
  

 
 
 

 

  گردهمايی منطقه ای سوئد
های پيشين اين  که در شماره همچنان

خبرنامه به اطالع رسيد، نخستين 
 ٢٩گردهمايی منطقه ای سوئد در روزهای 

  ماه مه در شهر زيبای استکهلم٣٠و 
هدف از اين گردهمايی . برگزار خواهد شد

آنست که اعضای انجمن مقيم سوئد ديداری 
شتر با هم و با تازه کنند و از نزديک و بي

ای  زمينه های فعاليت های علمی و حرفه
  .يکديگر آشنا شوند

 نفر از اعضا و ۴٠    تاکنون نزديک به 
همراهانشان برای اين گردهمايی نام 

ميهمانانی از ايران، آمريکا و آلمان . اند نوشته
نيز برای شرکت در اين گردهمايی 

 ٢٩گردهمايی  عصر روز . نویسی کرده اند نام
مه با جلسه آشنائی و صرف شام آغاز و روز 

 مه در سالن کنفرانس هتل پرنس فيليپ ٣٠
  . ادامه می يابد  سخنرانی١٠با 

برای اطالعات بيشتر با خانم شهال 
 یا آقای com.shahla_sol@hotmailسلطانيه 

 com.farahmand@teliaشيوا فرهمند راد 
  .تماس بگيرید

  . مه٢٧: نویسی آخرین مهلت نام
  

همايش پارك فناوری پرديس، افقی 
  افزايی دانشگاه و صنعت نو در هم

 پرديس؛ یپارك فناور« اولين همايش 
»  دانشگاه و صنعتیافزاي  نو در همیافق
و  نزديك بين صنايع یايجاد همكار براي

 نخبگان یدانشگاه و ايجاد اشتغال برا
 در محل دانشگاه ی، کار خود رادانشگاه

  . شريف آغاز آردیصنعت
 هكتار با هزينه ٢٠ با مساحت پرديس پارك

در شهر جديد پرديس و  واقع ميليارد تومان ٢
 خرمدشت و شهر یهمجوار با منطقه صنعت

  .  فيروزآوه استیصنعت
 گزارش عالوه بر ارايه همایشدر اين 

 عضو یها عملكرد و پيشرفت پارك، شرآت
خود ی  فناوریها یتوانمند پارك به ارايه

شامل يک ها  از برنامهیيك. ندپرداز مي
 فروردين و ٢۵ تا ٢۴رشته سمينار از 

.  فروردين است٢۶ تا ٢۴نمايشگاه از 
 عضو پارك به يك يا چند صورت از یها شرآت
  :اند  زير اقدام نمودهیهاروش

 شرآت و دستاوردهايش در یئه معرفارا •
 در جمع دانشجويان، یقالب سخنران

  ؛اساتيد و مدعوين
 شرآت در قالب نمايشگاه در یارائه معرف •

 یحاشيه سمينار جهت آشناي
  ؛دانشجويان، اساتيد و مدعوين سمينار

 نخبه دانشگاه ی انسانیجذب نيرو •
ها جهت   شريف و ديگر دانشگاهیصنعت

 ؛آار در شرآت
  ارآموز؛جذب ک •
، ی آارشناسیهاتعريف پروژه •

 ارشد و دآترا توسط یآارشناس
  . دانشجويانیها برا شرآت
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   فوتبال
   دسته  مسابقات  به  دانشگاه  فوتبال تيم
   تيم اين .فتیا   آشور راه یها  دانشگاه اول
   دوم  دسته  مسابقات ی برگزار ی برا آه

 بود،   شهريار شده  آشور عازم یها دانشگاه
  . داد  آار خود خاتمه  به  چهارم  رتبه با آسب

  edu.sharif.daily://http/:       متن کامل در

  

   توسلیدکترمصاحبه با 
ابق دانشکده سرپرست س(

 )متالورژی
 بخش دوم

 
  فرهاد توسلی :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 در سال (Surrey)ساری در انگلستان 

 
ا به عنوان محقق و استاد در شم. ۶

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

 علمی و تحقيقاتی تان توضيح دهيد؟ 
  

داليل  راجع به يک قسمت از تحقيقات به
اما يک . توانم توضيحی بدهم امنيتی نمی

شود  قسمت ديگر بين المللی است و می
  :دراجع به آنها توضيح دا

  
برای خيلی ها انرژی اتمی يعنی بمب اتم 

که یک مرکز  در حالی. و يا راکتور اتمی
ای نظير مرکز اتمی ما، تقريبا  پژوهش هسته

برای . شود شامل کليه علوم اصلی مي
نمونه فيزيک هسته ای و اخترفيزیک 

Astrophysicsزیست .  با هم ارتباط دارند
و دانش ژنتيک برای ) بيولوژی(شناسی 

انستن اثرات پرتوها روی انسان ضروری د
ساختمان يک رآکتور می بايستی . است

. لرزه مقاومت کند بتواند درمقابل زمين
های مرکز اتمی  قسمت ديگری از فعاليت

صرف توليد دستگاه های حساس و 
اخيرٌا ساير . الکترونيکی و کامپيوتر می شود

انرژی هانظير خورشيدی و هيدروژنی و ِغره 
  .کار ما اضافه شده استنيز به 

  
يکی از ويژگی های کميساريای انرژی 
اتمی فرانسه در مقايسه با ساير مراکز 
اتمی جهان اين است که کميساریا در 
بسياری از پروژه ها مسئوليت کامل را به 

اين تجربه برای من خيلی . عهده دارد
يعنی نه تنها در . ارزشمند بوده است

داری يک طراحی و ساخت و کار و نگاه
رآکتور شريک بوده ام، بلکه توانستم  در 
زمينه خارج کردن آن از خط توليد نيز تجربه به 

  .دست آورم

جربه در قسمتهای مختلف پس از کسب ت
، PWR از نوع آب تحت فشار يک رآکتور

، فضائی و غيره کار من FBRسورژنراتور 
. المللی شد های بين بيشتر متوجه پروژه
ه ها نسل بعد از سوپر يکی از اين پروژ

 بود که متاسفانه به Superphenixفنيکس 
پروژه ديگری که . داليل سياسی متوقف شد

 سال است در آن شرکت دارم، ١٠بيش از 
ساختن يک رآکتور اتمی از نوع جذب 

هدف اين پروژه دراز . است) فيوژن(ای  هسته
 سال ۵٠مدت عبارت است از توليد برق در 

های هيدروژن، نظير آنچه  مآینده از فيوژن ات
  .گذرد در خورشيد می

  
ايتر "اصوًال پروژه های بزرگ مانند پروژه 

ITER) " گرفته از حروف اولInternational 
Thermonuclear Experimental Reactor   (
تواند  هزینه سنگين دارند و کمتر کشوری می

پروژه " ايتر. "ها را انجام بدهد به تنهايی آن
آمريکا، ژاپن، روسيه، چين، ای است که 

 .کانادا و اروپا برای کار در آن متحد شده اند
مسئوليت يک قسمت از اين پروژه به عهده 

در همين راستا نيز رياست . من بوده است
  .يک گروه از آژانس انرژی جهانی را دارم

  
های بين المللی  يکی ديگر از مسئوليت

من رياست کميته فنی مواد در چارچوب 
های اروپايی در زمينه علوم و فن  یرهمکا

 همانطور که اطالع داريد اتحاديه  .آوری است
اروپا بودجه قابل توجهی را به تحقيقات 

اين تحقيقات در کادر . اختصاص داده است
د و بر نانجام می شو" حوزه تحقيقاتی اروپا"

هدف . خالف پروژه های اتمی باز هستند
های اصلي پيشبرد علوم و فنآوری کشور

يکی از خصوصيات اين نوع . استاروپائی 
پروژه ها شرکت کشورهای کوچکتر اروپائی 

 در مثًال. استهمگام با کشورهای بزرگتر 
يکی از اين پروژه ها که زير نظر کميته ما 
انجام می شود، روی نيروگاه های گازی با 

در . شود  تحقيق می٢١ بيشتر برای قرنبازده
ور اروپائی شرکت  کش٢٠اين برنامه بيش از 

 پروژه کار ١٨٠دارند و گروه های مختلف روی 
وسعت بعضی از اين پروژه ها به . می کنند

حدی است که آمريکا و ژاپن هم تحت 
اميدوارم روزی . شرايطی در آن کار می کنند

ايران هم مانند ترکيه و چند کشور همسايه 
  .بتواند در اين پروژه ها شرکت کند

  
لی، چه توصيه ای برای  آقای دکتر توس- ٧

خوانندگان ما و بخصوص اعضای جوان تر 
  انجمن داريد؟

  
توانم از تجربه  توصيه که خير، ولی می

  :خودم بگویم
بايستی برای موفقيت در  نظر من می  به-

کار، برخی از باورهای دوران تحصيل را کنار 
شود  برای مثال باور به اين که می. گذاشت

 نمره گرفت، بخاطر راه حل يک مسئله
ن تحصيل اين روش که در دورا. اشتباه است

 در خارج از ممکن بود قابل قبول باشد،
راه ناتمام در . مدرسه قابل قبول نيست

وقتی پروژه ای را قبول . صنعت امتيازی ندارد
  .می کنيد، بايد آن را به آخر برسانيد

  يا مثًال وقتی تز يک دانشجو به موقع -
 ۶ بشود به راحتی آنرا شود، شاید تمام نمی
بيرون از دانشگاه بايد پروژه را . کرد ماه تمديد 

موقع تحويل داد، و اگر بشود آنرا تمدید  به
  .احتمال زیاد با جریمه همراه است کرد، به

 در دانشگاه اغلب برای حفظ آبروی کاری -
خود، هر پروژه کوچک و بزرگی را با تمام قوا 

  ۴ شماره
  ١٣٨٢فروردين 
  ٢٠٠٣آوريل 

  ١صفحه 
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 در خارج از دانشگاه بايد ياد .دهيم انجام می
 واقعًا به   دالری يکبگيريم که روی يک پروژه
  !اندازه يک دالر کار کنيم

کنيم چيزی کشف و يا   هر موقع فکر می-
اختراع کرده ايم، اول از خودمان بپرسيم چرا 

را قبًال انجام نداده است؟ به  کس ديگری آن
اه احتمال زياد يا انجام شده است، و يا اشتب

 راجع به آنچه پس بهتر است اول .می کنيم
 تحقيق کنيم، و سپس به  خوبانجام شده

  .آن اضافه کنيم
 در زندگی و در کار از آغاز خود را بازنده و -

يه شکست را با روح. دست کم نباید گرفت
باید کوشيد و این . فروتنی نباید اشتباه کرد

اندیشه را به کار بست که مدال نقره 
 بلکه مدال طال را از دست بريم، نمی
  !اينطوری شايد مدال برنز را ببریم! دهيم می
دهم که يک پروژه   من شخصًا ترجيح می-

مشکل را اول بطور ساده حل کنم، و بعد آنرا 
در جایی از اگر . بسط بدهم و تکميل کنم

 یا باید خوریم، پروژه به مشکلی بر می
مشکل را از راه ديگری حل کنيم، و یا اگر 

قسمت را موقتٌا کنار باید  ضروری نيست، آن
  .گذاشت و هدف را نباید بخاطر آن فدا کرد

  

 IEEE د راعتراض به تبعيض 
مؤسسه مهندسان برق و الکترونيک 

)IEEE ( برپایه به سياست تبعيض ميان اعضا
اين سياست با . دهد تعلق ملی ادامه می

  IEEE اعتراض شديد بسياری از اعضای
پروفسور گرالد  تازگی به. مواجه شده است

 استاد دانشگاه Gerald Kampeکمپه 
صنعتی اسلينگن آلمان در نامه ای خطاب به 

IEEE ضمن اعتراض شديد به این سياست 
  . استعفا کردIEEEاز عضويت در 
يله از آقای دکتر خاکزار که اين بدين وس

 .کنيم خبر را به اطالع ما رساندند تشکر می
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گردهمايی شاخه انجمن در
  منطقه جنوب کاليفورنيا

نخستين گردهمايی شاخه جنوب 
 مارس در ٢٩کاليفورنيای انجمن در تاريخ 

مجتمع المپيک شهر لوس آنجلس برگزار 
نفر در اين گردهمايی بيش از يک صد . شد

حضور يافتند که تعداد زيادی از آنها فارغ 
التحصيالنی هستند که در حال حاضر دوره 

های  فوق ليسانس يا دکترا را در دانشگاه
UCLA, USC, CALTECHگذرانند  می. 

افراد زير به عضويت کميته هماهنگی اين 
آقای عليرضا بحری، : شاخه انتخاب شدند

الدين  پور، آقای نجمآقای بهزاد کاشفی 
آقای عليرضا مشکاتی، آقای بهمن پوران پير، 

 .دیيحطريقت، آقای دانيل و
  

  التحصيالن و فارغ بزرگداشت استادان
انجمن استادان و پژوهشگران ايرانی  

APSIH) (  که مرکز آن در  منطقه کاليفورنيای
جنوبی است، هرساله از تعدادی از استادان 

ی قدردانی تحصيالن برجسته ايرانو فارغ ال
سال گذشته این انجمن از دکتر . کند می

فريدون هژبری به پاس خدمات شايانشان در 
مراسم جشن .  آموزش عالی قدردانی کرد

 ٢٠فارغ التحصيلی امسال اين انجمن در روز 
) USC(آوريل در دانشگاه کاليفورنيای جنوبی 

گفتنی است که خانم دکتر . برگزار گرديد
ای اوليه انجمن از اعض(سيما پريسای 
رياست اين انجمن را بر ) دانشگاه شريف
قايان دکتر بهرخ خوشنويس عهده دارند و آ

و دکتر نجم ) SUTAت مديره قبلی عضو هيئ(
 و عضو USCاستاد دانشگاه (الدين مشکاتی 

) هيئت هماهنگی شاخه کاليفورنيای جنوبی
  . بودندAPSIHت مديره پيشين هيئاز اعضای 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

  

  

  از خاطرات دکتر مجتهدی
  

دکتر لقمان ]  درآمدم کهاز اتاق وزیر دربار[
جریان « : از من پرسيد. ادهم به من رسيد

ایشان هم به . جریان را به او گفتم» چه بود؟
حتی گفت » .آقا، پاشو برو« : من گفتند

  ».بی شعوری نکن«
 تلفن کردم به آقای. آمدم مدرسه البرز

دکتر محمد حسين ادیب که از دوستان 
رئيس انجمن خانه و . بسيار نزدیک من بود

من یک کاری دارم با « : گفتم. مدرسه بود
[...] » .خواهش می کنم بيا پهلوی من. شما

بيا با هم : جریان این است« : آمد و گفتم
» .بنشينيم اساسنامه دانشگاه را بنویسيم

گر عقلت م« : مرحوم دکتر ادیب به من گفت
ایشان هم » چطور؟« : گفتم» کم شده؟
: های آقای قدس نخعی را زدند همان حرف

پاشو . ات آنجا هستند زن و بچه. پاشو برو«
این ثواب . برو به کار محصلين رسيدگی کن

خواهم  آقا جان، من می« : گفتم» .دارد
خواهم این  من می. دانشگاه ایجاد کنم

نم که در دانشگاه را ایجاد کنم تا ثابت ک
مان در  های با استعداد مملکت ما جوان

های حسابی خواهند  های خوب آدم دانشگاه
قدر  مملکت ما به مهندسين عالی. شد

ها آباد  احتياج دارد و مملکت به دست این
این جوانان فاضل و دارای اعتماد به . شود می

. شان استادند نفس قوی هستند که همه
  ».آورم ها را می آن

  )ادامه در شماره آینده(                  
  

  آموزان ايرانی در مسابقه جهانی دانش
  »سوی جايزه فيزيک نوبل به «

آموز ایرانی برای   دانش١١مقاالت برگزیده 
نخستين «شرکت در مسابقه مقاله نویسی 

به » سوی جایزه نوبل فيزیک لهستان گام به
بنا . فرهنگستان علوم این کشور ارسال شد

پژوهان جوان، این  عيه باشگاه دانشبر اطال
مسابقه هرساله با هدف ارتقای سطح 

آموزان در سراسر  آموزش درس فيزیک دانش
افرادی که به مرحله . شود جهان برگزار می
یابند برای یک ماه اقامت و  پایانی راه می

تحقيق در فرهنگستان علوم لهستان دعوت 
  ریروزنامه همشه: منبع.             شوند می

  
  

 
 
 
 
 
 
  

 
کسوتان کوهنوردی دانشگاه از مدتی پيش طبق برنامه منظمی در آخرين جمعه هر پيش

در اين برنامه ها از فارغ التحصيالن دوره. کنند را میماه برنامه های کوهنوردی جالبی اج
اين برنامه  دریپسر و  به عنوان نمونه، پدر.اول دانشگاه تا دانشجويان فعلی شرکت دارند

ی دانشجو پسرآرده و یدانشگاه تحصيل م  سال پيش در٣٥ پدرآه  يابند یم حضور ها
١٠آودآان   تاای حرفه آه افراد شود ی تنظيم میبه نحو برنامه ها. است زمان حال آن جا
شرايط در  رای خاطرات خوشی صميمیمحيط  درنند واستفاده آ آن از ساله بتوانند

 اگر بکوشندآنند، یم چنانچه به ايران سفر دوستان مقيم خارج.  تجربه آنندیآوهستان
طالع ایبرا .نندشرآت آ آن ماه  برنامه در، می توانند ايران باشند در ماه نيز جمعه آخر روز

  .تماس بگيريد) یحسن مرتضوآقای  (net.hanza@neda  نشانی بابيشتر
آبشار تا صعود،  امامهیروستا، قصران رودبار"ای از دوستان را در برنامه  عکس باال عده

 اجرا١٣٨٠سفند سال  ا٢۴اين برنامه در تاريخ  . دهد نشان می" باالي قلعه اسماعيليه
  .گونه برنامه های ورزشی آرزومنديم سالمت و پيروزی اين دوستان را در ادامه اين. شد

  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 -
  نتشره؛م

 ارسال خاطرات از ايام حضور -
  در دانشگاه

 رساندن اين خبر نامه به -
  .آنهايی  که آنرا دريافت نکرده اند

- . . .    
مطالب خود را توسط پست 
الکترونيکی به نشانی 

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

ارسال  + ۴٩ -  ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١ 
  .نماييد

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

  . را کليک کنيداینجانيستيد، لطفا 

  ۴ شماره
  ١٣٨٢فروردين 
  ٢٠٠٣آوريل 

  ٢صفحه 
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