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محمد حكاك، استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر  پروفسور

 دانشگاه تربيت مدرس و رئيس كميته آموزش بخش ايران
IEEE ،21  دارفاني را وداع گفت و جامعه علمي  1390تيرماه

  .نشاندي عميق كشور را در سوگ
 ازتيرماه  23شنبه،  ايشان روز پنج پاك پيكر مراسم تشييع
  .شدمدرس برگزار دانشگاه تربيت

عراق چشم به  نجفدر  1321در سال حكاك   محمدپروفسور 
 بغدادتحصيالت ابتدايي و دبيرستان خود را در . جهان گشود

 از برق  مهندسي خود را در رشته كارشناسي مدرك .گذراند
 يامقاطع كارشناسي ارشد و دكترو دريافت نمود دانشگاه بغداد 

 اي، در خود را در رشته مهندسي آنتن و ارتباطات ماهواره
 سال 9مدت  ايشان به .دانشگاه ايلينوي آمريكا به پايان رساند

به  1359در سال  .بود دانشيار دانشگاه بغداد) 1350-1359(
 عنوانبه ،اصفهاندر كار مدتي كوتاه  پس از .شدراندهايران 

 كار شد مشغول به پژوهشگر ارشد مركز تحقيقات مخابرات ايران
 .درآمد و سپس به عضويت هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

ت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به وبگاه شخصي ايشان جه
مراجعه  http://drmohammadhakak.comبه آدرس 

  .نماييد
  

   :توان به موارد زير اشاره كرد مي آنهاجمله  از: سوابق اجرائيسوابق اجرائيسوابق اجرائيسوابق اجرائي
، ) 1359-1354(رياست بخش مهندسي برق در دانشگاه بغداد 

مركز تحقيقات مخابرات نوري در  رياست بخش انتقال راديوئي و
، عضويت هيئت مديره شركت صنايع )1372- 1364( ايران
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 ، رياست مركز تحقيقات مخابرات ايران)1376- 1371(يكروموج م
-1382(و رياست پژوهشكده انتقال در آن مركز ) 1379- 1376(

1385( .  

  
  

مايكروويو،  ،ايشان شامل آنتن تحقيقاتيِتحقيقاتيِتحقيقاتيِتحقيقاتيِ    آموزشي وآموزشي وآموزشي وآموزشي و    هايِهايِهايِهايِ    زمينهزمينهزمينهزمينه
  انتشار امواج، مدارات مايكروويو، مخابرات سيار، مخابرات

طرح  15ايشان بيش از . استآوري فضائي  اي و فن ماهواره
نامه  پايان 55رساله دكتري و  10، اند نموده  را مديريت پژوهشي

كتاب تاليفي يا  7، اند راهنمائي كرده را ارشد كارشناسي
مقاله كنفرانسي منتشر  115و بيش از  مقاله مجله 55اي،  ترجمه
 پژوهشي فني و- همچنين، سردبير مجله علمي. اند كرده

- مجله علمي سهعضو هيئت تحريريه  و مهندسي مدرس
عنوان استاد  به 1384ايشان در سال  .نيز بودند پژوهشي ديگر

  .نمونه كشوري برگزيده شدند
   

، پروفسور حكاك هاي تخصصيهاي تخصصيهاي تخصصيهاي تخصصي    ها و كميسيونها و كميسيونها و كميسيونها و كميسيون    عضويت در انجمنعضويت در انجمنعضويت در انجمنعضويت در انجمن
هاي علمي  همكاري در انجمن سال گذشته عضويت و 35طول  در

، از جمله عضو ارشد انجمن اند اشتهد زيادي داخلي خارجي و
، عضو )1984از سال (  IEEEالكترونيك  مهندسين برق و

، عضو ارشد )1990از سال ( IETبرجسته انجمن مهندسين برق 
عضو كميته دائمي و  IAEEEالكترونيك ايران  انجمن برق و

  .اند بودهكنفرانس مهندسي برق 
انجمن : اند هاي زير عضويت داشته ها و كميسيون در انجمن

، قطب ارتباطات ايران انجمن فناوري اطالعات و ،فيزيك ايران
هاي مخابرات راديوئي فركانس باال در دانشگاه  علمي سيستم

مدرس، كميسيون كبير، هيئت مميزه دانشگاه تربيت  صنعتي امير
تخصصي مهندسي برق و صنايع دانشگاه تربيت مدرس، 

هاي مرتبط  كميسيون تخصصي گروه برق، كامپيوتر و رشته
  .هيئت مميزه مركزي وزارت علوم

  
المللي  بين ملي و هاي همچنين، ايشان در برگزاري كنفرانس

، از جمله سري سمپوزيوم شتندتخصصي مشاركت مداوم دا

و سري كنفرانس مهندسي برق ايران ) IST(رات المللي مخاب بين
)ICEE(.  

بخش آموزش  كميته حكاك مسئوليت پروفسورگفتني است، 
از  .دار بودند ، عهدهاز زمان تشكيل اين كميته ار IEEE ايران

به برگزاري  توان مي IEEEجمله كارهاي ايشان در بخش ايران 
اي براي كاربردهاي  هاي ماهوارهسيستم"كارگاه آموزشي

، سخنراني در رابطه با اخالق حرفه اي در چهلمين "مختلف
  .در ايران اشاره نمود IEEEسالگرد تاسيس 

   
  

  
  IEEEپروفسور حكاك هنگام ارائه كارگاه در دفتر بخش ايران 

  
  
  

اي در  حرفه ر حكاك در حال سخنراني در رابطه با اخالقپروفسور
  در ايران IEEE چهلمين سالگرد تاسيس
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        حكاك در نگاه ديگرانحكاك در نگاه ديگرانحكاك در نگاه ديگرانحكاك در نگاه ديگران    پروفسورپروفسورپروفسورپروفسور

        
، استاد زاده دكتر حميد سلطانيان

دانشكده مهندسي برق و 
رئيس كامپيوتر دانشگاه تهران و 

 IEEE بخش ايران

  
ها پيش به عنوان محمد حكاك را از سال پروفسورجناب آقاي 

هاي ساليانه مهندسي برق  هاي علمي كنفرانس عضو فعال كميته
ايشان همچنين از اعضاي ارشد بخش ايران . شناسم ميايران 

IEEE  و از همكاران پرتالش و عضو فعال كميته انتخابات بخش
در ايران به مشاركت  IEEEايران بودند كه در ترغيب اعضاي 

جناب آقاي . نمودند هاي بخش ايران جديت ويژه ميدر فعاليت
يران، پروفسور حكاك از زمان تشكيل كميته آموزشي بخش ا

هاي آموزشي بسيار  رييس اين كميته بودند و در اين راستا كارگاه
ايشان در جلسات ماهيانه . ريزي و اجرا نمودند مفيدي را برنامه

نمودند و در ارائه راهكارهاي  مديره بخش ايران شركت مي هيئت
  .موثر پيشقدم بودند

در مراسم بزرگداشت چهلمين سالگرد تاًسيس بخش ايران و 
كه در  ،IEEEو بيست و پنجمين سالگرد تاسيس  يكصد

، جناب شددر دانشگاه شهيد بهشتي برگزار  1388زمستان 
حكاك سخنراني مبسوطي را در رابطه با اخالق  پروفسورآقاي 
اي ارائه نمودند كه بسيار مورد توجه و استفاده شركت حرفه

ارزشمند ايشان عالوه بر خدمات داوطلبانه . كنندگان قرار گرفت
. به بخش ايران، در دادن هديه به اين بخش پيشقدم بودند

 !روحشان شاد و يادشان گرامي

  
  

پور، استاد  دكتر عبدالعلي عبدي
دانشكده مهندسي برق دانشگاه 

  صنعتي اميركبير
  

        غرض نقشي است كز ما باز ماندغرض نقشي است كز ما باز ماندغرض نقشي است كز ما باز ماندغرض نقشي است كز ما باز ماند

انگيز يكي از برجستگان فرهيخته دانشگاه جناب آقاي فقدان غم
محمد حكاك جامعه دانشگاهيان صنعتي ايران را  پروفسور

ادب و ديانت را در هم  ،فرهنگ ،استادي كه علم. عزادار نمود
آميخته بود و هركجا در دانشگاه و صنعت سخني از مهندسي 

حكاك در كنارش نقش  پروفسورنام  ،آمد مخابرات به ميان مي
بي شك فرزندان برومند دست پرورده او هميشه . بست مي

هاي آينده دانشگاه از زحمات ايشان  ادش خواهند ماند و نسلبي
  .و همت بلند او را خواهند ستود شد مند خواهدبهره

حكاك از اعضاي فعال هسته مركزي قطب  پروفسورجناب آقاي 
دانشگاه  "هاي مخابرات راديويي فركانس باال سيستم"علمي 

هاي يگيرصنعتي اميركبير بود كه با نظرات ارزشمند و جهت
  .نمودرا در اين قطب ايفا مي يموثر خود، نقش مهم

زحمات ارزشمند ايشان را در جلسات قطب مخابرات اين 
را  دانشگاه پاس داشته، از خداوند حكيم، علو درجات اين رادمرد

  . نمائيممسئلت مي
  
  

دكتر مسعود شفيعي، استاد 
دانشكده مهندسي برق دانشگاه 

كميته  دبيرو  كبير صنعتي امير
  دائمي كنفرانس مهندسي برق

  
محمد حكاك نامي آشنا براي جامعه علمي ايران  پروفسور

و رويكرد نوين  است مخابرات-خصوصاً در حوزه مهندسي برق
ها و مراكز تحقيقاتي به مقوله مخابرات تا حد زيادي  دانشگاه

  .هاي ايشان در شناساندن ابعاد اين رشته استمرهون تالش
و زماني  1370حكاك به سال  پروفسورآشنائي اينجانب با مرحوم 

كه رياست دانشكده مهندسي برق را در دانشگاه صنعتي 
در آن مقطع زماني در . گردد اميركبير برعهده داشتم، باز مي

از اساتيدي كه  جهت توسعه ارتباط صنعت مخابرات با دانشگاه
حكاك، براي  فسورپروجمله  از  ،در حوزه صنعت فعاليت داشتند

ايشان از اين پيشنهاد استقبال . س در دانشگاه دعوت كردميتدر
مسئوليت علمي و اجرائي سنگيني كه در مركز با وجود كردند و 

عهده داشتند، تقبل زحمت نمودند و  تحقيقات مخابرات ايران بر
را از منظر يك استاد دانشگاه شاغل  ايماهواره مخابرات درس

هاي كاربردي  رويكرد ايشان بر ارائه جنبه. نمودند در صنعت ارائه
در نوع خود و در  شددرس كه با استقبال دانشجويان نيز مواجه 

  .نظير بود كم ،ها آن سال
اندازي كنفرانس مهندسي برق ايران در  با مطرح شدن موضوع راه

صدر هميشگي خود  حكاك با سعه پروفسورمرحوم  ،1370سال 
ها و  نامه ل ايفا نمودند و خصوصاً آئينباره نقشي فعا در اين

هاي اين كنفرانس كه با قلم شيواي ايشان تدوين  دستورالعمل
. بود است، همواره راهنماي برگزاركنندگان خواهد دهش

كنندگان هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران كه به  شركت
و با رياست  1387ميزباني مركز تحقيقات مخابرات ايران در سال 

ها و  همواره خاطره تالش شدحكاك برگزار  پروفسور مرحوم
آميز كنفرانس  ايشان را در حين برگزاري موفقيت لبخندهاي 

  .بخاطر خواهند داشت
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هاي ايشان در توسعه دانش و صنعت مخابرات كه  شك تالش  بي
به توسعه رفاه و آباداني كشور و تربيت نسلي آگاه منجر شده 

مرحوم آن  بركات است كه مقام عاليباري از خيرات و است، كوله
  .نمود  تر خواهد را در جوار رحمت الهي متعالي

  
  

 دانشيار، گرانپايه ...انصرتدكتر  
 و كامپيوتر دانشكده مهندسي برق

 الدينخواجه نصير دانشگاه صنعتي
  طوسي

  

  زبان خامه ندارد سر بيان فراقزبان خامه ندارد سر بيان فراقزبان خامه ندارد سر بيان فراقزبان خامه ندارد سر بيان فراق

        وگرنه شرح دهم با تو داستان فراقوگرنه شرح دهم با تو داستان فراقوگرنه شرح دهم با تو داستان فراقوگرنه شرح دهم با تو داستان فراق        

آن نيست كه از آن رادمرد علم و اخالق،  مرا بيان و توان
در دوران انقالب فرهنگي، . پروفسور محمد حكاك سخن بگويم

در  تي، افتخار اولين ديدار ايشان را در مدت مامور1359در سال 
پروفسور حكاك به جرم دارا . مركز تحقيقات مخابرات يافتم

و بار  فالكت ضعيتتوسط حكومت بعثي با و راني،يبودن نژاد ا
خوشبختانه . بدون مدارك شناسايي از عراق رانده شده بودند

فرخ مروستي، با شناختي كه داشت،  پروفسوررييس وقت مركز، 
ها  در گروه راديويي مركز، رابطه. ايشان را به همكاري دعوت كرد
ايشان با زبان انگليسي قوي و . به سرعت با ايشان صميمانه شد

. با همكاران ارتباط مناسب برقرار كنند ندفارسي ضعيف توانست
ها باوجود دانش قوي، به كليه همكاران پروژه  در انجام پروژه

هرگز در . دادند امكان رشد، اظهار نظر و تشريك مساعي مي
ها،  سال آشنايي با ايشان، در دوران همكاري روي پروژه 30مدت 

سبت به دوراني كه رييس گروه يا مركز بودند، كينه يا دشمني ن
چه خوشبخت بودم كه در دوران . مديدنحتي مخالفين از ايشان 

المللي مخابرات، خاطراتي  برگزاري سومين سمپوزيوم بين
فراموش نشدني در كنار ايشان داشتم و تجربيات بسيار 

اي كه براي آخرين  چه دردناك بود لحظه. ارزشمندي كسب كردم
قوي روي تختخواب ر بسيااي   بار، آن كوه استوار را با روحيه

آرامشي وصف آري آن رادمرد بزرگ با لبخند و . بيمارستان ديدم
  ....رفتيبه استقبال مرگ م ناپذير

  

  !خرم آن نغمه كه مردم بسپارند بياد
  

  !يادش گرامي و راهش پر رهرو باد
  
  

  
  

مژگان عزيزي، همكار بخش 
        IEEEايران 

بايد ابايد ابايد اكوبه نداردكوبه نداردكوبه نداردكوبه نداردستاد و فرود آمد بر آستان دري كه ستاد و فرود آمد بر آستان دري كه ستاد و فرود آمد بر آستان دري كه ستاد و فرود آمد بر آستان دري كه بايد ا        

 ،فروتني. نوشتن در مورد شخصيت ايشان بسيار سخت است
چه در دوران رياست مركز تحقيقات ايشان  و همياري گذشت

در همه  IEEE و چه در زمان همكاري با بخش ايرانمخابرات 
باعث . بودندنمونه اخالق  واقعا و زبانزد خاص و عام استها عرصه

نبود ايشان  .ن همكاري داشتمها با ايشاسالكه افتخار من است 
اميدوارم عملكرد و . است در جامعه علمي كشور فقدان بزرگي

  . ما قرار گيردهاي فعاليت يهاي ايشان سرلوحهتالش
  !روحشان شاد و يادشان گرامي

  

        دختر ايشاندختر ايشاندختر ايشاندختر ايشانقلم قلم قلم قلم     حكاك، بهحكاك، بهحكاك، بهحكاك، به    پروفسورپروفسورپروفسورپروفسوراي از زندگي اي از زندگي اي از زندگي اي از زندگي     خالصهخالصهخالصهخالصه
علت تغييرات به  1359در بدو ورود ايشان به ايران در تيرماه 

-شده بود، دانشگاه دفرهنگي كه بر اثر انقالب اسالمي ايران ايجا

ايشان به  مهاجرت با وجود امكانِ. ها به طور مؤقت تعطيل بودند
. آمريكا، در مركز تحقيقات مخابرات ايران مشغول به كار شدند

هاي دانشگاهي نظير دكتر فرخ مروستي،  در همان هنگام با چهره
فيروزآبادي، دكتر محمدرضا تابنده، دكتر همايون  دكتر محمود

مرحوم  و ،د تبياني، مهندس آلن باغداساريانهاشمي، دكتر محمو
دكتر عباس عباسپور از دانشگاه صنعتي شريف، آقايان دكتر 

 الدين صفوييار روحاني، دكتر صفيجالل رزازي، دكتر شهر
دكتر جمشيد  دكتر فرخ آرزم از دانشگاه تهران، آقايان و نائيني،

نير، دكتر محمد اسماعيل كالنتري، مهندس محسن ابوتراب، 
 و ،پايه، مهندس محمدصادق ابريشميانگران ...مهندس نصرت ا

مهندس رضا مقيمي از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 
دكتر ذوالفقاري از  و طوسي و آقايان دكتر فرخ حجت كاشاني
هاي  در سال. ار شدنددانشگاه علم و صنعت ايران آشنا و همك

  :هاي زير بود ها در زمينهبعد همكاري ايشان با محيط دانشگاه
 هايدرس ريهاي بازنگدعوت به همكاري در كميته �

 ،دانشگاهي در گرايش ميدان و موج

ريزي دوره فوق مهندسي مخابرات با  مشاركت فعال در برنامه �
سي هاي كارشنابا هدف شروع دوره ،سرپرستي دكتر كالنتري

 ارشد در ايران،

هاي پيشرفته  مقطع كارشناسي ارشد آنتن هايتدريس درس �
 ،خواجه نصيرالدين طوسي صنعتي و انتشار امواج در دانشگاه
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هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد در چند  راهنمائي پروژه �
هاي  نامه پايان دفاعهاي  دانشگاه تهران، شركت در هيئت

 ،دانشجويان

ها و سمينارهاي هاي علمي كنفرانس در كميته همكاري �
 ،تخصصي و داوري مقاالت علمي

ارائه مشاوره به كميته ارزيابي سوابق تحصيلي دانشجويان  �
عراقي كه در زمان جنگ به ايران پناهنده شدند و قصد ادامه 

 .هاي ايران را داشتندتحصيل در دانشگاه

  
تشويق دوستان براي رفتن به  با وجودايشان،  1372در سال 

، دانشگاه تربيت جادانشگاه صنعتي شريف و امكان جذب در آن
-1كه دو دليل عمده از نظر خود ايشان  ،مدرس را انتخاب نمودند

تر بودن بار آموزشي و  داشتن فقط تحصيالت تكميلي و مناسب
نزديك بودن آن به محل سكونت و  -2پژوهشي اين دانشگاه و 

  .قات مخابرات بوده استمركز تحقي
  

ورود ايشان به دانشگاه با آمادگي بخش مهندسي برق براي 
برگزاري دومين كنفرانس از سري جديد كنفرانس سراسري 

ريزي ميزگردها مهندسي برق مصادف شده بود كه وظيفه برنامه
  .شده بودبه عهده ايشان گذاشته 

  
به معاونت و پس از اينكه دكتر حسين سيفي  1374در اسفندماه 

حكاك به مديريت  پروفسورپژوهشي دانشگاه برگزيده شدند، 
هاي دفتر ارتباط با صنعت كه در آن سال به نام دفتر پژوهش

وظيفه ايشان هماهنگي . شد، انتخاب شدندكاربردي شناخته مي
هاي دولتي، عقد  جذب قراردادهاي پژوهشي از سازمان
چنين بين دانشگاه و قراردادهاي بين كارفرما و دانشگاه و هم

-حقپرداخت استاد مجري، كنترل اجراي قراردادها و تضمين 
  .نامه مربوطه بود جريان طبق آئينالزحمه دانشگاه و م

  
، به پيشنهاد رئيس وقت دانشكده ايشان به عنوان 1379در سال 

وظيفه . عضو شوراي نظارت و سنجش دانشكده منصوب شدند
اين شورا بررسي و كنترل كيفيت آموزش و پژوهش دانشكده 

هاي هاي متمادي در فعاليتپس از طي سال ،1382در سال . است
تا آن . ندآموزشي، پژوهشي و اجرائي به مرتبه استادي رسيد

كتاب  5مقاله كنفرانسي،  50مقاله مجله،  30زمان ايشان حدود 
در . اي و تعدادي طرح پژوهشي مصوب داشتندتأليفي يا ترجمه

و پس از پايان مسؤوليت اجرائي ايشان  1380هاي اوليه دهه سال
در مركز تحقيقات مخابرات ايران، تمركز بيشتري روي 

 84- 83در سال امر باعث شد تا  هاي علمي داشتند و اين فعاليت
  .به عنوان استاد نمونه كشوري انتخاب شوند

  

  
  

توان به صورت زير به بعد مي 1384هاي ايشان را از سال  فعاليت
  :خالصه كرد

  مهندسي مدرس سردبيري مجله فني و •
دبير كميته علمي شانزدهمين كنفرانس مهندسي برق  •

  ايران
دانشجوئي مهندسي نايب رييس سيزدهمين كنفرانس  •

  برق ايران
 اي ايجاد آزمايشگاه مخابرات ماهواره •

  ... .و  •
  

  
  در جمع دانشجويانحكاك  پروفسور



   

� 
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  در جمع دانشجويانحكاك  پروفسور

  

  
  در جمع دانشجويانحكاك  پروفسور

  
  
  

        
 ، در مراسمو اساتيد حكاك در جمع دانشجويان پروفسور

        در ايران IEEEچهلمين سالگرد تاسيس 

        

        
 IEEE در جلسه هيئت رئيسه بخش ايرانحكاك  پروفسور

  

        
پروفسور حكاك در جلسه  مشترك مشاورين و هيئت رئيسه 

  بخش ايران

        

        
 در مراسم و اساتيد در جمع دانشجويان، حكاك پروفسور

        افتتاحيه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركز


