
 

 
 
 
 
 
 
                  

 

  اره خبرنامهبازتاب اولين شم
اولين شماره خبرنامه بطور وسيع پخش 
شد و بازتاب بسيار گسترده و مثبتی 

ی انجمن ما را در بسياری از اعضا. داشت
از . اری کردندتوزیع هرچه وسيع تر خبرنامه ی

دکتر هژبری، رئيس گرامی انجمن، و 
همچنين هيئت مدیره انجمن صميمانه 

نامه را به همه اعضای متشکریم که این خبر
  .انجمن در سراسر جهان ارسال کردند

عده زیادی از خوانندگان پس از مطالعه 
. خبرنامه نظرات خود را با ما در ميان نهادند

بيشترین نظرات را از کشورهای ایران، آلمان، 
سوئد، هلند، بریتانيا، کانادا و ژاپن دریافت 

از همه این عزیزان صميمانه . کردیم
  .زاریمسپاسگ

زاده از ايران، ضمن ارسال دو  آقای معين
قطعه عکس تاريخی از اعضای هئيت علمی 

ای از  مرکز گرافيک دانشگاه نکات تازه
  .چه دانشگاه برايمان ارسال داشتندتاريخ

 ما را  نيزپيشکسوتان کوهنوردی دانشگاه
 کوهنوردی  جاریدر جريان فعاليت های

  .ر دادند قراالتحصيالن دانشگاه در ايران فارغ
ضمن تشکر از اين عزيزان سعی می 

 را با کنيم تا در اولين فرصت اعضای انجمن
  .مطالب ارسالی آشنا سازيم

 تا ارقام را نددوست خوبی از ژاپن  خواست
. نيز مانند حروف به فارسی بنويسيم

توانيم اين خواست  خوشحاليم که اکنون می
  .را عملی کنيم

که به تازگی دوست کوهنوردی از کانادا 
از ارتفاعات هيماليا برگشته، از ما خواست تا 

های آکادميک دانشگاه بيشتر  از فعاليت
با کمال ميل در اين . مطلب داشته باشيم

  .جهت نيز تمام کوششمان را خواهيم کرد
  
  
  
  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  گردهمایی کشوری آلمان
ش در .ص. انجمن دگردهمايی کشوری

در منطقه شهر سپتامبر ١٣آلمان 
عالوه بر . اشتوتگارت برگزار خواهد شد

اعضای مقيم آلمان از اعضای مقيم 
کشورهای همجوار مانند هلند، اتريش، 

شود در  سوئيس و فرانسه نيز دعوت مي
جزئيات .  گردهمايی شرکت کننداين
توسط   خانم نويده کالهیهمايی راگرد

د نپست الکترونيکی به اطالع اعضا خواه
د را ها و پيشنهادهای خو  پرسش.يدانرس

  :لطفًا به اين نشانی بفرستيد
                   net.com-kolahi@nord.n 

  خاکزاردکترمصاحبه با 
 )سرپرست سابق دانشکده برق(

     
  

  هيبت اهللا خاکزار: نام
  اشتوتگارت، آلمان: محل سکونت فعلی

استاد مخابرات نوری و تکنولوژی : شغل
ميکروالکترونيک در دانشگاه علوم کاربردی 

 University of Applied Sciences)اسلينگن
Esslingen) 

، ١٣٠٩ ارديبهشت ۵ :سال و محل تولد
  اصفهان

 ۴۴فرنگيس (  فرزند ۴همسر و : خانواده
 ساله ۴٣ساله فوق ليسانس کامپيوتر، کريم 

ر دانشگاه علوم دکترای برق و استاد د
 ٣٨کاربردی در شهر فولدا در آلمان، ياسمين 

ساله مهندس اقتصاد و کارمند شرکت نفت 
 ساله فوق ليسانس ٣١در نروژ، آريانا 

  ).جغرافی و کارمند آی بی ام
شاگرد . ١٣٣٨دکترای برق در : تحصيالت

به علت (اول کنکور برای اعزام به انگلستان 
ان به آلمان ملی کردن نفت به جای انگلست

  ).اعزام شدم
 

 خاکزار باتشکر از اينکه دعوت دکترآقای 
اخه اروپايی ما را برای مصاحبه با خبر نامه ش

انجمن دانشگاه صنعتی شريف پذيرفتيد، 
شما مقيم اروپا هستيد و در گردهمايی 

دوستانی که آنجا . فرانکفورت حضور داشتيد
بودند شيفته دامنه دانش و همچنين 

  .ت داشتنی شما شدندشخصيت دوس
  
لطفا برای خوانندگان ما بفرماييد که در . ١

چه سالی و چگونه وارد دانشگاه صنعتی 
  !شديد

 دانشگاه صنعتی آريامهر ١٩۶۶سال 
تأسيس شد و دکتر مجتهدی به اشتوتگارت 
آمد ولی به خاطر شرکت در اشغال سفارت 

اشتوتگارت صالحيت من از طرف ايران در 
خليل اسفندياری (رد شد  مقامات آن زمان

دوستان پرسيدند چرا ). پدر ثريا سفير بود
ه خاکزار را نياورديد، دکتر مجتهدی با لهج

سبزی مغزش بوی قرمه :"شيرين اش گفت
 شاه با فرح به آلمان ١٩۶٧سال ". داد می

آمد و يک دانشجوی آلمانی در تظاهرات ضد 
شاه در برلين کشته شد و شاه گفت 

دکتر مجتهدی دوباره . ن بيايندمخالفين به ايرا
 سال ١٧ بعد از ١٩۶٧آلمان و من سال  آمد

  .اقامت در آلمان به ايران برگشتم
آقای دکتر خاکزار اگر ممکن است ما را . ٢

قدری با زندگی تحصيلی و آکادميک خودتان 
  .آشنا کنيد

فرق من با همکاران سابق و دوستان 
فعلی دانشگاه اين است که من شانسم 

 سالگی در ٧از . است ر از عقلم بودهبيشت
پدرم در . دميدم اصفهان نزد يک آهنگر دم می

 BPمسجد سليمان در شرکت نفت آنزمان 

کار گرفت و در نتيجه من به مدرسه رفتم و 
در مسجد سليمان و آبادان انگليسی را 

از کالس هفتم به اصفهان . خوب ياد گرفتم
 ساعت ۵برگشتم و روزی بيش از 

و . . . ، رياضی، هندسه، شرعيات انگليسی
موسيقی به فرزندان پولداران اصفهان تدريس 

در نتيجه توانستم در کنکور تهران . کردم می
 جمله از از(ر مصاف با دانش آموزان تهرانی د

، شاگرد اول بشوم و به آلمان بيايم و با )البرز
 مارک زندگی مرفهی داشته ۴١١بورس 
م در اصفهان حتی برای پدر و مادر. باشم

  . مارک می فرستادم١۵٠ماهانه 
بعد از بسته شدن دانشگاه ها در ايران 
مجبور شدم ايران را ترک کنم و چون 

 سال بعد از دکترا در ١٠خوشبختانه حدود 
صنايع کار کرده بودم، توانستم استاد رشته 

برای استاد شدن در . فنی در آلمان بشوم
  .زم است سال کار در صنايع ال۵آلمان حداقل 

دهم   ساعت درس می١٠هنوز هفته ای 
اين کار .  دانشجوی فوق ليسانس دارم٢٧و 

دهم و  سال است با موفقيت انجام می١٠را  
انشگاه اينترنت را برای اينک مايل هستم د

 ميليون جوان پشت کنکوری ٩/١کمک به 
  .دائر کنم
دانشگاه اينترنت؟ ممکن است قدری . ٣

  !ددر اين مورد توضيح دهي
 اطالعات من برای دائر کردن دانشگاه

 عضو ١٩اينترنت از آنجاست که من از جمله 
 در اروپا هستم e-Learningانجمن مطالعه 

. شود که از جانب بروکسل حمايت مالی می
 ١۵کنيم که در  در اين گروه ما تحقيق می

 کشور اروپا در چه دانشگاه ها و صنايعی از 
e-Learningتحقيقات .شود  استفاده می 

 ۴، ٢٠٠٢دهد که درسال  کنونی نشان می
 بوده e-Learningدرصد تدريس ها به صورت 

دهد که اين درصد  برآوردها نشان می. است
  . خواهد رسيد١۵ به ٢٠٠۴در سال 

تان در دانشگاه  شما در طول فعاليت. ۴
تلفی را به عهده های مخ صنعتی سمت

ا ها را ب  لطفًا اين سمتممکن است. داشتيد
ذکر تاريخ تقريبی به اطالع خوانندگانمان 

  برسانيد؟
من قرار گذاشته بودم پستی قبول نکنم 
و به همين علت دانشجويان من را خيلی 

 برای يک سال ١٩٧١سال . دوست داشتند
استفاده از مرخصی تحقيقاتی به آلمان آمدم 

در . و استاد مدعو دانشگاه اشتوتگارت شدم
من را بعنوان صله دوستان همکار اين فا

يس دانشکده برق انتخاب کردند و رئ
دبير شورای . نتوانستم شانه خالی کنم

دانشگاه بودم و نقش من ميانجيگری بين 
همکاران و دانشگاه بود و من را شيخ 

  .ناميدند الرئيس می
آيا قبل و بعد از اشتغال در دانشگاه . ۵

  صنعتی مشاغل ديگری نيز بر عهده داشتيد؟
 سرپرست ١٩٧۴ تا ١٩٧٢از سال 

 دبير شورای ١٩٧۵ تا ١٩٧١دانشکده برق؛ از 
دانشگاه؛  به اتفاق دکتر حسابی و دکتر 
افشار عضو هيئت ايران در کنفرانس 

که " استفاده صلح جويانه از تکنولوژی فضا"
 در وين ١٩۶٩توسط سازمان ملل در سال 

برگزار شد؛  در برگشت از کنفرانس، کميته 
 برق ايجاد کرديم و من فضا را در دانشکده
  .مسئول آن شدم
 ١٣۵٧ تا اسفند ١٣۵۴ريور من از شه

پس . ه علم و صنعت ايران بودمس دانشگارئي
  .از انقالب مسئول صنايع الکترونيک شدم

چه خاطره ای از اين سال ها بيش از . ۶
  همه در خاطرتان نقش بسته است؟

اولين ساعت درس من در سالن بزرگ 
دانشجويان تمام دانشکده   نفری بود و ۴٠٠

 کمک بنياد فولکس واگن به
قات دانشکده شيمیيتحق  
يونس ايپکچی، استاد دکتر

شيمی در دانشگاه گيسن آلمان و
يکی از اعضای قديمی انجمن
دانشگاه صنعتی شريف موفق شدند

هی برای دانشکدهامکان قابل توج
شيمی دانشگاه صنعتی شريف

بر طبق اين موافقتنامه.  کنندفراهم
کند بنياد فولکس واگن تقبل می

هزينه تحقيقاتی را که زير نظر دکتر
 دانشکدهمحمدرضا سعيدی، استاد

ترکيبات"ه زمين  ، درش.ص.شيمی د
د، به مدتشو انجام می" آلی آهن

  .تأمين کندسه سال 
يت مهم در پيشبردما اين موفق

فنی بين_ علمیهای همکاری
کتر و صنايع آلمان را به دش.ص.د

ايپکچی و دکتر سعيدی تبريک
 .گويئم یم

  ٢شماره 
  ١٣٨١بهمن 
  ٢٠٠٣فوریه 

  ١صفحه 

mailto:n.kolahi@nord-com.net


 

 
 
 
 
 
 
                  

 

صدا از . ها درس فيزيک الکتريسيته داشتند
شد که به گردن من  ميکروفونی پخش می

همچنين استاد روی يک سکوی . آويزان بود
. کرد  متری می بايست حرکت می٢ در ٢

موضوع درس قانون کولون بود که مطلب 
مشکل من صحبت کردن . چندان مهمی نبود

وفون و حرکت روی آن به فارسی، کنترل ميکر
  .  بودکوچکسکوی 

من در آلمان برای مهندسين جوان 
کردم راجع به  شرکتی که در آن کار می

چون . ترانزيستور سخنرانی هايی کرده بودم
در اين موضوع تبحر داشتم، تصميم گرفتم 
که به جای قانون کولون راجع به ترانزيستور 
. صحبت کنم که البته ربطی به درس نداشت

دين وسيله من از ساعت اول نجات پيدا ب
    !کردم

وقتی از سالن بيرون آمدم، مرحوم دکتر 
مجتهدی من را در آغوش گرفت و بوسيد و 

کردم شما در آزمايشگاه کار  خيال می: "گفت
کرده ايد ولی به من خبر رسيد که معلم 

  ."خوبی هم هستيد
شما به عنوان يک محقق و استاد در . ٧

. سطح آلمان و حتی جهان مطرح هستيد
های  ممکن است قدری در مورد فعاليت

  ؟علمی و تحقيقاتی تان توضيح دهيد
کارهای تحقيقاتی من در حال حاضر روی  

  :است دو مضوع زير متمرکز
های  مدل سازی تزانزيستور در سرعت. ١
  ؛ )١٠ Gbit/Secتا (باال  
طراحی و شبيه سازی تقويت کننده . ٢
.  کما فرکانس زياد، هارمونيک و نویزهای ب

يک کتاب در اين باره به آلمانی نوشته ام که 
. مشغول انتشار چاپ چهارم آن هستم

 اختراع و مقاله های زيادی در ١١دارای 
  .موضوعات باال هستم

گيری  کلشما از بدو امر مشوق ش. ٨
خوانندگان ما . شاخه اروپايی انجمن بوديد

اند بدانند چه فوايدی از جانب شاخه  مايل
  اروپا مي توان انتظار داشت ؟

فارغ التحصيالن دانشگاه بيشترشان قبل 
از انقالب و بعد از انقالب به اياالت متحده 

با مسايل ايران و آمريکا، در . رفتند آمريکا می
ها به  آينده بيشتر فارغ التحصيالن دانشگاه

ند آمد و شاخه اروپا می بايد به اروپا خواه
  .اين افراد برای تهيه پذيرش و کار کمک کند

توان  فکر می کنيد از چه طرق ديگری می. ٩
انجمن را در تحقق بخشيدن به اهدافش 

  کمک کرد؟
کوشش بايد کرد که گردهمايی 

.  در اروپا و آلمان باشد٢٠٠۴سراسری سال 
تواند جای خوبی  آکادمی فنی اسلينگن می

  .باشد
 دعوت از  و به يکديگر،يک راه مفيد، کمک

های  رشته يکديگر برای سخنرانی در
من  .تخصصی با دريافت حق الزحمه است
  :شخصا از طرق زير ميتوانم کمک کنم

دوره های  دعوت از افراد برای ارائه* 
در آکادمی فنی ) Short Courses(کوتاه  

، روزه، دو روزه مانند دوره های يک(اسلينگن 
 يورو ١٠٠ ساعت و ساعتی ۶روزه، روزی  سه

  ؛)با خرج هتل و مسافرت
کمک به فارغ التحصيالن دانشگاه برای * 

گذراندن فوق ليسانس در آلمان به 
  .انگليسی

 فراخوان
  پيشين آموختگان و اعضای از همه دانش
کنيم که با  ش دعوت می.ص.هيئت علمی د

مراجعه به سایت انجمن 
net.sharifuniversity.wwwدر انجمن ثبت  

توان دوستان   از جمله میسپس. نام نمایند
  .یافتهای موجود  گمشده را در ميان نام

  از خاطرات دکتر مجتهدی
  

 شاه دکتر ١٣۴۴در اواخر تابستان 
مجتهدی را احضار کرد و به او پيشنهاد کرد 

نشجویان خارج کشور را که یا سرپرستی دا
خواهم یک دانشگاه  می...«"بپذیرد، و یا 

بسيار بزرگی، از لحاظ علمی و صنعتی، در 
دانشگاه تهران را از ] و[تهران تشکيل بدهيد 

این را هم من . هوشی بيدار کنيد خواب بی
. »یقين دارم که شما حتمًا انجام خواهيد داد

] شاهبه [من برگشتم و . ...این نظریه او بود
تر از آن هستم که مخير  گفتم من کوچک
. ی از این دو را انتخاب کنمباشم کدام یک

فرمایند من  حضرت هر کدام را امر میاعلي
دو کار مطابق  انجام خواهم داد، چون هر

. نه«گفت . آل و طرز فکر من است ایده
خودتان بایست یکی را انتخاب کنيد و به من 

 آن کار را  ساعت دیگر خبر بدهيد و۴٨تا 
  .به من دست داد و آمدم بيرون. »شروع کنيد

آمدم بيرون در داالن مرحوم قدس نخعی 
دستم را گرفت برد . را دیدم که وزیر دربار بود

» موضوع چه بود؟«و گفت ] ش[در اتاق خود
من اگر جای «گفت . موضوع را شرح دادم

شما باشم، پا می شوم می روم به کار 
جناب «گفتم . »محصلين رسيدگی می کنم

آقای قدس، شما آن طرف ميز نشستيد و 
از خيلی چيزها اطالع دارید که . وزیر دربارید

در سياست  مملکت . من اصًال مطلع نيستم
هستيد که من اصًال شعور و فهم سياسی 

معلم در زندگی از جاده . ندارم و معلمم
اگر . تواند خارج شود راستی و حقيقت نمی

تدریس، قبل از معلمی، خدای نکرده قبل از 
رفتم، در این سنوات مجبور  من راه کج می

شاید حق با شما . ...شدم راه راست بروم
آن . »بروم به خارج] بهتر است[باشد که من 

  .موقع زنم و پسرم در خارج بودند
اصًال . من یک زندگی بدی داشتم... 

نه شامم درست بود، . زندگی من مختل بود
تم و در  منزل هم نداش.نه ناهارم درست بود

فقط تختخواب آن  -یک اتاق دبيرستان البرز 
. خوابيدم  آن جا می- جا گذاشته بودند 

بنابراین رفتن من به خارج باعث راحتی من 
هم رسيدگی ] هایم[ به زن و بچه. شد می
  ).ادامه در شماره آینده". (کردم می

  

نشگاه در مسابقات بين المللی اتيم د
  روبوکاپ

  
 که در ٢٠٠٢بقات روبوکاپ سال در مسا

تيم آريان  برگزار شد، ژاپن و کره جنوبی
دانشگاه صنعتی شريف در رشته شبيه 

مقام . سازی امدادی مقام اول را کسب کرد
 Electroدوم و سوم را دانشگاه های 

Communications   وانستيتوی صنعتی ناگويا
 ٢٩ تيم از ١٨٨در مجموع . از ژاپن حائز شدند

  .ر اين مسابقات شرکت کرده بودندکشور د
  
  

  يک صحنه از مسابقات روبوکاپ
  

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گردهمایی کشوری سوئد  
ش در .ص. انجمن دگردهمايی کشوری

 ماه مه در منطقه شهر ٣٠ و ٢٩ئد سو
عالوه بر اعضای  .هد شد برگزار خوااستکهلم

 مقيم کشورهای  اعضایاز سوئدمقيم 
 نيز دعوت )دانمارک، نروژ و فنالند(همجوار 

.  شرکت کنندشود در اين همایش مي
توسط پست الکترونيکی جزئيات گردهمايی 

برای اطالعات . به اطالع اعضا خواهد رسيد
بيشتر با خانم شهال سلطانيه 

com.shahla_sol@hotmail آقای شيوا یا 
 تماس com.farahmand@telia  رادفرهمند
  .بگيرید

  

  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، در ايران، و در ساير

  کشورها؛
 اظهار نظر در مورد مطالب-

  منتشره؛
ز ايام حضور در ارسال خاطرات ا-

  دانشگاه
 رساندن اين خبر نامه به آنهايی-

  .که آنرا دريافت نکرده اند
- . . .    

مطالب خود را توسط پست
 نشانیالکترونيکی به

de.hadzaad@gmx.anousheh و يا 
  توسط فکس به شماره

لارسا + ۴٩ -  ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١
  .نماييد

**************  
اگر مایل به دریافت این خبرنامه

  . را کليک کنيداینجانيستيد، لطفا 

  رویدادهاتقویم 
 امين دوره مسابقات٢٧ فينال *

 تا٢٢ساالنه برنامه نویسی جهانی از 
 ماه مارس امسال در بورلی هيلز،٢۶

ش.ص.تيم د. شود کاليفورنيا، برگزار می
نيز با موفقيت خود را به دور نهائی

 شرکت خواهده و در این مسابقهرساند
  .داشت

 پنجمين کنفرانس مهندسی*
 بهمن٢٩ و ٢٨ساخت و توليد ایران در 

ماه در دانشگاه صنعتی اميرکبير برگزار
  .می شود

 یازدهمين کنفرانس مهندسی برق*
)ICEE ( ماه مه در١۴ تا ١١امسال از 

دسی دانشگاه شيراز مهندانشکده
دکتر خاکزار عضو. شود برگزار می
ش مقاله ای به این.ص.انجمن د

  .کنفرانس ارائه خواهند کرد
١۶ کنفرانس ارتباطات از راه دور از *
 ماه اوت در محل هتل عباسی١٨تا 

 . برگزار می شوداصفهان
هفت هزار"ای   نمایشگاه دوره*

زه بهمن ماه در مو٢۴از " سال هنر ایران
شود و تا آنتيک بازل سوئيس برگزار می

. ادامه خواهد داشت١٣٨٢خرداد ماه 
این نمایشگاه پيشتر در اتریش، آلمان و
بلژیک با استقبال فراوانی روبرو شده و
آمریکا و مکزیک نيز برای ميزبانی آن

 .اند ابراز آمادگی کرده

  ٢شماره 
  ١٣٨١بهمن 
  ٢٠٠٣فوریه 

  ٢صفحه 
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