوردیم، چند گلوله برف هم پرتاب کردیم که البته ب
  .با دکتر امين به گفتگو پرداختندما حلقه زدند و 

امروز برای من، استادان و فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی آریامهر که افتخار همکاری و 
امين از محمدرضا دکتر . انگيزی است را داشتيم، روز بسيار غمامين محمدرضا آشنایی با دکتر 

امين یعنی محمدرضا راه دکتر  . او در قلب ما هميشه جاودان استبين ما رفت ولی یاد
ها و خدمت با درایت، شجاعت، صداقت و صميميت برای ما و  سازندگی با بلندترین هدف

  .ماند آیندگان به یاد می
 امينمحمدرضا  دکتر گرامیو تسليت ما به واندا همسر ، امينمحمدرضا وان پاک د به ررود

  .و خانواده محترم
از دانشگاه ایلی نویز آمریکا و  در رشته مهندسی سازه دکتر مهدی ضرغامی دارای دکترا(

 دانشگاه صنعتی التوليه نایب ١٩٧٧ تا ١٩٧۵ از سال ،فوق ليسانس ریاضی از ام ای تی
  .)ندآریامهر بود

  
  

  
  ٢٠٠٠گو  ، سن دیهSUTA در گردهمایی  امين درميان دیگر شرکت کنندگاندکتر

  
 مراسم يادبود دکتر محمدرضا امين در بوستون، شرق آمريکا

 
ظهر در   بعد از۵ تا ٣ اکتبر از ساعت ١٢يکشنبه  امين روز مراسم يادبود دکتر محمدرضا

 پيشين دانشگاه داناتالتحصيالن و اس از فارغ ی شهر بوستون با شرکت جمعخانه ايران
 ی پيشين دانشگاه صنعتالتوليه نایب، معاون دکتر امين و ی ضرغامیدکتر مهد. برگزار شد

س پيشين ئي، ردکتر فرهنگ مهرآريامهر، و 
، نيز در اين مراسم حضور دانشگاه شيراز

  .داشتند
دکتر زاهد شيخ مراسم با سخنان 

 از یدان برلزوم قدروی.  آغاز شدیالسالم
ان به دانشگاه و کشور خدمات خدمتگزار

 ی سخنران اصلیدکتر ضرغام. تاکيد کرد
 یاد زنده ی از زندگی خالصه اوا. مراسم بود

 را در وینقش  و دکتر امين را بيان داشت
.  توصيف کردتبديل دانشگاه به يک نهاد مدرن

 یبنيان که چگونه  نشان دادیدکتر ضرغام
ا بنا کرد، ه ن سالکه دکتر امين در طول آ
 در ی دانشگاه حتیضامن ادامه موفقيت ها

دکتر فرهنگ ادامه در  . اخير استیها سال
س پيشين دانشگاه شيراز، از ئي، رمهر

 مشترک خود با دکتر امين و از یها فعاليت
 که از ییها ها و درس یثير مثبت اين همکارأت

 .ايشان آموخت ياد کرد
لتحصيالن ز فارغ ادر خاتمه چندين تن ا

 ی دانشجويی از روزهایدانشگاه خاطرات
شان در دانشگاه و از دکتر امين بيان 

  .داشتند
  

  امين دکتر مراسم يادبود
  در ونکوور کانادا

 

 
 

مراسم یادبود دکتر محمدرضا امين روز 
 نوامبر در دانشگاه بریتيش ٣دوشنبه 

کلمبيای شهر ونکوور کانادا با شرکت جمعی 
نشجویان و اساتيد پيشين از دوستداران، دا

دانشگاه و همچنين جمعی از همکاران 
ایشان از شرکت صنایع ملی فوالد ایران 

مهندس مراسم با سخنان . برگزار شد
دکتر سپس .  افتتاح شدفریبرز اردوبادی
ها و  شمه ای از فعاليتفرخ ساسانی 

در ادامه خانم . خدمات دکتر امين را بيان کرد
دکتر نامه مهندس ندا صالحی راد 

دکتر سپس .  را قرائت کردضرغامی
و  ، دکتر صنيعیسياوش وجدانی

  خاطراتی از دکتر داریوش دانش مهندس
در خاتمه . امين را به اطالع حضار رساندند

در مورد دکتر امين و دکتر منصور معتمدی 
  .فلسفه ارتباط مرگ و زندگی سخنرانی کرد

گزارش مشروح این مراسم بزودی در 
  .کوور در دسترس قرار خواهد گرفتسایت ون
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