
 

 

 
 
 

  

اران جمعی از بنيانگذ گزارشی از گردهمايی
  و همکاران شرکت ملی صنايع فوالد ايران

)NISIC  (و شرکت ايريتک  
و فارغ التحصيالن  جمعی از اساتيد پيشين

 ۵٠دانشگاه صنعتی آريامهر که در دهه 
خورشيدی شرکت ملی صنايع فوالد ايران و 
شرکت ايريتک را تشکيل داده بودند همراه با 

 ديگر از فعاالن اين رشته در گذشته و برخی
 ماه ۴ تا ١حال، برای تجديد ديدار در روزهای 

.  مه در شهر دوسلدورف آلمان گرد هم آمدند
های توليد فوالد  وجود بسياری از شرکت

کشور، از جمله فوالد مبارکه و فوالد اهواز و 
اور ايريتک همچنين شرکت مهندسی مش

های   در سالارانحاصل زحمات اين بنيانگذ
در کنار گفتگوهای گرم و . گذشته است

دوستانه در گروه های کوچک و بزرگ ، 
 ماه مه  از سخنرانی ٣حاضران در روز شنبه 

  :مند شدند های زير بهره
دکتر محمد امين رئيس پيشين دانشگاه 
صنعتی، بنيانگذار و نخستين مديرعامل اين 

ضمن مرور کوتاهی ) ساکن آمريکا(شرکت 
ريخچه تاسيس اين شرکت که برپایه بر تا

يوه احيای مستقيم شکل توليد فوالد به ش
 به رابطه نزديک و تنگاتنگ ميان گرفته بود،

دانشگاه صنعتی آريامهر در آن زمان و شرکت 
ملی صنايع فوالد اشاره کرد و اين شرکت را 

  .ادامه دانشگاه دانست
دکتر هيبت اله خاکزار، سرپرست پيشين 

هايی  ، ضمن ارائه آمار و نموداردانشکده برق
در مورد شمار دانش آموزان و دانشجويان در 
ايران و مقايسه آن با برخی کشورهای ديگر، 

 عرصه آموزش  راهبرخی از چالش های فرا
عالی کشور در حال و آينده  را مورد بحث و 

  .بررسی قرار داد
سخنران اصلی اين روز دکتر سروش 

استاد پيشين ، )ساکن ايتاليا(کامياب 
دانشکده مکانيک و مدير عامل کنونی 

های  از شرکت( IRASCOشرکت ايراسکو 
، )وابسته به شرکت ملی صنايع فوالد

های وابسته به  تاريخچه و وضعيت شرکت
شرکت ملی صنايع فوالد در حال حاضر را 

حاضران در جلسه . طور مشروح بيان کرد به
يع و حال صناکه خود از صاحب نظران گذشته 

 و  ند، با طرح پرسشفوالد ايران هست
مشارکت در بحث به اين سخنرانی گرمی 

 . ويژه ای دادند
در اين گردهمايی دکتر داود اردبيلی 

 مهندس رضا کامشاد که  و،)ساکن استراليا(
هردو معاون مدير عامل شرکت بودند و 

 فوالد همچنين دکتر سعيد آراد مسئول پروژه
   حضور داشتند؛اصفهان در آن سالها نيز

که ذکر نام همه شرکت  با پوزش از اين
ها نام چند کنندگان برايمان مقدور نيست، تن

تن ديگر از حاضران و ميهمانان را به اطالع 
دکتر فريدون هژبری، دکتر علی :رسانيم می

 . پور و دکتر نوحدانی ستاری
 مهندس  آقایاين تجديد ديدار  به کوشش

مدير پروژه های  )ساکن آلمان(کامبيز ثقفی 
عضو پيشين   و۵٠مجتمع فوالد اهواز در دهه 

 متالورژی دسین مه دانشکدههئيت علمی
  .سازماندهی شد

 اين گردهمايی شرکت کنندگان پاياندر 
 نيزخواهان ادامه اين جلسات تجديد ديدار و 

 در مورد چگونگی تقويت رابطه گفتگوتفکر و 
  .ن دانشگاه و صنعت شدندميا

يت اين گردهمايی تالش نظر به اهم
در شماره آينده خبرنامه تا خواهيم کرد 

به اطالع   پيرامون آنمطالب بيشتری
  .خوانندگان برسانيم

  

  گفتگو با دکتر اسداله ابری
 

  
  
  ه  ابریالاسد: نام

شهر لينشوپينگ  :محل سکونت فعلی
(Linköping)در سوئد   

  لينشوپينگدانشگاه یار استاد: شغل
   خورشيدی، خوی١٣٣٢ :سال و محل تولد

و یک )  Vola(همسر به نام ووال : خانواده
  )  Annaََ(دختر به نام آنا 
برق از  مهندسی ليسانس :تحصيالت

   در تهران)شريف(  آريامهردانشگاه صنعتی
 برق از انستيتوی ملی دکترایو ) ١٣۵۵(

  ).١٣۶۴(پلی تکنيک گرونوبل در فرانسه 
  

ه دعوت ما آقای دکتر ابری با تشکر از اينک
اخه اروپايی را برای مصاحبه با خبر نامه ش

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

چه سالی و چگونه وارد دانشگاه صنعتی 
  .شديد

از  خورشيدی ١٣۵٠ من در سال ،با سالم
 شرکت در کنکور سراسری وارد رشته طريق

  .در تهران شدم آريامهر برق دانشگاه صنعتی
چه خاطراتی از اين سالها بيش از  - ٢

  همه در خاطرتان نقش بسته است؟
اولين لحظه های ورود به دانشگاه در مهر 

ل سفيد باالی وباندر قشن  و١٣۵٠ماه سال 
 مقام شادباشسر در ورودی دانشگاه با متن 

قهرمانی به تيم شطرنج دانشگاه هميشه 
  .در خاطرم است

خوابگاه   دو سال زندگی درخاطرات
 سالهای  خاللدانشگاه در خيابان زنجان در

 با تمام فراز و نشيب های آن ۵١  و۵٠
در هر اتاق چهار . استفراموش نشدنی 

آشنایی با . کردند دانشجو زندگی می
 های روحيات و فرهنگ این همه انسان

استعداد، اميدوار و جسور  فرزانه، باسواد، با
کشور به دانشگاه ناگون مناطق گوکه از 
  .بودند تجربه بسيار گرانبهایی بود آمده

مهندس نام  استاد جوانی به ۵٠در دهه 
به گروه استادان ) امروز دکتر علوی(علوی 

 اولين درس از یکی. دانشکده برق پيوست
  هایشان، درس سمينار الکترونيک، بهای 
 محتوای خوب و ظرایف پداگوژیک آن علت

دید دانشجویان قرار گرفت و مورد استقبال ش
جزوه های آن، اگر اشتباه نکنم، مدتی 

این استاد متواضع و . کمياب شده بودند
محبوب خوشبختانه کماکان در دانشگاه 
مشغول تدریس هستند و بنده در تابستان 

ایران افتخار مالقات با  به گذشته در سفری
  .ایشان را در دانشکده برق داشتم

ل انجمن در آن فعال  شما از بدو تشکي- ٣
  ممکن است قدری در مورد نقش. بوده ايد

   در انجمن توضيح دهيد؟خود
 یعنی Reunion 2000خبر برگزاری 

 در ش.ص. د انجمنن همایش بزرگنخستي

 توسط یکی از دوستان هم  ابتداگو هسن دی
با .  من رسيده اطالعدانشگاهی در ایران ب

 ازآن شرکت کردم ن همایشآدر اشتياق 
  بعدیهای در حد امکان در فعاليتس و پ

خرین آن آ که  مشارکت داشته امانجمن
 و در آلمان بود ٢٠٠٢همایش اروپایی نوامبر 

من در آن گردهمايی یک سخنرانی علمی 
 دوستان بسياری هستند که به البته. داشتم

يشتر از بنده برای انجمن زحمت بمراتب 
  .کشند می
های  ليتممکن است قدری در مورد فعا. ٤

  ؟ توضيح دهيدوهشی خودژپعلمی و 
 در زمينه کليدهای ١٩٨٠در نيمه اول دهه 

 ولتاژ پایين از نوع بسيار سریع در شهر
 ١٩٨۵در . کردم گرونوبل فرانسه پژوهش می

کار ه   دعوت ب ASEAاز طرف شرکت سوئدی 
 ١٩٩٠ تا  هنگاماز آن.  و به سوئد رفتمشدم

سل جدیدی مسئوليت پروژه  طرح و توسعه ن
از کليد های ولتاژ پایين  با ویژگی محدود 

 (Current Limiting الکتریکیکننده جریان
L.V. Circuit Breakers (شرکت را در  ASEA 

Distributionاز.  داشتمبرعهده  سوئد در 
 دو پروژه  دیگر در مورد کليد ١٩٩٨ تا ١٩٩٠

 که  را هدايت ميکردمهای ولتاژ باال و متوسط
ها مدرنيزه کردن  ی اصلی آننه هازمي

محصوالت موجود و طرح سيستم های نوین 
  در شرکت(Operating Mechanisms) فرمان

ABB Switchgearا  بنيزیک سال .  بود
در شهر  آ ب ب  شرکتمأموریت از سوی

هایدلبرگ آلمان در زمينه طرح و توسعه 
 CPSدستگاه های قطع و وصل معروف به 

  . فعاليت داشتمIEC-947براساس استاندارد 
 ایده و اختراع جدید در مرکز ٣٩ثبت 

پژوهش های آ ب ب در سوئد، ثبت سه  
اختراع در سوئد، یک اختراع در آمریکا، پنج 
درخواست جدید ثبت اختراع در پنج کشور 

، ) PCT Application(اروپایی، آمریکا و ژاپن 
 از مرکز پژوهش های آ (Award)سه دیپلم 

ک دیپلم از دفتر مرکزی آ ب ب ب در سوئد، ی
از جمله نتایج کارهای ... ب در سوئيس و 

  .این دوره محسوب ميشود
 در دانشگاه لينشوپينگ ١٩٩٨  سالاز

کنم و زمينه های فعلی  سوئد تدریس می
کارم تدریس و تحقيق در روش ها و 

 های توليد سيستم های الکترونيکیفرآیند
)Electronics Packaging & Manufacturing (

 و روش های توسعه و توليد اخص بطور
  . است بطور اعمصنعتی
 شما از بدو امر مشوق شکل گيری - ۵

 به نظر شما. يده اشاخه اروپايی انجمن بود
توان انتظار  ی از شاخه اروپا م راچه فوايدی
  داشت؟

تشکيل شاخه بهره حاصل از مهمترین 
اروپائی انجمن ایجاد ارتباط سيستماتيک و 

بين دوستان دانشگاهی بویژه در اروپا مداوم 
  .است
بسياری از اعضای انجمن مانند خود . ۶

 های ها و انجمن شما عضو فعال سازمان
المللی  معتبر علمی، فنی و فرهنگی بين

چه امکاناتی ميتوان از اين طريق در . هستند
دسترس ديگر اعضای انجمن و يا دانشجويان 

  د؟ دانشگاه قرار دادانش آموختگانو 
 و مشاوره در  و تجربياتتبادل اطالعات

حرفه ای و  های آموزشی، پژوهشی، زمينه
 کار .تلقی ميشوند  کاریابی از قدم های مهم

ای جامعه  جمعی و فعاليت های حرفه
دانشگاهيان ایرانی در خارج از کشور تا بحال 
به هر دليل ضعيف بوده است و خطر آن وجود 

دانشگاهی ما چه در دوستان جوان  دارد که
ایران و چه در خارج از کشور خطاهای 

  ۵ شماره
 ١٣٨٢ارديبهشت 

  ٢٠٠٣مه 
  ١صفحه 



 

 

 
 
 

 کم هم نبوده  متأسفانهشته ما را کهذگ
فرصت های گرانبهای آموزشی، کنند و  تکرار
  . و شغلی را از دست بدهندهشیپژو
کنيد از چه طرق ديگری  فکر می. ٧
توان انجمن را در تحقق بخشيدن به  یم

  اهدافش کمک کرد؟
رسند   به نظرم می دیگری کهروشهای

عبارتند از معرفی دانشگاه و فعاليت ها و 
نشریات علمی آن از جمله مجله وزین  

Scientia Iranica به سردبيری دکتر  وفایی؛ 
آوری  استفاده هر چه بيشتر از دانش فن

در جهت تسهيل و ترغيب ) IT(اطالعاتی 
 بين دوستان؛ گفتگوی متقابلارتباط و 

قانونی حمایت از انجمن استفاده از امکانات 
ای در کشورهای اروپایی؛  های حرفه

تخصيص وقت و انرژی برای انجمن توسط 
اعضا؛ پرداخت حق عضویت؛ و همکاری و 

  .همکاری و باز هم همکاری
دکتر ابری عزيز با سپاس مجدد و آرزوی 

  .موفقيت هر چه بيشتر برای جنابعالی
  + ۴۶-١١–٣۶ ٣٢ ۵٣: شماره تلفن
  net.abri@bredband.assad :نشانی تماس

 
  فراخوان

 آموختگان و اعضای پيشين از همه دانش
کنيم که با  ش دعوت می.ص.ت علمی داهي

 مراجعه به سایت انجمن
net.sharifuniversity.www در انجمن 
از جمله  سايت  ايندر. ندکن نویسی نام
های   را در ميان نامقديمتوان دوستان  می

  . پيدا کردموجود

  
 HCIدهمين کنفرانس بين المللی 

 ژوئن دهمين ٢٧ تا ٢٢در روزهای 
کنفرانس بين المللی تعامل انسان و رايانه 

Human-Computer Interaction  در جزيره
  .کرت، يونان برگزار خواهد شد

ايانه و جوانب رتباط ميان انسان و را
 در کار با کامپيوتر از ارگونوميک و سالمت

جمله مطالبی است که در اين کنفرانس 
  .مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت

  gr.2003info@hcii :          نشانی تماس

    
  سمينار آموزش از راه دور

تاريخ دوشنبه دوم ماه ژوئن سميناری در 
در  eTrainingدر زمينه آموزش از راه دور 

 آلمان در Esslingenدانشگاه فنی اسلينگن 
های کميسيون اتحاديه اروپا  چارچوب فعاليت

زش از راه دور و با برای پيشبرد امر آمو
های صاحب  ها و شخصيتشرکت انستيتو

. نام در اين زمينه برگزار خواهد شد
توانند برای اطالع بيشتر با  میعالقمندان 

  .دکتر خاکزار تماس بگيرند
de.esslingen-khakzar@fht.Haybatolah   

  
  دوره فوق ليسانس در
   مهندسی نرم افزار

با همکاری دانشگاه برونل انگلستان و 
لمان يک دوره دانشگاه فنی اسلينگن آ

کارشناسی ارشد در مهندسی 
. شود های رايانه پراکنده ارائه می سيستم

 آخر هفته آموزش نظری ١٢اين دوره شامل 
.  آخر هفته کار آزمايشگاهی است۶و 

  :نشانی تماس
de.esslingen-khakzar@fht.Haybatolah   

  

  به استقبال نخستين گردهمايی
   منطقه ای سوئد

 

  
به مناسبت برگزاری نخستين گردهمايی 
منطقه ای سوئد در شهر استکهلم 

مان را قدری با اين شهر آشنا  نخوانندگا
  .کنيم می

عکس باال نمايی از شهر زيبای استکهلم 
در اين عکس کليسای . دهد را نشان می

ه  شهر با برج مرتفع آن مشاهدمرکزی
  .شود می

 هزار نفر ٨٠٠شهر زيبای استکهلم حدود 
جمعيت دارد که با احتساب جمعيت ساکنان 

. رسد  ميليون نفر می١٫٨حومه اين رقم به 
 جزيره بنا شده که توسط ١۴اين شهر روی 

استکهلم بيش .  پل با يکديگر ارتباط دارند۵٢
 درصد از ساکنان ٧٢.  سال قدمت دارد٧۵٠از 

 اين .کنند ده میرنت استفااستکهلم از اينت
ان تمام شهر های جهان باال ترين رقم در مي
 ۴٢استکهلم دارای . آيد به شمار می

درآمد متوسط . کتابخانه عمومی است
 هزار کرون يا ١٨٠ساليانه يک استکهلمی 

از نظر تعداد تئاتر، .  هزار يورو است٢٠حدود 
استکهلم مقام نخست را در ميان همه 

  .داردشهرهای اروپا 
 

تدارک تشکيل شاخه انجمن در 
  منطقه کينگزتون کانادا

عده ای از دانشجويان دانشگاه کويينز 
Queensدر کينگزتون  Kingston کانادا که از 

 تشکيل ،التحصيالن دانشگاه ما هستند فارغ
خه انجمن در منطقه کينگزتون را تدارک شا
يی اين شاخه در نخستين گردهما .ندبين می

ما اين . در نظر گرفته شده استماه ژوييه 
انمان در دانشگاه کويينز ابتکار را به دوست

گوييم و موفقيت شان را در اين  تبريک می
آقای حميدرضا : آدرس تماس. راه آرزومنديم
  . سليقه راد

                          ca.queensu.radh@ee   

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

  از خاطرات دکتر مجتهدی
نشستيم اساسنامه را نوشتيم و تقریبًا 

یک . یک هفته بعدش آن را ماشين کردند
هفته بعدش تلفن کردم به لقمان ادهم که 

حضرت عرض کنيد  به اعلی. وقت تعيين کنيد
: گفت. خواهم حضورشان برسم بنده می

» .گوشی را نگهدار. دو دقيقه صبر کنيد«
همين « : آمد و به من گفترفت و فوری 

وارد . اساسنامه را بردم. من رفتم» .حاال بيا
فوری اساسنامه را گذاشتم . اتاق شاه شدم

من « : تا اساسنامه را دید گفت. جلویش
یقين داشتم شما دومی را بر اولی ترجيح 

های بنده را چه  حاال این روده» .دهيد می
از کجا . دانم جوری وجب زده بود، نمی

] بود[ولی چيزی . دانم ق کرده بود، نمیتحقي
: که برای من عجيب بود، برگشتم گفتم

حضرت فرمودند که یک دانشگاهی در  اعلی«
اگر سر . سطح باال و هرچه زودتر ایجاد بشود
وزیر باشد،  و کارم با وزیر فرهنگ و نخست

تان عرض کنم، این دانشگاه نه در  خدمت
دی ایجاد سطح باال خواهد بود، نه به این زو

دانم  می« : برگشت به من گفت» .شود می
از اين به . [تکنيک خيلی اذیتت کردند در پلی

  ».سر و کار شما با من خواهد بود] بعد
سرو کار «وقتی این حرف را زد که [...] 

، من خوشحال شدم »شما با من خواهد بود
پس بنابراین، اسم این دانشگاه را « : و گفتم

بنده تحت ". آریامهر"اریم اجازه بفرمایيد بگذ
روی این اصل » .حضرت خواهم بود امر اعلی

بنده شدم طبق فرمانی که صادر شد، 
  ».دانشگاه] عظمای[نيابت توليت «
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  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 

  شورها؛ساير ک
 اظهار نظر در مورد مطالب -

  منتشر شده؛
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 رساندن اين خبر نامه به -

دوستانی  که آنرا دريافت نکرده 
  .اند
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  اخبار دانشگاه
کنکور کارشناسی ارشد برای -

  دانشجويان ممتاز حذف شد؛
سه نمايشنامه کوتاه از ساموئل بکت -

به کارگردانی علی پروشانی در آمفی
 تئاتر مرکزی به اجرا در آمد؛

اه صنعتی بر پذيرشنظارت دانشگ -
 .دانشجو در کيش اعمال می شود

 ی دانشجوي ی المپياد علم آزمون -
٦در اين ماه   متمرآز در   نيمه یرياض
 شهر آشور٧ و در  ی دانشگاه قطب

 .برگزار شد
 در دانشکدهMBA ی  دانشجو پذيرش -

 گاه با دانش  طور مشترك  بهمديريت
  دانشگاه ی رودز آانادا در شورا رويال
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