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  مقدمه

  

گوناگون و متفاوتي دست به دست هم داد تا دانشگاه تازه تاسيس آريامهر قديم يا شريف كنوني در  عوامل
حمايت و . ل شودمدت كوتاهي به برترين دانشگاه صنعتي كشور و دانشگاه مطرح در سطح بين المللي تبدي

پشتيباني باالترين مقامات كشور و تالش خدمتگذاراني وارسته و متعهد چون زنده ياد دكتر محمد علي 
ياران صديق دكتر مجتهدي چون زنده ياد مهندس تيمور لكستاني به سرعت . مجتهدي بستر كار را فراهم كرد

اخوان دكتر مجتهدي فارغ التحصيالن جوان از بنا به دعوت و فر. زيرساخت فيزيكي دانشگاه را فراهم ساختند
اين دانشگاه . دانشگاه هاي برجسته جهان به ياري وي شتافتند و سنگ بناي دانشگاهي جوان و پويا را نهادند

به مدت كوتاهي گوي سبقت را از ساير دانشگاه هاي فني كشور ربود و به محبوبيت زيادي در ميان جوانان 
در ادامه راه نيز فرزندان خلف دكتر مجتهدي از جمله زنده ياد دكتر محمد رضا  .طالب علم و فن دست يافت

امين نظام دانشگاه را به نظامي كارآمد و مدرن متحول ساختند كه ميراث ايشان هم اكنون در دانشگاه قابل 
  . مشاهده است

  اداري و اعضاي سال از تاسيس اين دانشگاه مي گذرد و در اين فاصله صدها نفر از كادر 46نزديك 
  .هيئت علمي به حفظ و بالندگي اين نهال كه هم اكنون به درختي تنومند تبديل شده است ياري رساندند 

اين تالشها سبب شده است كه هر ساله مسابقه اي سخت و پر رقابت در ميان جوانان وطن براي ورود به اين 
  .فرات به آن راه مي يابنددانشگاه در مي گيرد و در نهايت زبده ترين و مستعدترين ن

جشن چهلمين سال تاسيس دانشگاه صنعتي شريف در تهران و جزيره كيش با شكوه هر چه  1385در سال 
تمامتر برگزار شد و در آن ضمن بررسي زواياي مختلف تاريخ تاسيس دانشگاه، از پايه گذاران و خدمتگذاران 

  .دانشگاه تجليل به عمل آمد
صيالن دانشگاه صنعتي شريف وظيفه خود ديديم در كنار كوشش هايي كه متوليان و ما در انجمن فارغ التح

  اعضاي هيئت علمي دانشگاه در اداره اين نهاد و سرمايه ملي مي كنند، در جبهه ديگر به بررسي نقش 
دانشگاه  فارغ التحصيالن دانشگاه در توسعه كشور بپردازيم و ضمناً بازخورد الزم را براي ارتقاي نظام آموزشي

چنين بود كه به ابتكار انجمن سلسله جشن هاي چهلمين سال فارغ التحصيلي دوره هاي مختلف . ارايه دهيم
  به مناسبت چهلمين سال  1389اولين جشن در شانزدهم مهرماه . دانشگاه طراحي و بنيان نهاده شد

دومين جشن . دانشگاه برگزار شدمهمان در  2000فارغ التحصيلي دانش آموختگان دوره اول با حضور بيش از 
امسال نيز توفيق دست داده است كه . براي گراميداشت دوره دومي ها برگزار شد 1390مهرماه  22نيز در 

  .مهرماه باشيم 14و  13شاهد برگزاري جشن دوره سوم در روزهاي 
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هر ساله با جذب براي برگزاري اين جشن ها ستاد ويژه اي با اعضاي ثابت و متغير تشكيل شده است و 
ستاد برگزاري جشن دوره سوم از . جشن آن دوره خاص برگزار مي شود ،التحصيالن هر دوره مشاركت فارغ

كار خود را آغاز كرده و در مدت يكسال كوشش مستمر و برگزاري جلسات هفتگي توانست  1390آبان ماه 
ساله با همفكري ستاد برگزاري جشن  اين جشن اهداف مهمي دارد كه هر. مقدمات جشن امسال را فراهم كند

  :آخرين ويرايش اين اهداف در پي مي آيد. مورد بازنگري قرار گرفته و تكميل مي شود
  در اقصا نقاط ايران و جهان سومدوره التحصيالن برقراري ارتباط با همه فارغ  
  جشنمحل  در حاضرها با حضور خانواده آنان و مهمانان  سوميبرگزاري مراسم تكريم از دوره  
 پيشكسوت تقدير از پايه گذاران دانشگاه و استادان  
  وردها و خدمات او انعكاس چكيده دست سومتهيه و انتشار كتاب مصور معرفي دانش آموختگان دوره

  ساله آنان به جامعه 40
  استادان پيشكسوتاز جمله  سومبزرگداشت ياد و خاطره در گذشتگان دوره  
  با ساير فارغ التحصيالن و آشنايي نسل جديد با نسل قديم سومدوره تقويت رابطه فارغ التحصيالن  
 ها در توسعه صنعتي كشور سومين اثرات و نقش دوره يتبي  
  ايجاد شبكه هاي اجتماعي بين فارغ التحصيالن دوره هاي مختلف و تقويت احساس تعلق به

  دانشگاه
 گرفتن بازخورد در خصوص ميزان اثر بخشي نظام آموزشي دانشگاه  
 ي تاريخچه تاسيس و بالندگي دانشگاه به كمك مصاحبه هاي انجام شده با زيادآوري و بازسا

  پيشكسوتان
  و استادان پيشكسوت سومتهيه و انتشار فيلم مستند مصاحبه با دانش آموختگان دوره  

ي جشن امسال در مقايسه با جشن هاي پيشين از سازماندهي بيشتري برخوردار بوده است و مطابق روشها
كارگروه مختلف  7ضمناً فعاليت ها ميان . مديريت پروژه براي فعاليت هاي آن ساختار شكست تهيه شده است

تقسيم شده است كه اعضاي آن را اعضاي ثابت ستاد و اعضاي داوطلب از دوره سومي ها و ساير عالقمندان 
ياي مالي از فارغ التحصيالن و از جمله كارگروه تامين مالي وظيفه جلب حمايت و جذب هدا. تشكيل مي دهد

كارگروه مصاحبه و فيلم به برگزاري جلسات مصاحبه و فيلم برداري از دوره . شركت ها را به عهده گرفته است
كارگروه اطالعات رساني و تبليغات به اطالع رساني و دعوت از مخاطبين و . سومي ها اقدام كرده است

  .داركات جشن كليه لوازم و خدمات جشن را فراهم كرده استكارگروه تامين و ت. مهمانان پرداخته است
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در نهايت . برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي روز جشن نيز به كارگروه اجراي جشن محول شده است 
كارگروه فعاليت هاي پس از جشن نيز آخرين فعاليت ها را براي برچيدن و مستند سازي جشن انجام خواهد 

  .داد
در اين كتاب شرح حال دوره . داريد نتيجه فعاليت هاي كارگروه اطالعات و كتاب استكتابي كه در دست 

سومي ها به قلم خودشان تدوين شده و در كنار آن نظرات و بازخوردهاي آنان در مورد نظام آموزشي دانشگاه 
  .و توصيه و پيام آنان به نسل جديد و ساير خوانندگان جمع آوري و مدون شده است

ز عموم شركت هاي عضو حقوقي انجمن و حاميان مالي جشن دوره سوم كه امكانات برگزاري اين جا دارد ا
  از اعضاي ستاد برگزاري جشن دوره سوم خانم ها و آقايان . جشن را فراهم كردند تشكر كنيم

  عليرضا ، ، مهدي حكيم پور ، حسين توكلي ، يداله ترابخاني ، بهزاد بهنيا ، حجت بابايي عبدالمهدي اجاللي
  ،  ، مينا ضرابيان ، علي صادقي ، ميرمهدي سيداصفهاني ، ميرهاشم سجادي ، محمد زهرايي حمزه لو 

  ،  ، منصوره كاوياني نژاد ، فرانك قهرمان پور ، مرتضي غفاري پور ، سيد جالل عفيف فروزنده طبيبي
مشيد نقره نيكبخت و افراد ، مسعود نقشينه، ج ، مصطفي ماليري ، سيد يحيي مدرسي وامقي محمود محبي

  از جناب آقاي دكتر رضا روستا آزاد رياست محترم دانشگاه كه همه گونه راهنمايي ها و . ديگر تشكر مي كنيم
  حمايت هاي الزم را از جشن نمودند و برگزاري جشن را در داخل دانشگاه محقق ساختند و از جناب آقاي

نشگاه و نماينده رئيس دانشگاه در ستاد برگزاري جشن دوره دكتر محمد شريف خاني مدير روابط عمومي دا 
همكاران موظف در دفتر مركزي انجمن شامل . سوم براي همراهي هايشان قدرداني و سپاسگزاري مي كنيم

خانم ها مينا ضرابيان، بهاره ايران نژاد، سميه حساني، ريحانه اقوامي و محبوبه پيراهش و آقايان احسان اله 
پرويز رزاقي به مدت يكسال امور مختلف جشن را پشتيباني كردند كه خدمات آنان قابل ستايش ارض پيما و 

دكتر گوهرخاي است كه وظايف  آقايو باالخره تشكر آخر از شركت همايش پردازان معاصر با مديريت . است
  .جشن را به عهده داشتند اجرايي
  

  1391مهر ماه 
  علينقي مشايخي
  دبيركل انجمن
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  م، دوره اي متفاوتدوره سو

  به نام خداوند جان و خرد
  با استعداد،  يانيدانشجو: شناخته شده است ت و شور و نشاطيپر از جد ييشه با فضايف هميدانشگاه شر

  .وش و توانمندكسخت 
، متفاوت و ممتاز يگريد ي برجسته يها يژگيان دوره سوم دانشگاه با ويان همه دوره ها، دانشجوياما در م
  . ياسيو س يو شوق اجتماع ، شورينيد يركروشنف: شده اند

در آن روزگار  ين الملليط خاص بيشور و شراك يتوان در درون تحوالت اجتماعيها را م يژگين ويشه اير
  .و كردجستج

  ران و يع ايصنا يس سازمان گسترش و نوسازيامهر همراه با تأسيآر يد، تولد دانشگاه صنعتيبدون ترد
  ز، يتبر يتورسازكو ترا كز و ارايتبر ين سازيارخانجات ماشكزرگ ذوب اهن، احداث ع بيصنا يزيه ريپا
، يهمچون مجتهد يختگانيبزرگان و فره. توسعه بودند يشور به سوكت اقتصاد كحر يبرا يبزرگ يانه هاكت
 ن ويتر ي، اساسياميو خ ير حاج برخوردار، الجوردينظ يسوتان بخش خصوصكشينار پكدر  يبانين، شيام
ن يدست زد و ا يبه خودروساز يره جنوبكران قبل از يا. شور برداشتندكن گام ها را در راه توسعه يسته تريشا
  بدنه موتور و  يخته گريزود به مرحله ر يليرد و خكاغاز  ين مرحله ضروريار را با مونتاژ به عنوان اولك

  .افتيآن دست  ياركن يماش
د و يار و سفره مردم را رونق بخشكسب و كر شد، هم يشور سرازكد ه به اقتصاكش شتابان درآمد نفت يافزا

شور دامن كدر خارج  يرانيان اير تعداد دانشجويش چشمگيرا گسترش داد و هم به افزا يطبقات متوسط شهر
  .زد

ل قهر بودند، يه مدتها با تحصكبه خصوص دختران  يالت اقشار مذهبيش تحصيرشد طبقات متوسط و افزا
رباز بطور يه از دك يرانيت جامعه ايهو. ساخت يفراهم م ياسيو س ياجتماع يها يتوسعه آگاه يانه را بريزم

  جاهالنه مورد يومت پهلوكدوران استبداد ح يشناخته شده بود و در ط يبرجسته و ممتاز با فرهنگ اسالم
دا يشو و نما پفرصت ن يختگان دانشگاهيه در عرصه فرهكگرفت، حاال ير قرار ميو بعضا تحق يتوجه يب 
  يبرنامه ها. ندكنانه نگاه يم خوشبيرژ يتوسعه ا يتوانست نسبت به برنامه هايم يرد، به سختيكم
با روال  يه حتكراز يو دوهزار و پانصدساله و جشن و هنر ش يتاج گذار يهمچون جشنها يجاه طلبانه ا 

دهن  يارا نوعكد، آشيتاب ينمت آن را بريعقالن يسكنداشت و  يهمخوان ياز فرهنگ و عرف غرب يعموم
  .رديكد ميم را تشديبه همه اقدامات رژ ينيآمد و بدب يو اهانت به فرهنگ مردم بحساب م يجك
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  يران مذهبكنه تنها روشنف. ران بودكپرورش روشنف يبرا يه و اصليمردم، خاستگاه اول يبستر فرهنگ اسالم
و  ياسيس يزش هاين آموخته ها و انگيستند، اولويامال به چپ پكه بعدها ك يسانكاز  ييه درصد باالك

پس از  -ه جالل آل احمد از جمله آنها بود ك -ران كن روشنفياز ا يبرخ. گرفتند يخود را از مذهب م ياجتماع
تاب معروف ك. افتنديانت را راه چاره يت به آغوش مام خود بازگشتند و ديدر نها يركمتنوع ف يها يسيددگر

  .ش بوديبازگشت به خون يحاصل ا يغرب زدگ
از مبارزه را به  ينيه مرحله نوكشد  يمذهب يروهاين يبرا ينقطه عطف 42ان حادثه پانزده خرداد ين ميدر ا
ت يه ضدكر قرار داد تا بدانجا يز به شدت تحت تأثيچپ را ن يروهاين حادثه نيا. نندكآغاز  ينيامام خم يرهبر

  .گرفت روها قراريت همه نيفعال كبا شاه وجه مشتر
تفاوت  يامروز يار با ارزش هايا بسيآن روز دن يركروشنف يم بر فضاكه فرهنگ حاكد يبه خاطر داشته باش

. اعتقاد داشت يو پارلمان يكراتكدمو يبه راه ها يسكبود و نه  يدر آن دوره نه از حقوق بشر خبر. داشت
ردند و او را كودتا كا يكت امريارتش با حما يهاروز شد اما ژنرال يپ يبا انتخابات مردم يليسالوادور آلنده در ش
گذراند و يد مياش را در زندان آپارتا ينين ضد خشونت نلسون ماندال هنوز دوران جنيتركد. علنا به قتل رساندند

ه هنوز ك يم بر جهان در عصركحا يركروشنف يفضا. گردد يگفتمان جهان يبرا يميمانده بود تا پارادا يليخ
ه چه گوارا ك يمبارزه ا - رديكه ميز را توصيمآرأس اخبار آن قرار داشت، مبارزه خشن و قهرتنام در يجنگ و

  .آن بود يايسمبل روشن و گو
ف يتاب و درس و مشق تعركز با يبود و قبل از هرچ يركن دوره در درجه اول روشنفينحال مبارزات ايبا ا
 كدر. اج نداشتياده نظام احتيپ يروهايرباز و نشور به سك يو اجتماع ياسير و تحول در ساختار سييتغ. شديم

ن يتر ي، از ضروريو خارج يارساز و مؤثر داخلك يروهايو شناخت ن ين الملليات بيو مقتض ياجتماع طيشرا
افانه كخود موش يو علم يه با همان توان مهندسكاز داشت ين يآمد و لذا مبارزه به افراد يگامها به حساب م

گر يد يشورهاكبا تجارب  ييآشنا. ورود مردم هموار سازند يرا بشناسند و آنرا برا ياسيده مبارزه سيچيراه پ
نها، ياما باالتر از ا. داديسوق م يو اقتصاد ياسيمطالعات س يه مبارزان را همراه خود به سوكبود  يزيحداقل چ

 ينه هايدر زم يسترگ خود به سواالت مهم يت هايمسول يفايا يآماده شدن برا يران براكد روشنفيبا
 –نام گذاشت  يفلسف يتوان آن دوره را دوره دردمنديه به جرأت مكن رو است ياز ا. پاسخ داده باشند يفلسف
 يد تا حاال جديه شاك يبزرگ زندگ يبرابر چراهاف خود را در يلكامر ت يد در ابتدايس باكه هرك يدوره ا

ت و يس موضوعكهمه  يشه و برايجا و هم ه همهك يگم شده ا» يفلسفه زندگ«. ديگرفت روشن نماينم
 يه هر فردكهمه باور داشتند . مورد توجه قرار داشت يار جديه به آن بپردازد، در آن دوران بسكضرورت دارد 

  ند، يكقلبش استقبال م يزهايدر دهل يانا از گلوله سربيه احك يقين دقايه تا آخركاست  ين فلسفه شخصيبا ا
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البته قرار . را باشديند و آنها را مصممانه پذكخود معنا  يموجود را برا يت هايا آن واقعاج دارد تا بيبه آن احت
اما هرچه بود . رديكخود جذب م يبه سرعت آنها را به سو يلسوف شوند، و لذا شور عمل اجتماعينبود همه ف

  .ار دائم همه بودك يتابخوانك
بر  يآنها با فرهنگ انقالب جهان يي، همسويرانياران كمتفاوت روشنف يو فلسف يفرهنگ يش هايرغم گرايعل

ف به خصوص يه آثار آن را در دانشگاه شركآورد  يد ميدر اقشار مبارز پد يرومنديزش نيسم، انگياليضد امپر
ر يان اقشار متوسط از تهران و سايان دوره سوم از مياز دانشجو ياريبس. ميديديان ميها بالع يدر دوره سوم
زهوش و با استعداد يت يآنها افراد. آمدند يبه دانشگاه م يد مذهبيشد يت و باورهايا هوه بكشهرها بودند 

از آنها تا  يت داشت و برخيمقبول يارزش اجتماع يكبه عنوان  ياسيش سياز آنها گرا ياريه در بسكبودند 
ه كد ينكنگاه  يسانك يياست به پرونده دانشجو يافك. اد بودين افراد زيتعداد ا. رفتنديش ميپ يت جانفشانينها

  .نامعلوم داشته اند يرده و بعضا فرجام هاكاره رها كمه يظاهرا درس را ن
را  يغرب يكراتكدمو يها ياز آزاد يه بعضا مواردك يديان اساتي، مي، از نظر ارزشين اوضاع و احواليدر چن

در . شديده ميد يبيعج ي ييمسوو ه يردند، همدليكمبارزه م يآزاد يه براك يانيرده بودند با دانشجوكتجربه 
ن ياز ا ييان، صحنه هايورش گارد به دانشجويز يت واحد و نكچون اعتصاب شر ياسيس يدادهايان رويجر

تر كد: ديها به حساب آ يت دوره سوميم هويترس يبرا يخيتار يتواند لوگو و سمبل يه مكد آمد يپد يهمدل
ن فرهنگ يا -! ستكو دستش ش. . . دان آمد يان به ميجوورش گارد به دفاع از دانشيان در برابر يگوريگر

  .ر دانشگاه ها اثر گذاشت و ماندگار شديز بر سايو ن يبعد يه بر دوره هاكبود  يو همدل يستيهمز
، يصنف ي، فوق برنامه، انجمن هايورزش يت هايمختلف اعم از فعال يان مسلمان در عرصه هايدانشجو

تر كد دانشگاه در ساختمان دينماز خانه جد. شگام بودنديپ يو انجمن اسالمان ي، انجمن دانشجويت تعاونكشر
ه اهداف توسعه فرهنگ كم يرژ ياز برنامه ها ياريبس. ردكدا ين دوره برپا شد و رونق شگفت پيدر ا يمجتهد

 يفضا. مانديان متوقف ميدانشجو ياريرد با هوشك يرا دنبال م يران دانشگاهكف روشنفيز تضعيو ن يغرب
مطلوب شاه را  يبندوبار يچ وجه اجازه بيو احترام بود اما به ه يستيان گرچه توأم با همزيان دانشجويروابط م

  .داشتند يشتريمورداعتقاد خود توجه ب ينيد ياز حرمت ها يپاسدار يان به نوعينجا دانشجويا. دادينم
در زندان  ياز زندگ يراندن بخشو گذ كان توسط ساوايدانشجو يريل ما در دانشگاه، دستگيدر دوران تحص

 ير از زندگيناپذ ييه بازداشت و زندان بخش جداكرده بودند كهمه باور  ييگو. شديم يتلق يعاد يامر
 يد دانشگاه، قدرشناسيت و اساتيرياز منظر مد. بودند يكز شريد دانشگاه نين باور، اساتيدر ا. است ييدانشجو

ات جامعه يه چشم از واقعكشور مانع از آن نبود كگر در يد يعمران يارهاكا يس دانشگاه و يار سترگ تأسكاز 
  . نندكخود را فراموش  يخواهيو آزاد يركروشنف يا رسالت هايخود ببندند و 
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وحشت و خفقان  يه فضاك بود ين در حاليا. گران قرار داشتيم ديركشد مورد احترام و تيه بازداشت مك يسك
  .شدياحساس مهمه جا به شدت  كت ساوايمكو حا

روز از يه دكرا  ييه دانشجوكبود  يف در آن دوران تنها و تنها دانشگاهيه دانشگاه شركتوان گفت يبه جرأت م
رفت و با آغوش باز يپذ يند، امروز مكب ين سوأليم تركه از او كآن  يد و شرط و بيزندان آزاد شده بود بدون ق

اش  ياريو ازدواج، به  ييدانشجو ين، با انواع وام هايتر از اباال يحت. رديكالس درس استقبال مكاز او در سر 
 يرد آن نگاه مهربان و ابراز همدركتوان فراموش يهرگز نم. شود يبازساز يو روان يشتافتند تا از نظر روح يم

 ياد برياسات. شتافتند يان تازه آزاد شده ميبه دانشجو كمكهر نوع  يه براكان را يد و دانشجوياسات يو دلسوز
ل و يبه مسا ييآنها عالوه بر پاسخگو. ردندك يبرخورد م يبيان، با انعطاف عجين دانشجويامتحانات ناتمام ا

ردند و از ك ين مييت احوال دانشجو تعيو با رعا يافكآنها رابا فرصت  ي، وقت امتحان انفرادياالت درسكاش
  .دادندير نميگ ييسر مسائل جزمستعد و پرتالش هستند  يانينها دانشجوين داشتند ايقيه كآنجا 

ان مبارز ياز دانشجو يد به نحويمعاونت وزارت فرهنگ شاه را برعهده داشت و ظاهرا با يانوار ينعليتر حسكد
ار با مالطفت با من برخورد ياز زندان ازاد شدم، او بس يه وقتكنم يكاما هرگز فراموش نم. رديكابراز انزجار م

. برق امتحان گرفت يمهندس ياز درس مبان يانه از من به صورت انفرادارش در وزارتخكرد و در دفتر ك
  .روحش شاد

متعهد  يان را نمونه ايگوريتر گركم، اگر ديها بدان يدوره سوم يت دانشگاه برايرين را سمبل مديتر امكاگر د 
را »  يخوانسارمحمد رضا سادات « سته است يه شاكنم يكن صورت تصور ميم، در ايدانشگاه بخوان تاداناز اس
  ت درس خواندند و يه با جدكآنها : ميرين دوره بگيان مبارز دوره سوم سمبل ايان انبوه دانشجوياز م

  ش را در راه يار بستند و صادقانه جان خوكش بيهن خويمانه در راه مردم ميش را صميخو يآموخته ها
  .روحشان شاد. ردندكخود فدا  يمتعال يآرمان ها

  
  مصطفي ماليري

  نش آموخته دوره سوم مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريفدا
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  پيشگفتار 
دفتر سوم از مهمترين دست آوردهاي جشن چهلمين سال فارغ التحصيلي دانش آموختگان دوره سوم 

اين كتاب در چارچوب اهداف برگزاري . تلقي مي شود كه طي مراسمي ويژه در آن جشن رونمايي مي شود
بررسي نقش . ور معرفي دانش آموختگان دوره سوم به جامعه تهيه و انتشار يافته استجشن ساليانه و به منظ

دوره سومي ها در توسعه صنعتي كشور و پيشبرد علم و فناوري درايران و جهان از جمله اهداف تدوين اين 
خش هايي در كنار آن نظرات دوره سومي ها در مورد نظام آموزشي دانشگاه گرفته شده است كه ب. كتاب است

از آن در البالي صفحات آورده شده و بخش ديگري نياز به بررسي بيشتر دارد كه پس از برگزاري جشن به 
  .آن پرداخته خواهد شد

اولين مرحله يافتن دوره سومي ها و . براي جمع آوري اطالعات اين كتاب فرآيند ويژه اي طي شده است
نفر  90در ابتدا حدود . آغاز شده است 1389جدي از آبان ماه اين فعاليت بطور . ثبت اطالعات تماس آنان است

  براي يافتن . نفر با انجمن در ارتباط بودند كه الزم بود اين تعداد به سطح قابل قبولي برسد 354از 
  :دوره سومي ها از راه هاي مختلفي به شرح زير عمل شده است

  نارتباطات زنجيره اي و شبكه اي ميان فارغ التحصيال – 1
. به كمك افراد مرتبط افراد جديدي يافته شدند. در اين روش از پرس و جوي شخصي استفاده شده است

  .مرحله مرحله اين شبكه گسترش يافته است و افراد جديد به مجموعه افزوده شده اند
  ارتباطات خويشاوندي -2

شده اند و از طريق آنان  بستگان هم دانشگاهي دوره سومي ها از طريق بانك اطالعاتي انجمن شناسايي
نفر از دوره سومي ها حداقل داراي يك  108بيش از . تعداد قابل مالحظه اي از دوره سومي ها پيدا شدند

  .خويشاوند در دانشگاه صنعتي شريف هستند
  جستجوي اينترنتي -3

راجع اينترنتي بعضي از م. تعداد قابل مالحظه اي از دوره سومي ها از طريق جستجوي اينترنتي پيدا شدند
  :كاربرد بيشتري داشته اند كه در زير به آنها اشاره مي شود

 www.118.tct.irسايت راهنماي تلفن ايران به نشاني 

 www.whitepages.comسايت دايركتوري آمريكا به نشاني 

  سايت هاي دايركتوري ساير كشورها نظير كانادا، انگلستان، فرانسه، آلمان و سوئد
 www.facebook.comماعي فيس بوك به نشاني سايت شبكه اجت

 www.linkedin.comسايت شبكه اجتماعي متخصصين به نشاني 
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  روش تركيبي -4
كافي نبوده است از تركيب روشهاي فوق براي برقراري ارتباط با  يدر بعضي موارد يك روش به تنهاي

  .شده استدوره سومي ها استفاده 
غاز و پيگيري  به موازات فعاليت براي يافتن دوره سومي ها فعاليت براي جمع آوري بيوگرافي ها نيز آ

  در ابتدا فرم بيوگرافي مورد استفاده در جشن هاي دوره اول و دوم مورد بررسي و بازنگري. شده است
رجي، سفرهاي برون مرزي، سئواالتي در خصوص زمينه تخصصي، آشنايي با زبان هاي خا. قرار گرفت 

توصيه به نسل جوان و پيام عام به مخاطبين در  ،عاليق، وضعيت خانوادگي، ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه
پرسشنامه بيوگرافي به . براي آگاهي فرم نمونه بيوگرافي در اين كتاب درج شده است. پرسشنامه گنجانده شد

ل حضوري به دوره سومي ها داده شد تا آنرا تكميل و مرجوع روش هاي مختلف نظير ارسال با ايميل يا تحوي
  .كنند

اعضاي ستاد برگزاري جشن و اعضاي كارگروه اطالعات و كتاب و بسياري ديگر براي جمع آوري 
اعضاي اين كارگروه به سرپرستي آقاي محمد زهرايي و عضويت خانم ها . بيوگرافي ها پيگيري و اقدام نمودند

اد، شهره شهيدي و آقايان مصطفي ماليري، عباس رضوي، علي صادقي، حجت بابايي و منصوره كاوياني نژ
آقاي ماليري راهنمايي هاي ارزنده اي در بازبيني . مرتضي غفاري پور اين فعاليت ها را راهبري كردند

ك آقاي رضوي نقش كليدي در جمع آوري اطالعات دانشكده مهندسي مكاني. سئواالت پرسشنامه ارايه دادند
خانم كاوياني نژاد در كنار كوشش براي جمع آوري بيوگرافي هاي دانشكده هاي . و ديگر دانشكده ها داشتند

شيمي، متالورژي و مهندسي شيمي مسئوليت ارتباط با افراد مقيم خارج كشور به ويژه آمريكا و كانادا را به 
دانشكده هاي مهندسي شيمي، مهندسي  آقايان بابايي، صادقي و غفاري پور به ترتيب موارد. عهده داشتند

خانم شهيدي به تدوين بيوگرافي هاي دانشكده هاي برق و مكانيك . صنايع و متالورژي را پيگيري نمودند
شركت همايش پردازان معاصر نيز به عنوان مجري جشن مسئوليت . پس از جمع آوري اطالعات پرداختند
  .طراحي و چاپ كتاب را به عهده داشت

همراه بوده است و وقت و  يبايد گفت كه كار جمع آوري شرح حال ها بعضاً با دشواري هاي در مجموع
فاصله دور و عدم . كوشش زيادي براي جلب نظر دوره سومي ها خصوصاً افراد مقيم خارج صورت گرفته است

الزم بود كه  به اين دليل. آشنايي كافي آنان با اهداف انجمن و جشن در اين موضوع تاثير گذار بوده است
به هر حال آنچه فراهم شده است را در كتاب . انرژي ويژه اي صرف ارايه توضيحات و اعتماد سازي شود

  :تصور مي كنيم اين مطالب در ابعاد مختلف براي خوانندگان مفيد و قابل استفاده است. مالحظه مي كنيد
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بخشي تربيت نيروي متخصص علمي دانشگاه مي توانند ماحصل و اثر  ين و اعضاي هيئتمسئول -1

  خود را مشاهده كنند و از بازخوردهاي دريافتي براي ارزيابي و بازنگري نظام آموزشي دانشگاه
 .بهره برداري كنند 

دانشجويان جوان مي توانند با مطالعه كتاب برداشت ها و راهنمايي الزم را براي تعيين مسير  -2
 . زندگي و كار حرفه اي خود دريافت كنند

تاب مي تواند مبناي يك سلسله مطالعات اجتماعي قرار گيرد چرا كه دانش آموختگان دوره اين ك -3
سوم يك جامعه آماري نمونه و شاخص از قشر تحصيل كرده جامعه هستند و بررسي سرگذشت 

  .آنان بسيار مي تواند براي پژوهشگران مفيد و آگاهي دهنده باشد
وليد، تجارت و فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي و غيره دوره سومي ها در عرصه هاي مختلف صنايع، ت

برخي نيز در زمينه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و امور خيريه فعال . به كار اشتغال داشته و دارند
  كندگي جغرافيايي حدود دو سوم آنان در ايران و يك سوم آنان در ساير كشورهاي جهانااز نظر پر. هستند

از نظر ادامه تحصيل تعداد دارندگان مدارج كارشناسي ارشد و دكتري نسبت به دوره . هستندساكن يا شاغل  
نكته ديگر حضور چشم گير فرزندان دوره سومي ها در دانشگاه . اول و دوم افزايش چشمگيري داشته است
ل و دوم تعداد زوج هاي هم دانشگاهي نيز نسبت به دوره هاي او. صنعتي شريف براي تحصيالت عالي است

  .نتايج اين مقايسه ها را مي توانيد در جدول زير مشاهده كنند. افزايش يافته است
  

  آمار مقايسه اي وضعيت دانش آموختگان سه دوره نخست دانشگاه

فوق  تعداد كل  
مقيم  در تماس  دكتري ليسانس

  ايران
مقيم 
  خارج

  تعداد
  زوج ها

تعداد 
  فرزندان

  30 6  104  167 271 39 43 384  دوره اول
  28 5  53  182 235 38 32 323  دوره دوم
  57 9  86  187 273 56 68 354  دوره سوم

  
  1391مهرماه 

  كارگروه اطالعات و كتاب
  ستاد برگزاري جشن چهلمين سال
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  آماري از دوره سومي ها
  

و يا  1351وارد دانشگاه صنعتي شريف شدند و سپس در سال  1347دانشجويان دوره سوم در سال 
آنان مدرك كارشناسي خود را در رشته هاي مهندسي برق، . پس از آن فارغ التحصيل شدندسالهاي 

مهندسي مكانيك، مهندسي متالورژي، مهندسي شيمي، مهندسي صنايع، شيمي، فيزيك، علوم 
  .رياضي دريافت نمودند

ماه  به مدت يك سال قبل از برگزاري جشن چهلمين سال فارغ التحصيالن دوره سوم يعني از آبان
تالش گسترده اي براي برقراري تماس با دوره سومي ها و جمع آوري  1391تا مهرماه  1390

  .اطالعات آنان صورت گرفت كه نتيجه اين كوشش ها در جدول زير خالصه شده است
  

  سوموضعيت برقراري تماس با دانش آموختگان دوره 
 دانشكده

تعداد 
  اطالعات در تماس  كل

عكس   درگذشته  نامعلوم  صقنا
 بيوگرافي  جديد

  22  24  2  2  2  24  30  مهندسي صنايع
  10  11  2  9  1  14  26  علوم رياضي

 18  18  1  1  0  20  22  شيمي

  5  6  4  0  2  4  10  فيزيك
  73  71  9  13  13  83  118  مهندسي برق

  20  20  2  1  0  24  27  مهندسي شيمي
  27  24  3  1  0  28  32 مهندسي متالورژي
  75  80  5  5  3  76  89  مهندسي مكانيك

  250  254  28  32  21  273  354  جمع

  
برخي از دانش آموختگان دوره سوم در سالهاي بعد به كشورهاي خارج مهاجرت كردند و برخي نيز 

بر اساس اطالعات جمع آوري . دندتحصيالت عالي خود را تا مرحله دكتري در اين كشورها ادامه دا
نفر در خارج از كشور  273نفر از مجموع افراد در تماس،  104شده تا زمان تدوين اين كتاب تعداد 

از دانش آموختگان مقيم ايران نيز حدود . درصد وزني را تشكيل مي دهد 31,5اقامت دارند كه 
حل سكونت اين فارغ التحصيالن به توزيع جغرافيايي م. درصد در شهر تهران اقامت دارند 68,5

  .نفر در جداول بعد ارايه است 273نسبت تعداد كل 
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  سومپراكنندگي محل اقامت دانش آموختگان دوره 
تعداد توزيع در استاني

  ساكنين
در صد
  وزني

تعداد   توزيع ساير كشورها 
  ساكنين

درصد 
  وزني

  18,7  51  اياالت متحده آمريكا  51,6 141  تهران
  7,3  20 كانادا  1,5 4  البرز

  1,5 4 آلمان  7,0 19  اصفهان
  1,1 3 استراليا  2,2 6  گيالن

  1,1 3 انگلستان  1,1 3 خراسان رضوي
  1,1 3 فرانسه  1,1 3  فارس
  0,7 2 سوئد  0,7 2  كرمان

      0,7 2  مازندران
      0,7 2  يزد

      0,4 1  گلستان
      0,4 1  كردستان
      0,4 1  خوزستان

      0,4 1  ركزيم
      0,3 1  اردبيل
  31,5  86  مقيم خارججمع  68,5 187 مقيم ايران جمع

  

نفر نيز موفق به اخذ  56و ادامه تحصيل دادند كارشناسي ارشد  در مقطعنفر از فارغ التحصيالن  68
ي ارشد ود را در چند رشته كارشناسبرخي تحصيالت خ. شدنددر داخل و خارج كشور  يدكتردرجه 

  :اين فارغ التحصيالن به شرح زير است توزيع تحصيالت تكميلي. ادامه دادند
  تعداد  مقطع تحصيلي
  68  كارشناسي ارشد

  56  دكتري
  124  جمع

ساير نفر در  25نفر داراي رتبه دانشگاهي هستند و   31نفر فارغ التحصيالن دكتري  56از تعداد 
نفر به درجه استاد تمامي نايل شده  14نفر شاغل در دانشگاه ها  31از . حرفه ها فعاليت داشته اند

در جداول بعد اسامي دارندگان مدرك دكتري شاغل در مشاغل دانشگاهي و غير دانشگاهي ارايه . اند
  .مي شود
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  و مراكز پژوهشيفهرست دانش آموختگان دوره سوم با درجه دكتري شاغل در دانشگاه ها 
 دانشگاه رتبه رشته نام خانوادگي، نام

  بازنشسته -دانشگاه صنعتي اصفهان استاديار برق مهندسي محمدرضا آشوري،
  دانشكده فني -دانشگاه تهران  استاديار هيدورليك حسن كرويق، احمدي

 The University of Texas MD  دانشيار  فيزيك  بقائي، حسين
Anderson Cancer Center 

  University of Delaware دانشيار مهندسي مواد آذردخت پرويزي،
 Northeastern University استاد مكانيك مهندسي محمداسماعيل تسليم،

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج استاديار صنعتي مديريت منصور خاكسار،
  دانشگاه صنعتي اصفهان استاديار رياضي حسين اصفهاني، خبازيان
 University of California at  استاد   آبادي، هايده خرم

Berkeley  
 Rochester Institute of  استاد برق مهندسي سهيل ديانت،

Technology  
  دانشگاه صنعتي اصفهان  دانشور برق مهندسي رضا ربيعي،

 University of St. Thomas  دانشيار  علوم كامپيوتر  رحيمي خامنه، سعيد

  University of Maryland  استاد رياضي روبن ،آذري ملك رستميان

 محمدحسن ساوجي،
 -برق مهندسي
  دانشگاه شهيد بهشتي  استادمخابرات و الكترونيك

 ميرمهدي اصفهاني، سيد
- صنايع مهندسي
 اطمينان قابليت

  دانشگاه صنعتي اميركبير استاديار

 محمدابراهيم شايان،
تحقيق در علميات در 

 مهندسي صنايع
 Swinburne University ofزنشستهاستادبا

Technology  
Indiana Univesity South Bend  استاد  رياضي  شفيعي موسوي، مرتضي

  Boston University  هيئت علمي برق مهندسي محمدمهدي نژاد، عابدي

  ايران. عالم زاده
Food Science 

and 
Technology 

  دانشگاه صنعتي شريف  استاد

د حبيب عبادي، سي) زنده ياد(
  دانشگاه صنعتي اصفهان  استاد  مهندسي و علم مواد  اله

 رضا علي اكبر، علي
 اي تجزيه الكتروشيمي

 ها سيستم كنترل و
  دانشگاه گيالن  استاديار

 North Carolina State  استاد صنايع مهندسي يحيي فتحي،
University  
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 دانشگاه رتبه رشته نام خانوادگي، نام

 رضا فرشادنيا،
 توسط كنترلر يطراح

 كامپيوتر
موسسه آموزش عالي عالمه فيض   استاديار

  كاشاني

 فاطمه قطب،

Operations 
Research and 
Management 

Science 

 Swinburne University of  استاد
Technology  

  دانشگاه علم و صنعت ايران  استاد موادواهاك مارقوسيان، كاسپاري
 DeVry University  مخابرات -مهندسي برق  لشكري، خسرو

 The City University of  استاد مكانيك مهندسيسيدعليرضا ميرمحمدصادق،
New York  

  Middlesex University  دانشيار مهندسي شيمي  فرزاد  وحيد،
 Physicalناصر سري، پورالكمه هادي

Chemistry 
  دانشگاه تربيت مدرس  استاد

  دانشگاه صنعتي شريف  دانشيار ستعمران محيط زي  هاشميان، سيدجمال الدين

عضو هيئت   مهندسي مواد  يزداني راد، رحيم
  پژوهشگاه مواد و انرژي  علمي

  دانشگاه صنعتي شريف  استاد مواد مهندسي حسين زاده، يوزباشي
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  دانش آموختگان دوره سوم با درجه دكتري شاغل در بخش هاي غير دانشگاهيفهرست 
 

 رشته تحصيلي حل تحصيلدانشگاه م نام خانوادگي، نام

 Michigan State University  آريائي نژاد، رحمت اله

 University of Michigan in Ann سيروس افشار،
Arbor 

Computer, Information, 
and Control 
Engineering 

 مكانيك مهندسي Imperial College London اله ذبيح بازاري،

 استراتژيك ديريتم معادن و صنايع اكبر علي پزشكي،

 مهندسي يرق و كامپيوتر University of Texas at Austin اصغر علي پورسپنج،

 University of California at Los ميرحميد پيراهش،
Angeles 

Database Systems 

  مهندسي برق دانشگاه نيس فرانسه  تفضلي، محمد ابراهيم
 Bradford Industrial Technology اله رحمت بر، حسين

  مهندس متالورژي و مواد The Ohio State University  حجت، يحيي
  الكترونيك  Université de Rennes I  خدوي، كامران

 سطح گرايش - مواد مهندسي Wollongong مسعود دروديان،

 شيمي مهندسي سهيل ديلفانيان،

 University of California at Los شريف، مجيد) زنده ياد(
Angles, Ecole Superior 

  جامه شناسي سياسي، فيزيك
 كامپيوتر علوم OREGON State University تيمور عرشي،

 University of Michigan, Ann هوتن عقيلي،
Arbor 

Computer, Information, 
and Control 
Engineering 

 Imperial College of Science  قازياري، هرمز
and Technology, London 

 اربرديفيزيك ك

 ,University of California  قناعت، يوسف
Berkeley  

Civil/Structural 
Engineering  

  مهندسي عمران Stanford university  كردگاري، اكبر
 - University of Missouri  كريمي، عليرضا

Columbia 
 مهندسسي برق

 University of Denver ژوزف گبايان،
M.B.A. , Real Estate & 

Construction 
Management 

    فرانسه  Grenoble دانشگاه  لئالي، علي رضا
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 رشته تحصيلي دانشگاه محل تحصيل نام خانوادگي، نام

  فيزيك كاربري سوئد  محمدي خنامان، اصغر
     مومن، علي
متالورژي -فيزيك كاربردي  Université de Nantes  نوائي، فرهاد

 تكنولژي مديريت Vanderbilt University حسن برادران، هفت
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 فهرست دوره سومي هاي داراي همسر يا فرزندان هم دانشگاهي

  ره سومدانش آموختگان دو
  همسر يا فرزندنام   نسبت  نام ،ام خانوادگين

  )سال ورود -مقطع تحصيلي(
محل تحصل دانشكده

  همسر يا فرزند
 مهندسي عمران )84ف(رهام افقاني خراسگاني فرزند افقاني خراسگاني، بهرام

  مهندسي و علم مواد )74ل(گلنوش بلوراني فرزند بلوراني، محمدرضا
  مهندسي مكانيك )45ل(مجيدي، بهنام سرهم پرويزي، آذردخت
  مهندسي كامپيوتر )63ل(آرميتا كامفر همسر  پروين، عبدالرضا
  مهندسي مكانيك )84ل(سام پورناظري فرزند  پورناظري، بهرام

  مهندسي برق )85ف(علي تعاليمي فرزند تعاليمي، عليمحمد
 مهندسي عمران )87ل(سعيد توكلي فرزند  توكلي، حسين
  مهندسي مكانيك )80ف(،)76ل(محمدحسين ثقفي فرزند  ثقفي، مهدي

  ونفت شيمي مهندسي  )81ل(سيدمحمد جمال جزايري مقدس فرزند جزايري مقدس، سيد عبدالمجيد
 مديريت و اقتصاد )82ف(علي جعفريه فرزند  جعفريه، محمود
  اطالعات پرديس كيش فناوري و )87ف(،)83ل(جيران چوپان فرزند چوپان، علي اكبر

  فناوري و اطالعات پرديس كيش )88ل(آرين چوپان فرزند  
  مهندسي و علم مواد )85ل(مهرداد حسين بر فرزند حسين بر، رحمت اله

 علوم كامپيوتر )86ل(ياسمن حقيقي خوشخو فرزند حقيقي خوشخو، جواد) زنده ياد(
 هندسي عمرانم )85ل(زهرا حكيم پور فرزند حكيم پور، مهدي
  مهندسي مكانيك )78ل(آرشام مظاهري فرزند  حمزه لوي، احمد

  مهندسي شيمي و نفت )83ل(سپهر حمزه لوئيا فرزند حمزه لوئيا، علي رضا
  مهندسي مكانيك )83ل(سينا حمزه لوئيا فرزند )فرزندان دوقلو(

 مهندسي هوافضا )86ف(،)82ل(آرش خسروي فرزند  خسروي، مجيد
  ونفت شيمي مهندسي )85ل(اميد ديلفانيان فرزند  يلفانيان، سهيلد

 مهندسي عمران )91ف(،)85ل(ذبيحي، نينا فرزند  ذبيحي، لطف اله
  فيزيك )82ف(،)78ل(آسيه ذوعلم فرزند  ذوعلم، محمد

  مهندسي مكانيك )87ل(سيد حميدرضا رضوي فرزند رضوي، سيد عباس
  شيمي )47ل(صوره كاوياني نژادمن همسر رواندوست، مسعود

 مهندسي صنايع )75ل(مريم رواندوست فرزند  
  مهندسي متالورژي )48ل(محمود حائري جعبي همسر  سكاكي، شهال

 مهندسي صنايع )47ل(سكينه صنم راد همسر سيد اصفهاني، ميرمهدي
 مهندسي صنايع )81ل(زهراسادات سيد اصفهاني فرزند  
  مهندسي مكانيك )85ل(يارا سيد شبيري فرزند شبيري، حميدرضا سيد  )زنده ياد(

  مهندسي برق )75ل(پويا سيد شبيري فرزند  
  فيزيك )90ل(سهند سيف نشري فرزند سيف نشري، سعيد

 مهندسي صنايع )47ل(فاطمه قطب همسر شايان، محمد ابراهيم
  وادمهندسي و علم م )84ل(سهام شريفي فرزند  شريفي، عباس

  علوم رياضي )79ل(عليرضا شيخ عطار فرزند شيخ عطار، حسين
  ونفت شيمي مهندسي )80ل(آي تك صراط جنتي فرزند صراط جنتي، محمدرضا

  فناوري و اطالعات پرديس كيش )87ل(پريناز صفاري فرزند مسعود-صفاري، عمادالدين
  ونفت شيمي ندسيمه )49ل(منوچهر وثوقي شهواري همسر  عالم زاده، ايران

  ونفت شيمي مهندسي )84ل(امين وثوقي شهواري فرزند  
  ونفت شيمي مهندسي  )79ف(،)75ل(فريبرز وثوقي شهواري فرزند  
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  دانش آموختگان دوره سوم

  همسر يا فرزندنام   نسبت  نام ،ام خانوادگين
  )سال ورود -مقطع تحصيلي(

محل تحصل دانشكده
  همسر يا فرزند

  مهندسي مكانيك  )46ل(محمد مهدي كريمي اصفهاني همسر اقي، عذريفرحبخش عر
  مهندسي مكانيك )88ل(نيلوفر كاظمي فرزند كاظمي، عبدالحميد

  مهندسي مكانيك )84ل(علي اكبر كبير فرزند  كبير، علي اصغر
 مهندسي عمران )90ف) (86ل(مينو كبير فرزند  
 عمهندسي صناي )87ل(مريم كبير فرزند  

 مهندسي شيمي )49ل(عاطفه نايب زاده همسر  گنجه اي، جمال
  مهندسي كامپيوتر )73ل(محمدعلي گنجه اي فرزند  
  مهندسي كامپيوتر )86ل(زينب گنجه اي فرزند  

  مهندسي مكانيك )82ل(سحر محمد زاده فدائي پور فرزند محمد زاده فدائي پور، غفار
  مهندسي شيمي و نفت )85ف(،)80ل(معتمدسپيده فرزند معتمد، محمد باقر

  مهندسي مكانيك )81ل(سيداحسان مرعشي فرزند مرعشي، سيدمحمدرضا
   )78ل(آرشام مظاهري فرزند  كامبيز مظاهري،

  مهندسي مكانيك )81ل(نازنين مكرم فرزند  مكرم غازاني
  مهندسي كامپيوتر )84ل(شعري ماليري فرزند ماليري، مصطفي

  مهندسي مكانيك )76ل(پوريا مهراني فرزند  اني، حسينمهر
  فيزيك )80ل(مهدي ميرزامحمدي فرزند ميرزامحمدي، احمد

 مهندسي شيمي )85ل(شقايق ناصري)زنده ياد( فرزند  ناصري، فرامرز
 مهندسي صنايع )84ل(بهزاد نعمتي فرزند  نعمتي، حسن

  ونفت شيمي مهندسي )73ف(،)69ل(ارسعيده نيك رفت فرزند نيك رفتار، غالمحسين
  مهندسي مكانيك )75ل(حميده نيك رفتار فرزند  

 مهندسي عمران )78ل(سيد مهدي هاشميان فرزند هاشميان، سيد جمال الدين
  مهندسي كامپيوتر )80ل(مريم السادات هاشميان فرزند  

  ونفت يشيم مهندسي )85ل(بيتا واعظيان فرزند واعظيان، عبدالحسين
  مهندسي كامپيوتر )77ل(بنفشه واعظيان فرزند  

  مديريت و اقتصاد/ مهندسي مكانيك  )86ف (،)82ف(،)76ل(سارا وزيري فرد فرزند وزيري فرد، عباس
  مهندسي مكانيك )78ل(مهدي يوزباشي فرزند يوزباشي زاده، حسين

  مهندسي مكانيك )85ل(حسام يوزباشي فرزند  
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التحصيلي آبان ماه  عكس يادگاري دانشجويان دوره سوم و استادان دانشكده مهندسي صنايع در جشن فارغ
احمد فياض دستجردي، دكتر محمد رضا صفائيه، دكتر رسول حجي، زنده : ترتيب از راست به چپبه ، 1352

عكس از آلبوم شخصي  -ياد دكتر محمد رضا امين، رضا فرشادنيا، دكتر فريدون كيانفر، محمد ابراهيم شايان
  آقاي محمد ابراهيم شايان

حسين شيخ عطار، : به ترتيب از سمت راست-1352آبانهاي سوم و چهارمالتحصيلي دوره جشن فارغ
زنده ياد فرشته ابراهيمي،   مسعود رواندوست، منوچهر گوهرريزي، پري سيما فرخ توانا، هايده خرم آبادي،

  مليحه زريماني، شيدرخ ملبوسي زاده اصفهاني
  عكس از آرشيو شخصي خانم منصوره كاوياني نژاد دانش آموخته دوره سوم شيمي
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براي در آمفي تئاتر انجمن فارغ التحصيالن1391در ششم تيرماهوره سومگردهمايي تداركاتي دانش آموختگان د
مصطفي ماليري، يداهللا ترابخاني، جمال گنجه اي، عباس شريفي، منيژه: مصاحبه و فيلم برداري، از راست به چپ

  سوادكوهيان، حسين باباحيدريان، علي اكبر مكرم، سيد يحيي مدرسي وامقي و حجت بابايي

كه1390بهمن  24عكس يادگاري در دفتر انجمن پس خاتمه يكي از جلسات ستاد برگزاري جشن دوره سوم در
  .بخشي از اعضاي ستاد در آن حضور دارند
رضا حمزه لو، منصوره كاوياني نژاد، فرانك قهرمان ميرهاشم سجادي، علي: به ترتيب از راست به چپ آقايان و خانمها

 ، علي صادقي، مصطفي ماليري، مهدي حكيم پور، سيد جالل عفيف و محمد زهراييپور
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  اسامي حاميان مالي حقوقي جشن
  )7/7/91تا تاريخ (

  
  شركت الكترونيك افزار آزما -
  شركت طراحي و مهندسي سيمان سازان -
  شركت ايران ذوب -
  شركت درريز -
  شركت گلوبال پتروتك -
  شركت سيمكو -
  شركت مدارگسترش فناوري اطالعات -
  آزمونشركت كاوش  -
  شركت مهندسين مشاور صنعتي رعدان -
  شركت فوالد روانشير -
  شركت توان راد انرژي -
  شركت مهندسي طرح و پااليش -
  شركت تبادل انرژي -
  شركت آوند دارو -
  شركت توسعه صنايع تاسيساتي ايران -

  
  
  



 

25 
 

  اسامي حاميان مالي حقيقي جشن
  )7/7/91تا تاريخ (

  

 داداشاحمد حسين زاده  - عبدالمهدي اجاللي -

 سيدمحمد حسيني - حسن احمدي كرويق -

 سيدمهدي حسيني - علي اصغر اسكندربياتي -

 احمد حسيني نياسيد  - علي اصغر اشكياني -

 احمد حمزه لوئي  - احمد اكبري -

 عليرضا حمزه لوئيا - اصغر امامي نيا -

 خاكسارمنصور - حسين باباحيدريان -

 خسرويمجيد - ذبيح اله بازاري -

 روميهچنگيز خليلي ا - جمشيد بردبار -

 عنايت اله دبيريان  - بلوراني محمدرضا -

 سيداسماعيل ذريت خواه - محمد بهاري كيا -

 فرامرز ذوالرياستين - محمد بيژن فر -

 شهزادمهدي راسخ نيساري - علي اكبر پزشكي -

 محمدابراهيم راشدي - علي اصغر پورسپنج -

 مصطفي رزاز زاده  - بهرام پورناظري -

 عزيزاله رضائيان - منصور ترابي -

 هرمز رضوي - تعاليمي عليمحمد -

 مسعود رواندوست - مهدي توسلي -

 جواد ژاله دوست ثاني - حسينعلي جاويداني اصفهاني -

 ميرهاشم سجادي - محمود جعفريه -

 علي سلطانزاده  - سيدعباداله جاللي مطهري -

 محمدمهدي سلطانيان - فريبرز جناب -

 ميرمهدي سيداصفهاني - علي اكبر جوپان -

 سعيد سيف نشري - فرهاد حسامي -

 محمدابراهيم شايان - ت اله حسين بررحم -
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 سيدمحمدرضا مرعشي - محمود شبابي -

 كامبيز مظاهري - انوشفر صديق -

 محمدباقر معتمد - محمدرضا صراط جنتي -

 احمد معمارزاده - مسعود صفاري -

 محمدصادق معمارنهاوندي - سكينه صنم راد -

 عليرضا معيني - محمدرضا طاهري شهرآئيني -

 كامران مقدس - محمدتقي طيب -

 مرتضي مكي - روز عافيت طلبفي -

 مصطفي ماليري - ايران عالم زاده -

 مسعود منشي زاده - منوچهر عاملي -

 فرهاد مهرابي - صادق عليخاني -

 حسين مهراني - سيد محمدعلي غفاري زاده -

 سيدغالمرضا موسوي غروي - يحيي فتحي -

 فرامرز ناصري - رضا فرشادنيا -

 حسن ناهيد - مهران فرهنگ مهر -

 نژاد ستاريمصطفي  - سيدمحمد فريدني -

 داود نظري - فريدون قبادي -

 حسن نعمتي - فاطمه قطب -

 جمشيد نقره نيك بخت - منصوره كاوياني نژاد -

 مسعود نقشينه - علي اصغر كبير -

 علي نونهال - شادان كيوان الريجاني -

 سيدعليرضا هندي  - جمال گنجه اي  -

 عبدالحسين واعظيان - احمد ماشينچي -

 عباس وزيري فرد - علي اكبر محسني -

 گروهي از فارغ التحصيالن دوره سوم مهندسي شيمي - ضا مختاري فرسيدر -
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  )3از  1صفحه (بيوگرافي مورد استفاده در تدوين شرح حال دوره سومي ها خام فرم 
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  )3از  2صفحه (بيوگرافي مورد استفاده در تدوين شرح حال دوره سومي ها خام فرم 
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  )3از  3صفحه (ح حال دوره سومي ها بيوگرافي مورد استفاده در تدوين شرخام فرم 
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  فصل اول 
  مشخصات دانش آموختگان

  دانشكده مهندسي برق
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  اسماعيل آرش فر
  تهران 1330متولد سال 

  ساكن تهران و قطر
alisaz1@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ز دبيرستان علميه تهران ديپلم رياضي ا
  دوره هاي آموزشي تاسيسات و كامپيوتر در مهندسي نيروي هوايي

  مسلط به زبان انگليسي و آشنايي متوسط با زبان عربي
متخصص در زمينه پيمانكاري عمومي، كارهاي لوله گذاري در دريا، كارهاي تخصصي سرچاهي چاه هاي نفت 

  ن المللي نظير توتال و پيمانكاري در كشور قطرو گاز، پيمانكاري با شركت هاي بي
  

  سوابق شغلي و مديريتي
  )www.alisaz.com(المللي عالي ساز در كشور قطر  رئيس هيئت مديره شركت بين
  تاكنون 1357سهامي عالي ساز در تهران از  تمدير عامل و مدير اجرايي شرك

  تهران رئيس هيئت مديره و سرپرست كاركاه در شركت عالي ساز درگ
  رئيس هيئت مديره و سرپرست كارگاه در شركت مهندسي لوپر در تهران

  در مهندسي نيروي هوايي در تهرانمهندس برق و تاسيسات 
  

  چكيده تجارب
داراي تجربيات حرفه اي در زمينه پيمانكاري عمومي، مديريت پروژه هاي بين المللي، كارهاي لوله گذاري در 

پروژه هاي كارخانجات صنعتي نظير  هاي نفت و گاز، كارهاي عمومي سيويل،  دريا، كارهاي سرچاهي در چاه
  كارخانه سيمان، كارخانه كمپرسورهاي صنعتي، كارخانه ريسندگي، كارخانه بتن و قطعات بتن پيش تنيده

 

 توصيه به نسل جوان
و تا آخر عمر ) اربدون شع(تنها توصيه من به جوانان كسب دانش و حرفه، تالش براي مفيد بودن در جامعه

فراموش نكنيم كه ما به اين مردم و اين كشور . دانشجو بودن است با همان سادگي زندگي دانشجويي
  .بدهكاريم

شخصاً اگر به دوره دانشجويي برمي گشتم به كارهاي حرفه اي بين المللي توجه بيشتري مي نمودم و توجه 
ين المللي محدود مي كردم تا در هر جاي دنيا قابل خود را تا حدودي به كارهاي خاص و حرفه هاي خاص ب

  .عرضه باشد
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي
  .م دارمئدر كشورهاي قطر و آمريكا اقامت دا

  عالقمند به كوهنوردي و مطالعه در زمينه فيزيك
پسر . متاهل و داراي سه فرزند پسر هستم كه تحصيل كرده و مقيم آمريكا هستند

  .شركت آمريكايي و دو فرزند ديگرم بيزينس من هستنددر ندس بزرگم سرمه
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  كيوان آريا
  تهران 1329متولد 

  ساكن شهر نياگارا در نيويورك آمريكا
kvonarya@gmail.com  

www.bikelites.net  
  

  تحصيالت
  1977فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه اوكالهاما در آمريكا 

  1351تي شريف ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنع
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران 

  مسلط به زبان انگليسي
  

 سوابق شغلي

  2004تا  1999از آمريكا   GGTشركت كارشناس در 
  1998تا  1994از  آمريكا IBMشركت كارشناس در 

  1988 آمريكا CECOشركت 
  آمريكا Sony Professional Productsشركت كارشناس در 

 1984تا  1978از  يكاآمر IBMشركت 

 1978تا  1977از  در دانشگاه ايالتي نيويوركآموزشي مربي 

  تهران IBMمهندس سيستم در شركت 
  تحليلگر در صنايع الكترونيك ايران در شيراز
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  محمد رضا آشوري
  قزوين 1329متولد 

  ساكن اصفهان
ashouri@cc.iut.ac.ir 

  
  تحصيالت

  1358ر كالج سلطنتي انگلستان در دكتري مهندسي مخابرات د
  1354فوق ليسانس مهندسي برق از كالج سلطنتي انگلستان 

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان دارالفنون تهران 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.iaun.ac.ir(نجف آباد  دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسالمي واحد علميعضو هيئت 
 1388تا  1358عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان از 

)www.iut.ac.ir(  
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  ميرآبادي آقارخ اهللا حبيب
  تهران 1328متولد 

  ساكن شاهين شهر اصفهان
 

  تحصيالت
  1351 از دانشگاه صنعتي شريف برقليسانس مهندسي 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  فعاليت در زمينه توليد فوم هاي سقفي و آجر نما
در اصفهان از  Die Castموسس و مدير شركت مدرن آلياژ توليد كننده قطعات اتومبيل و ريخته گري 

  1384تا  1368
  1368تا  1358كي در دفتر فني ذوب آهن اصفهان از مسئول طراحي مدارهاي الكتريكي و الكتروني

  1358تا  1351سرپرست آزمايشگاه مونتاژ برق در ذوب آهن اصفهان از 
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  1355طراحي سيستم هاي هماهنگ چراغهاي راهنمايي و ثبت اختراع مربوطه در سال 
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .اقامت كشور آمريكا را دريافت كرده ام 1384هاي اروپايي و كانادا سفر كرده ام و از سال به كشوري 
  .عالقمند به عرفان و اشعار موالنا و موسيقي سنتي هستم

در لس آنجلس   Northridgeدخترم مشغول تحصيل پزشكي در دانشگاه . متاهل و داراي سه فرزند هستم
و شاغل در آمريكا و پسر ديگرم  Northridgeاز دانشگاه  MBAآمريكا، پسرم داراي فوق ليسانس 
  .همان دانشگاه است ردانشجوي فوق ليسانس معماري د

  

  پيام ويژه
دو عامل اساسي و كليدي در پيشرفت كشور موثر خواهد بود كه در مقايسه با كشورهاي پيشرفته كمتر از آن 

  :برخوردار هستم
و همدلي ميان مردم، ارج گذاري و احترام به دانش و توانايي هاي  اول برقراري و تقويت ارتباطات صميمي

  ديگران و توسعه سعه صدر در جامعه
  دوم تقويت مهارت ها و تجربه هاي عملي در ميان مردم در كنار پرداختن به

  آموزش هاي نظري 
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  محمد ابكاء خواجويي
  اصفهان 1328متولد 

  ساكن اصفهان
m.abka@fooladtechnic.ir 

  

  تحصيالت 
  فوق ليسانس مديريت بازرگاني از مركز آموزش دولتي

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي در اصفهان 

  

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1377عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت بين المللي فوالد تكنيك در اصفهان از 
)www.fooladtechnic.ir(  

تاكنون  1385عضو هيئت مديره شركت مهندسي بين المللي طراحي و ساخت صنايع نفت از 
)www.oilmico.com (  

  تاكنون 1385رئيس هيئت مديره شركت بين المللي پيشگامان فن آوري اسپادانا در اصفهان از 
  تاكنون 1382نايب رئيس و رئيس هيئت مديره انجمن خدمات مهندسي استان اصفهان از 

  عضو هيئت مديره صندوق پژوهش و فناوري استان اصفهان
  عضو هيئت مديره مجتمع صنايع قائم الرضا

  طراح سيستم هاي مخابراتي و تله متري در انستيتو طراحي و مشاور فني فوالد
ت كارشناس راه اندازي سيستم هاي الكتريكي، كارشناس و مدير گروه مونتاژ تجهيزا -ذوب آهن اصفهان

  مخابراتي و تله متري
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  علي اصغر اشكياني
  آبادان 1329متولد 

  ساكن تهران
ashkiani@sageh.co.ir  

  

  و توانمندي ها تحصيالت
  1351 شريف صنعتي دانشگاه از برق ليسانس
  1347 آبادان رازي دبيرستان از رياضي ديپلم
   آلمان در. ب.اس.ك و زيمنس هاي كارخانه در كارآموزي هاي دوره
   اهواز لوله و نورد كارخانه در آموزي كار هاي دوره
   مديريت صنعتي، كارخانجات از برداري بهره و نگهداري، تعميرو اندازي، راه نصب، زمينه در خصصمت

  پروژه اجراي بر نظارت و مشاوره و اجرايي، هاي پروژه اقتصادي و فني بررسي نظارت، فني، دفتر ريزي، برنامه
  آلماني و ي انگليسيها زبان آشنا به

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  دزفول و تهران – هوايي نيروي مهندسي در نظامي پايگاه و ساختماني تاسيسات ناظر مهندس
  اهواز-ايران نفت خدمات شركت در نفتي واحدهاي برق تعميرات كارآموز مهندس
  اهواز -خوزستان برق و آب شركت در پروژه مدير و تعميرات، مدير ناظر، مهندس
 شركت در نيروگاه نظارت مدير و كارگاهي، مهندسي مدير كاليبراسيون، و اندازي راه مدير برق، كل مهندس
  اهواز – سازه مشاور مهندسان
  اهواز - چمران شهيد دانشگاه در برق دروس مدرس

  نصب اهواز شركت در پروژه مدير و معاون فني، دفتر سرپرست
  اهواز -نيرو قدس مشاور مهندسين شركت در رامين نيروگاه اندازي راه مدير
  اميديه – ناموران مشاور مهندسين در پازنان گاز تزريق مهندسي كارگاه رئيس
  تهران و اهواز -نورد ملي گروه در نظارت گارگاه مدير و پروژه مدير

  
  چكيده تجارب

 مشكل با مواجهه تفكر و روش آموختنمن  تحصيل دوران دستاورد ترين ارزش با
 اي مقدمه تواند مي تنها چهارساله دوره يك گذراندن كه است بديهي .است دهبو

 دانشگاه در آنچه. باشد جامعه در كار واقعيات با شدن رو روبه براي فني - علمي
 باالتر مدارج در آكادميك تحصيالت ادامه منظور به بيشتر شد مي داده آموزش
  .نشد ميسر من براي يخانوادگ-مالي مشكالت دليل به كه بود شده طراحي
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 بهم گرفت قرار مدير و مدرس، پيمانكار، مشاور، كارفرما، هاي موقعيت دركه  فعاليت سال 38 مدت طي من 
 عالي آموزش مراكز طريق از لزوماَ آگاهي و دانش هاي حوزه به ورود به نظر من. مبرآمد ها آن عهده از خوبي
 را در بر  نتايج همان بيشتري زمان مدت در تواند مي نيز آزاد مطالعه و تفكر و اي حرفه هاي آموزش و نيست
  .باشد داشته

 

 توصيه به نسل جوان

 كارگاهها و صنعتي مراكز از بازديد در ،مگشت مي باز دانشگاه محيط و پيش سال 40 به فعلي تجارب با اگر
 استادان به. مكرد نمي چشمپوشي خود زيباي ميهن ديدن براي فرصتي هيچ از و مكرد مي شركت بيشتر
 به را مردم و جهان. مداشت مي دوست بيشتر را خود مهربان هاي اي دوره هم و مگذاشت مي بيشتري احترام
 هنر و شناسي، جامعه شناسي، روان فلسفه، مهندسي، اقتصاد هاي دوره در و مديد نمي سفيد و سياه صورت
  .مآموخت مي را ديگر خارجي زبان يك حداقل و مكرد مي شركت بيشتر

  

 ، عاليق و خانواده  سفرهاي خارجي

  .سفر داشته ام تركيه و انگلستان فرانسه، آلمان، كشورهاي به
 سينما، مانند و تفريحاتي روي، پياده شنا، فوتبال، بسكتبال، واليبال، ورزشهاي و فيزيك مطالعه عالقمند به

  . هستم فلسفه و موسيقي، ادبيات، و شعر تئاتر،
 از پروژه كنترل و مكانيك مهندس پسر دو و عمومي پزشك دختر يك. هستم فرزند سه داراي و متاهل
  .هستند دولتي هاي دانشگاه

 

  پيام ويژه
 در را خود هاي دانسته دانشگاه، در تخصصي آگاهي كسب همراه به كنيم سعي. است آزادي نياز پيش آگاهي
 7 با همراه زمين است شده معلوم كه امروز. دهيم گسترش نيز اقتصادي و اجتماعي -فني هاي زمينه ساير

 ترسيم گرانشي هاي ميدان كه مسيري در ساعت در كيلومتر هزار 100 از بيش سرعتي با آن جمعيت ميليارد
 نيست، هيچ جهان عظمت برابر در كه خطرناكي، موقعيت در است ممكن زمان هر و است حركت در اند كرده
 است، حياتي امري انساني علوم و شناسي جامعه با آشنايي. است نياز يديجد فلسفه و بيني جهان به گيرد قرار
 و آموختن براي را اي لحظه و بداريم دوست بيشتر را آن مردم و زمين، جهان،. كنيم مطالعه بيشتر را ها آن

  .نكنيم فراموش را عشق و كنيم تمركز نو هاي انرژي بر. ندهيم دست از اندوزي تجربه
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  )واجه وندخ(سيروس افشار 
  قم 1328متولد 

  ساكن نيوجرسي آمريكا
siroos@acm.org 

www.linkedin.com/pub/siroos-afshar/0/77/b71  
 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1979اربور  دكتري مهندسي برق، كنترل و كامپيوتر از دانشگاه ميشيگان در آن
  1976اربور  در آن فوق ليسانس مهندسي برق، كنترل و كامپيوتر از دانشگاه ميشيگان

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
، Telecommunications ،Network Architecture  ،VoIP ،IP: متخصص در زمينه هاي

Architecture ،Product Development  ،Wireless ،Cloud Computing ،SIP ،Mobile  
  

 سوابق شغلي و مديريتي

 Services Core & Premises Architecture, AT&T بخشدر  AT&Tعامل  مديرمعاون دستيار 
  تاكنون 2007در نيوجرسي آمريكا از 

AT&T Chief VoIP Architect  درAT&T Labs  2007تا  2003در نيوجرسي آمريكا از  
   AT&T Labsدر  AT&T Chief VoIP Architectمدير بخش و مدير اجرايي 

  Westwave Communicationsدر  معاون استراتژي و معماري سازماني

   AT&T Labsمدير منطقه اي 
   AT&T Labsسرپرست در 

  ) AT&T Labs  )Bell Labsعضو گروه فني در 
  در رشته مهندسي نرم افزار  Monmouthعضو هيئت علمي مهمان دانشگاه 

  1982تا  1979استاديار مهندسي برق دانشگاه ايالتي لوئيزيانا در آمريكا از 
  

 دهاي علمي، پژوهشي و حرفه ايدستاور

 IEEE ، ACM ،New York Academy ofعضو انجمن ها و موسسات علمي پژوهشي آمريكايي 
Scienses   

معماري شبكه و  ري در زمينه هاييداراي يك ثبت اختراع در زمينه نرم افزار و ده ها ثبت اختراع در حال پيگ
VOIP  

  حقيق ماقبل دكتريگان براي تيدريافت جايزه از دانشگاه ميش
  1979تا  1975دريافت بورس تحصيلي از سازمان انرژي اتمي ايران از 
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  بهرام افغاني خوراسگاني
  اصفهان 1329متولد 

  ساكن اصفهان
bahram.afghani@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347اصفهان  ديپلم رياضي از دبيرستان ادب

  دوره هاي مديريت در سازمان صنايع ملي ايران
  دوره هاي مديريت در سازمان مجري طرح هاي دولتي

  مسلط به زبان انگليسي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1378مسئول دفتر فني شركت مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشير در اصفهان از 
  ماني بتن عرشه در اصفهانرئيس كارگاه ساختماني در شركت ساخت

  مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت مهندسي انرژي پيمان در تهران
مدير عامل شركت هاي تهران سفالين، كياسا، گچ اصفهان و عضو هيئت مديره شركت هاي آجر سفالين، 

  سازمايه، تكنوآجر، آجر عالي در سازمان صنايع ملي ايران
  نفت پااليشگاه اصفهان در شركت دسي بل ايران در اصفهانمسئول كارگاه كارهاي برقي انبار 

مهرآباد در شركت  -تهرانپارس، ري -كن، ري -تبريز، ري -ري: مدير پروژه هاي حفاظت كاتدي خطوط لوله
  دسي بل ايران

  
 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .مبه كشورهاي آلمان، تركيه، سوئد، دانمارك، ايتاليا و فرانسه سفر كرده ا
  .عالقمند به بسكتبال، ادبيات، تاريخ و هنر هستم

ز رتبه چهارم در المپياد ملي مهندسي عمران و فوق ليسانس سازه از پسرم حائ. دو فرزند هستممتاهل و داراي 
دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف و دكتري مهندسي سيستم هاي ساختماني از دانشگاه پلي تكنيك 

راي مدرك فوق ليسانس زيست شناسي گياهي در شاخه دخترم دا. ميالن است
  .فيزيولوژي است
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  اصغر امامي نيا
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
maminia@yahoo.com  

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  مخابرات از دانشگاه ليدز و شفيلد انگلستان فوق ليسانس

  1351ليسانس برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  دارالفنون تهران يرستاندب از رياضي ديپلم
  طراحي شبكه و راه اندازي و نگهداري فرستنده هاي راديو و تلويزيون هاي دوره

  اسپانيايي و انگليسي مسلط به زبانهاي
كيلوولت و توليد انواع قطعات  400و  230نصب و بهره برداري خطوط انتقال انرژي  متخصص در زمينه

  فوالدي به روش ريخته گري دقيق
  

 شغلي و مديريتيسوابق 
تاكنون  1369تهران از  -مدير بازرگاني و مالي در شركت ريخته گري دقيق پوالدير

)www.puladir.com(  
  كيلوولت در سراسر ايران در شركت ايران پاتسل 400و  230مدير پروژه هاي متعدد انتقال خطوط نيروي 
  يراناكارشناس مهندسي ارتباطات در شركت ايز

  مير فرستنده هاي راديويي در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانكارشناس نصب و تع
  ت و ريخته گري دقيق قطعات فوالديكيلوول 400و  230طراحي و نصب خطوط انتقال در تخصص م
  

 تجربيات و توصيه به نسل جوان
  ي كه فرد يادالزاماَ نيازي نيست كه رشته تحصيلي با حرفه فرد در يك راستا باشد، چون مهمترين مطلب

مي گيرد پيدا كردن راه حل مسائل است و بدين طريق او مي تواند هم در زندگي حرفه اي و هم ساير ابعاد  
اگر مي دانستم قرار است بخش عمده فعاليت حرفه اي ام حل مسائل انساني، اقتصادي و مالي .موفق شود

د به بازار كار در رشته هاي مديريت و اقتصاد، باشد قطعاَ پس از اتمام تحصيل از دانشگاه صنعتي شريف و ورو
. جامعه شناسي، روان شناسي، فلسفه امور انساني، امور مالي و حسابداري تحصيل و يا عميقتر مطالعه مي كردم

تجربه چهل سال گذشته ام نشان مي دهد كه آگاهي عميقتر در اين زمينه ها مي توانست برايم بهره وري 
  .را به ارمغان آورد بيشتر و زندگي موفقتري

  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي
  سال زندگي  2نادا به مدت در هر يك از كشورهاي امريكا، انگلستان، اسپانيا، و كا

  .كرده ام
  .هستمعالقمند به ورزشهاي گروهي، مطالعات فلسفي و عرفاني، سينماي مفهوم گرا 
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شته هاي مهندس عمران و مهندسي صنايع چوب تحصيل در ر دو فرزندم. هستم فرزند سه داراي و متاهل
  .كرده اند و فرزند در رشته علوم پزشكي مشغول به تحصيل است

 

  پيام ويژه
پس به طبيعت نزديك شويم . ديگران، و جهان هستي به شگفتي درآيداز ذهني بالغ است كه مدام از خودش، 
ي را براي خود و حركت به اعماق درون تخصيص يا هر روز فرصتهاي. و به تماشاي زيباييهاي آن بنشينيم

اين چيزي است كه اغلب مهندسين و تكنوكراتها در جريان كار و . نيرو و نشاط بگيريم ،دهيم و از هستي
  .روزمرگي زندگي از آن غافل مي شوند
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  منصور اميري دوان
  آبادان 1329متولد 

  ساكن لس آنجلس كاليفرنيا در آمريكا
mansour.amiri@gmail.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان رازي آبادان 
  مسلط به زبان انگليسي

  

 سوابق شغلي و مديريتي
  )www.kiersted.com(تاكنون  2008دفتر كاليفرنيا از  Kierstedمشاور فناوري اطالعات در شركت 

  سال 11در كاليفرنيا آمريكا به مدت  Mitratechشركت اشتغال در 
  مدير امور مشتريان شركت ايران ارقام در تهران

  كارشناس نرم افزار در گروه صنعتي بهشهر
  مدير عامل شركت شخصي خصوصي

  كارشناس در شركت ايزايران
  

  چكيده تجارب
  م با همكاري شركت زيمنسمسئول پروژه كارت ملي ايران در هنگام اشتغال در شركت ايران ارقا

  در شركت ايران ارقامها طراحي سيستم هاي مختلف نرم افزاري براي بسياري از شركت 
  ترجمه چندين كتاب علمي انگليسي به فارسي

 

 عاليق، خانواده
  .هستم عالقمند به مسائل علمي، هنر، ورزش و فلسفه

  .هستم ي داخليمتاهل و داراي يك فرزند دختر با تحصيالت فوق ليسانس معمار
  

 توصيه به نسل جوان
حفظ نشاط  ،با همه جوانان رابطه دارم و به آنان مي گويم هدف ساده و اصلي مشترك هر انساني در زندگي

خوشحالي خود را با آگاهي از توانايي . با محوريت شادي مي توان فهميد كه راه درست است يا غلط. است
  .مدي پرهيز نماييدآگي و ناكارهاي خود حفظ كرده و از سقوط در افسرد

ما با روح انسانها سر و كار داريم و دانش عاطفي به معناي آگاهي بر رفتار و اثرات آن 
يك مجموعه با داشتن دانش عاطفي مي تواند سطح بااليي از . بر روح ديگران است

  .موفقيت را كسب نمايد
  
  
  



 

45 
 

 

  پيام ويژه
هرچه دريافت كردم بسيار . مام آموزه هاي دانشگاه را بكار بردمدانشگاه را با تمام وجود دوست داشتم و ت

توانستيم در همه ابعاد سازنده  ما را چنان بارآورده اند كه مي. سازنده، مثبت و سرشار از خالقيت بوده است
براي به دست گرفتن اداره يك كشور صنعتي آماده . باشيم و صاحبنظر و صاحب ديد براي هر صحنه نامعلوم

كه در تمام دوران زندگي هيچ مشكلي به گونه اي بوديم و اين اطمينان و عزم در ما شكل گرفته بود شده 
  .سالگي براي مهاجرت از هيچ چيز نترسيدم 46حتي در سن . نتوانست ما را بشكند

اگر مي توانستم به گذشته برگردم در حوزه زيرساخت هاي كشور بيشتر كار مي كردم و سعي مي كردم جزو 
آرزو داشتم كه نقش پايه . يان گذاران جامعه صنعتي باشم و نه اينكه فقط مهره اي در صنعت خصوصي باشمبن

  .اي تري در ايجاد ساختارهاي صنعتي ايفا مي كردم
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  محمود اميري مقدم
  نيشابور 1329متولد 

  ساكن مشهد
mamirimoghadam@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس مهندسي برق از
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان خيام در نيشابور 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  1382تا  1380مدير عامل شركت فني توس نيرو از 
  1380تا  1372ايران در مشهد از  توس فني ريزي شركت برنامه و مهندسي دفتر مدير

  1372تا  1358شابور و مشهد از سال برق منطقه اي استان خراسان در شهرهاي گناباد، ني
  1358تا  1353برق منطقه اي استان گيالن از 
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  امان اهللا امين نيا
  تهران 1329متولد 

  در كاليفرنياي آمريكا Woodland Hillsساكن شهر 
ben@pointercorp.com  

president@sql.la 
https://www.facebook.com/profile.php?id=534706699  

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  California State University, Northridgeاز   MBAفوق ليسانس 

  1356فوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 
  1350ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  طراحي بانك هاي اطالعاتي: اي هتخصص حرف
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  Los Angeles SQL Server Professionals Group )(www.sql.laمديره رئيس هيئت 
  Los Angeles.Net Developers Group )(www.ladotnet.orgعضو هيئت مديره 

  .Virtual Information Portal (VIP) System (www.vipletters.com)طراح و برنامه نويس 
  1986از سال  Pointer Corporationرئيس هيئت مديره و طراحي بانك اطالعاتي در 

  در يك شركت بزرگ كامپيوتري در آمريكا SQL Server databaseمدير واحد 
  مشاور و مدير در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات در چندين شركت مختلف

  IBM مهندس سيستم در شركت
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

كه از  1990وش هاي مقابله با عواقب احتمالي ناشي از آن در سال و ر Y2Kانتشار مقاله در زمينه بحران 
  .اولين مقاالت در اين زمينه است

 

 تاليفات

  Diary of a Successful Computer Consultantمولف كتاب 
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  اوليربيع 
  مراغه 1327متولد 

  ساكن تهران
avvali.ts@gmail.com  

 
  تحصيالت

  1351ي شريف ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعت
  1347ي مراغه زديپلم رياضي از دبيرستان فيرو

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.tehransina.net(بيمارستاني  لوازم و مدير عامل شركت تهران سينا فعال در زمينه تجهيزات
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  محمد بهزاد
  بهبهان 1328متولد 

  ساكن تهران
behzad@moe.org.ir 

  

  و توانمندي هاتحصيالت 
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 
  1371دوره مديريت تحول و نوآوري مركز آموزشي دولتي 

  سال گذشته 40حضور در دوره هاي متعدد در داخل و خارج كشور در طول 
برداري، طراحي، مهندسي توليد، انتقال و توزيع برق و شبكه ها و متخصص در احداث شبكه هاي انتقال نيرو، بهره 

  مديريت و راهبري نيروگاههاي آبي و حرارتي
  مسلط به زبان انگليسي

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1388معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و رييس هيئت مديره شركت توانير از 
  توانير در تهرانمدير عامل و عضو هيئت مديره شركت 

  رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان توسعه برق ايران در تهران
  عضو هيئت مديره و مجري طرح نيروگاه هاي سيكل تركيبي سازمان توسعه برق ايران در تهران

  عضو هيئت مديره و مجري طرح هاي انتقال و توسعه پست هاي فشار قوي در سازمان توسعه برق ايران
  عامل شركت توانير در تهران مشاور مدير

  رئيس هيئت مديره و مدير عامل برق منطقه اي مازندران در ساري
مدير امور برق ناحيه مركز در سازمان آب و برق / مدير توزيع نيرو/ معاون فني مدير عامل و سرپرست واحد برق

  خوزستان در اهواز
مهندس / كفيل اداره مهندسي ناحيه جنوب شرق / دسيرئيس اداره مهن/ معاون ناحيه/ رئيس ناحيه/ مدير امور برق

  برق در ناحيه توزيع برق جنوب شرق سازمان آب و برق خوزستان در اهواز
مسئول رگالژ و مونتاژ تجهيزات الكتريكي و راه اندازي كارخانه هاي نورد، خانه سازي و كوره بلند شركت ملي 

  ذوب آهن اصفهان
  

  چكيده تجارب
 مقدس دفاع سال هشت طول در برق شبكه بازسازي و داريبر بهره نگهداري،

 آباد علي پست طريق از كشور برق سراسري شبكه به خراسان برق شبكه اتصال اولين

 مقدس دفاع دوران در خوزستان استان برق تامين در اهتمام

 مقدس دفاع دوران در فاو به رساني برق

  نيروگاهي ظرفيت مگاوات هزار دوازده احداث راهبري و هدايت
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 ركورد ثبت و كاري ماه 4 مدت ظرف چغادك به اميديه كيلوولت 400 خط تكميل
 سالها اين در پيك موفق مديريت و 90 ، 89 ، 88 سالهاي در كشور برق شبكه كالن مديريت
 كشور برق صنعت استراتژيك برنامه و انداز چشم تدوين پروژه كالن مديريت
 برق صنعت در كشور خودكفايي در تماماه و داخل ساخت از ويژه حمايت
 ها پست و انتقال خطوط نيروگاهها، ساخت استراتژيك ريزي برنامه
 كشور خانوار 20 باالي روستاهاي كليه به برقرساني در موفقيت و روستاها به برقرساني در اهتمام

 جنگي مناطق بازسازي در جدي اهتمام و مشاركت
 مازندران استان محروم مناطق به رساني برق همچنين و خدمات سطح ارتقاء و شبكه توسعه
  شبكه پايداري ارتقاء و قوي فشار هاي پست و انتقال خطوط توسعه

 

  دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي
  1389تقديرنامه از رئيس جمهور براي برق رساني به روستاها 

  1388تقديرنامه از معاون وزارت نيرو براي عملكرد در شركت توانير 
  2006كسب عنوان مرد سال از رئيس انجمن سيگره فرانسه 

  1384نيروگاه سيكل تركيبي  6تقديرنامه از وزير نيرو براي احداث 
  80عضو ارشد هيئت رئيسه انجمن مهندسين برق و الكترونيك كشور در دهه 

  1376تقدير نامه از وزير نيرو كسب رتبه دوم عملكرد در سطح شركت هاي برق منطقه اي كشور 
  1375تقدير نامه از وزير نيرو كسب رتبه دوم عملكرد در سطح شركت هاي برق منطقه اي كشور 

  1374كيلوولت علي آباد  400تقديرنامه از وزير نيرو براي احداث خط انتقال 
  1373تقدير نامه از وزير نيرو كسب رتبه اول عملكرد در سطح شركت هاي برق منطقه اي كشور 

  

 وانتوصيه به نسل ج
شوم شايد جسم از  ساعت مي خوابم ليكن خدا را شكر مي كنم كه خسته نمي 3اينجانب در طول شبانه روز كمتر از 

و ) ره(خستگي به خواب مي رود ليكن روحيه باالست و دليل واقعي آن عشق است عشق به خدا عشق به امام 
ي ميهن اسالمي ايران، عشق به مملكت، رهبري، عشق به انقالب اسالمي ايران، عشق به موفقيت و تالش برا

عشق به خانواده، عشق به همكاران و صنعت برق كشور، عشق به خدمت و خالصه در يك كالم عشق، عشق و 
  ...عشق 

  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي
ان، تاجيكستان، سفر به كشورهاي ژاپن، كانادا، فرانسه، آلمان، هند، كره، ارمنستان، پاكستان، افغانستان، تركمنست

  ...سوئيس، عراق و 
  عالقمند به كوهنوردي، تنيس روي ميز و عكاسي

فرزند  2. كه همه فرزندان مدارج عاليه تحصيلي را طي نموده اندهستم پسر  2دختر و  3فرزند  5داراي و متاهل 
  فرزند فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي و اقتصاد 3داراي دكتري تخصصي پزشكي و

 

  هپيام ويژ
انشاءاهللا در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و مردم عزيز . محبت و صميميت رمز موفقيت است

  .موفق باشيد
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  بهزاد بهنيا
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
bbehnia@yahoo.com  

  

  و توانمندي ها تحصيالت
  انگلستان -فوق ليسانس مهندسي سيستم از دانشگاه لندن 

  1351شريف  صنعتي انشگاهد از برق ليسانس
  1347البرز  دبيرستان از رياضي ديپلم
  گوناگون مديريت در ايران و خارج از كشور هاي دوره

  انگليسي زبان تسلط كامل به
  هاي اطالعات مديريت و مشاوره در سرمايه گذاري سيستم متخصص در زمينه

  

 سوابق شغلي و مديريتي
  )تاكنون(ايران  -در دماوند) Eco Village(سرمايه گذاري در ايجاد شهرك 

  )تاكنون(ايران  -مشاور در شركتهاي مختلف در تهران
  ايران - مديرعامل در شركت كالن سيستم در تهران

  امريكا - در امر ساختمان در كاليفرنيا(.IEC Co) مالك شركت پيمانكاري عمده 
  مديرعامل، عضو هيات مديره، و مدير در شركت پيچ سازان نوين صنعت

  ايران -اور در وزارت صنايع سنگين مش
  ايران -مشاور ارشد در سازمان مديريت صنعتي 

  

 تاليفات
  تاليف كتاب سيستم انبار و جزوات آموزشي مديريت

 

 تجربيات و توصيه به نسل جوان
فرهنگ جامعه تمام كردن دوره دانشجويي در كوتاهترين مدت است، از اينرو مقوالت نظري در فرايند اجرا 

ارتباط بين دانشگاه و . يش نمي شود و دانشجو فرصت كمي براي شناخت عاليق و توانمنديهاي خود داردپاال
ارتباطات جهاني و امكان دسترسي به منابع تكنولوژي با . التحصيل شدن باشد صنعت بايد جزو الويتهاي فارغ

آموزشي با برنامه توسعه كشور همسو  توجه به توسعه روزافزون آن بايد در اولويت برنامه آموزشي باشد و برنامه
تلفيق كار با تحصيل مي تواند عرصه هاي جديدي از توانمندي در فرد ايجاد كند و به عالئق و زمينه .باشد

در ... زمينه هايي مانند ورزش و هنر، ادبيات و . هاي توسعه وي سمت و سو دهد
  ي در ايندانشكده هاي فن. توسعه توانمنديهاي انسان بسيار موثر است

  .زمينه ها توجه بسيار كمي دارند و آن را به عنوان فعاليتهايي فردي تلقي مي كنند 
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 ، عاليق، خانواده سفرهاي خارجي
  .ام و مدتي هم در آمريكا و انگلستان زندگي كرده ام داشته كشور اروپايي و آسيايي 30 به سفرهايي

  .به اسب سواري و ورزشهاي آبي عالقمندم
  .يكي غواص و ديگري دانشجوي رشته ژنتيك است .دو دختر دوقلو هستم داراي و متاهل

  پيام و سفارش ويژه
  پايبندي به اخالق اجتماعي، نقش افراد در توسعه، مسئوليت پذيري، آزادانديشي و فرصت شنيدن ديگران
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  علي اكبر پزشكي
  بم 1329متولد سال 
  ساكن تهران

aapezeshki@yahoo.com  
  

  توانمندي ها و تحصيالت
  1391دكتري مديريت استراتژيك از دانشگاه صنايع و معادن ايران در تهران 

  1386در كانادا  Royal Roads Universityاز  MBAفوق ليسانس مديريت اجرايي 
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از مهندسي برق ليسانس
  1347اديب در تهران  دبيرستان از رياضي ديپلم

  نماينده زيمنس در يونان Eviop Tempoتوليد اجزا در كارخانه  اي تاسيسات برقي ودوره بررسي سيستمه
  دوره بررسي سيستمهاي تلويزيون رنگي در سازمان راديو و تلويزيون آلمان

  رفتارهاي سازماني در سازمان مديريت صنعتي ايران CPMروش مسير بحراني  دوره
  انگليسي زبان تسلط كامل به

اسيسات برقي ساختمان از وزارت مسكن شهرسازي، كارشناس بازرسي تاسيسات برقي از كارشناس پايه يك ت
 and Marketing Plan (بررسي طرحهاي احداث صنعت متخصص در زمينه شركت توانير، 

Business (برنامه ريزي استراتژيك و  
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1358 مديرعامل شركت بازرگاني مهندسي بمكار ايران در تهران از
  تاكنون 1353رئيس هيئت مديره شركت ساختماني و تاسيساتي ني بيد در تهران از سال 

  طراح ، مجري و ناظر تاسيسات تونل -شركت ساختماني پرليت در تهران
  طراح تاسيسات مهندس -شركت مشاورين طراحان دورانديش بنا در تهران

  مشاور اجرائي كارخانه سيمان سبزوار -انشركت مهندسان مشاور طراحي صنعتي ايران در تهر
  ناظر پروژه آب برگشتي مس سونگو در مشهد -مهندسين مشاور طوس آب

  كارشناس گسترش شبكه و استوديوها در سازمان راديو و تلويزيون ايران در تهران
  

  چكيده تجارب
طراحي و اجراي استوديوهاي راديو تلويزيون شامل رژي، نودال و ساير تجهيزات 

  مربوطه
 شامل ساختمانهاي آموزشي، پروژه عمراني در سطح كشور 150اجراي بيش از 

  صنعتي
خارج ه صادرات ب طراحي و اجراي پروژه هاي بسته بندي از جمله خرما و خشكبار و

  كشور
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  نصب پمپ هاي بزرگ آب برگشتي و سد باطله كارخانه مس نظارت بر لوله كشي و
  ه سيمان سبزوارمشاوره در امور اجرائي كارخان

  اجرا و نظارت بر تاسيسات روشنائي، برق و تهويه تونلهاي مختلف طراحي،
  طراحي روشهاي كاشت، داشت و برداشت خرما و احداث كارخانه بسته بندي خرما در بم

  Easy ISPتدوين برنامه بازاريابي استراتژيك براي نرم افزار
  تدوين برنامه استراتژيك شركت بمكار ايران

  

 يفات و ترجمهتال

  ترجمه دوكتاب حل المسائل جبر و حل المسائل مثلثات
  .ه استتدوين مقاله كاشت، داشت، برداشت و بسته بندي خرماي بم كه حائز رتبه اول از وزارت صنايع شد

 

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .ام داشته جهان هم براي كار و هم گردش اكثركشورهاي به سفرهايي
  .ي و فرهنگي عالقمندمععلمي، اجتما به مطالعات

  .كنند كه در رشته هاي دندانپزشكي و معماري تحصيل مي دو دختر هستم داراي و متاهل
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  ميرحميد پيراهش
  تهران 1329متولد 

  ساكن سان خوزه كاليفرنيا در آمريكا
pirahesh@almaden.ibm.com 

 

  تحصيالت و توانمندي ها
 UCLAاز دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در لس آنجلس  دكتري سيستم هاي بانك اطالعاتي

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
حوزه هاي . اي مختلف مديريت بانك هاي اطالعاتي از پژوهش تا تحويل محصولهمحقق در حوزه 
 XML, B2B B2Cو سيستم هاي تحت وب نظير  Business Intelligence ،XMLعالقمندي شامل 

  سيستم هاي يكپارچه اطالعاتي و نيز
  عالقمند به تحقيق در زمينه هاي

 OLAP and aggregate data management, query optimization, data 
warehousing, Web services, management of semi-structured and unstructured 
XML data, Information integration in web based federated and distributed 
systems 

  

 سوابق شغلي و مديريتي

در سان  IBM Research - Almadenر د DataBase Technology Institute (DBTI)مدير 
  )www.almaden.ibm.com( خوزه كاليفرنيا

در  Exploratory Database Research Departmentمدير ارشد توسعه بانكهاي اطالعاتي در 
IBM Research – Almaden  

 division and IBM Global شامل بخش نرم افزار IBM مشاوره بخش هاي مختلف شركت
Services 
  شامل معماري، طراحي و توسعه IBM در شركت DB2 UDB م توليد يمسئول مستق

  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  IBM Academyو عضو  IBMمخترع ارشد شركت 
  ACM Computing Surveysعضو هيئت تحريريه 

  عضو كميته برگزاري كنفرانس هاي مهم در زمينه كامپيوتر
 IBM DB2مربوط به   Query Processing Architectureعضو تيم طراح 

UDB relational DBMS 
 query language industryمشاركت در تدوين استانداردهاي 

راجع علمي مقاله و انتشار آن در مجالت و م 77تاليف و مشاركت در تاليف بيش از 
  2009تا  1989پژوهشي بين المللي در فاصله سالهاي 
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  محمد كاظم پيرو رضوي
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
mkprazavi@yahoo.com 

 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1346ديپلم رياضي از دبيرستان محمد رضا شاه پهلوي تهران 
  زبان انگليسي و آشنا به زبان عربي مسلط به

  متخصص در زمينه توليد كابل هاي مسي و فيبر نوري
  

 سوابق شغلي و مديريتي

 1362معاون فني شركت كارهاي مخابراتي شهيد قندي و راه اندازي تاسيسات كارخانه شهيد قندي در يزد از 
  1388تا 

  هرانمسئول تعميرات برق و الكترونيك شركت ايران خودرو در ت
  فعاليت در ارگانهاي مختلف انقالب در سالهاي اوايل انقالب
  اهواز در شركت جوون -كارشناس تعمير و نگهداري خطوط لوله نفت مسير تهران

  دستيار آزمايشگاه كنترل الكترونيك و پالس دانشگاه صنعتي شريف در دوره خدمت نظام وظيفه
  

  چكيده تجارب
سال كه باعث ايجاد  25سي و فيبر نوري در كارخانه شهيد قندي يزد به مدت فعاليت در زمينه توليد كابلهاي م

  .خودكفايي كشور در اين زمينه شد و ضمناً موجب صادرات كابل به خارج كشور شد
 

 ، خانواده  سفرهاي خارجي

  .به كشورهاي آلمان، اطريش، سوئيس سفر كاري داشته ام
رغ التحصيل مهندسي متالورژي از واحد علوم تحقيقات دانشگاه متاهل و داراي دو فرزند پسر هستم كه يكي فا

  .آزاد در تهران، و ديگري داري شغل آزاد در تهران است
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  محمد اسماعيل ترابيان اصفهاني
  اصفهان 1326متولد 

  ساكن اصفهان
torabian896@yahoo.com 

 

  تحصيالت 
  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1346رياضي دبيرستان هراتي اصفهان  ديپلم
  1355در آمريكا به مدت يكسال و نيم دوره كارشناسي صنعت دوپانت 

  1365دوره توربين گاز در اسكاتلند 
  1370دوره مديريت اجرايي در سازمان مديريت صنعتي در تهران 

  مسلط به زبان انگليسي و عربي
  متخصص در زمينه توربين هاي گاز و مديريت پروژه

  ناستاد قرآ
  

 سوابق شغلي

  1389تا  1384مشاور در شركت پلي اكريل ايران در اصفهان از 
  1384ا سال در اصفهان از تدر شركت پلي اكريل ايران  مدير پروژه

مدير تجهيز و نوسازي در شركت پلي / رئيس دپارتمان طراحي / مهندس طراح/ مهندس تعميرات نيروگاه
  1354اكريل ايران در اصفهان از

  

 دستاوردهاي ورزشي

  1369قهرمان شنا در دوره دانشجويي و كسب مقام سوم مسابقات كارگري كشور در آبادان در سال 
  70كپيتان تيم واليبال دانشكده برق در دوره دانشجويي و قهرمان واليبال كارگري استان اصفهان در دهه 

  صعود به اكثر قله هاي ايران
 

 ه، عاليق، خانواد  سفرهاي خارجي

  .ام كاري داشتهبه كشورهاي آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئد و كره جنوبي سفر 
  ورزشهاي كوهنوردي، واليبال و شنا  عالقمند

متاهل و صاحب دو فرزند پسر هستم كه اولي مهندس برق و دومي شغل آزاد دارد و 
  .هستند ساكنهر دو در اصفهان 

  توصيه به نسل جوان
  

 نيستي وقتي بپذيري كه خودت هيچ و راحت بگيري تا برايت راحت شود زندگي را بايد
 .از سخت گيري پرهيز خواهي كرد
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  ليميتعا محمد علي
  يزد 1328متولد 

  ساكن تهران
ali.taalimi@ctcoscan.com  

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  رشته بيومديكال University of Erlangen-Nurembergفوق ليسانس ناتمام در 
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از برق انسليس

  1347افشار يزد  دبيرستان از رياضي ديپلم
   آلمان زيمنس تصويربرداري پرتو ايكس دركارخانه دوره
  انگلستان  .EMI Medتوموگرافي رايانه در دوره

  آلمان .Dornier Medدوره ليتوتريپسي در 
  آلماني زبان تسلط به و انگليسي زبان به كامل تسلط
  تجهيز بيمارستانها و كلينيكهاي پزشكي صص در زمينهمتخ

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.ctcoscan.com(تاكنون  1360از  .CT Coمدير عامل و عضو هيات مديره در شركت 
  تاكنون 1386عضو هيات مديره مركز پرتوسامان در شاهرود از 

  نتاكنو 1382عضو هيات مديره مركزتصويربرداري عظيميه كرج از 
  تاكنون 1387عضو هيات مديره مركز تصوير برداري نور كرج از 

  رئيس هيات مديره و مدير مالي و اداري شركت تجهيزات پزشكي پيشرفته
  ايران  .EMI Medنماينده عمده در 

  ايران .Siemens Medسوپروايزر سرويس در 
  ايران .Mic Coمهندس مخابرات در شركت 

  
 ، خانواده  سفرهاي خارجي

  .ما داشته اروپا و آمريكاي شمالي و مالزي و چين نيز كشورهاي به هاييسفر
اين سه به ترتيب مهندس الكترونيك و ارشد . هستمپسر  فرزند سه داراي و متاهل

، مهندس صنايع، و سومي كارشناس ارشد از دانشگاه صنعتي شريف و MBAدر 
  .كانديداي دكتري از دانشگاه ناكس ويل امريكا هستند

 
  م ويژهپيا

  و نياز به مهندسين خارجي را به من آموخته ام كه چگونه روي پاي خود بايستم
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  .مبادرت كرده امآموزش صدها مهندس جوان در حوزه مهندسي پزشكي به . محداقل برسان 
ز در برنامه آموزشي دانشگاه بسيار فراتر از نيا. كليد داد تا در باغ علم را بگشائيم مادانشگاه صنعتي شريف به 

سال پيش در زمينه رشته  10تا  من. ندگي حرفه اي و خالقيت آماده كردرا براي ز منسال پيش بود و  40
فارغ التحصيالن بايد در  منبه نظر . مكن و از آن به بعد در زمينه كارهاي مديريتي كار مي مخود كار مي كرد

و  مي خود را مفيد و موثر ارزيابي مي كنزندگي حرفه اي، شخصي و خانوادگ. رشته تحصيلي خود فعاليت كنند
  .متعادل خوبي بين ابعاد شغلي و خانوادگي برقرار كن توانسته امبه نظر 
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  حسين توكلي
  قوچان 1328متولد 

  ساكن تهران
tavakh@gmail.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  University of Essexكامپيوتر از  و مخابراتي هاي فوق ليسانس سيستم
  1350مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس

  1356ديپلم زبان فرانسه از انجمن ايران و فرانسه 
  

  دوره هاي آموزشي
  رساني ها و برق رساني سرد و گرم و ساير لوله كشي دورة طرّاحي و بررسي سيستمهاي حرارتي، برودتي، آب

لي ژاپني، ايتاليائي، سوئيسي، هاي متعدد همكاري ساخت محصوالت تحت ليسانس سازندگان اص دوره
  دانماركي

  ژاپن NECدورة سيستمهاي ارتباطي ميكروويو در شركت 
 NECدر شركت  Reed Relayبا تكنولوژي  NEAX 33دورة چندين ماهة مركز تلفن كامپيوتري 

  ژاپن 
  فرانسه CNESها و پرتاب و در مدار قرار گرفتن آنها در مركز فضائي  دورة طرّاحي ماهواره

  هاي مديريت كنترل پروژه، سرپرستي و مديريت، و آمار در مركز مديريت صنعتي ايران رهدو
  IBC ،InterBEE ،Montreauالمللي داخلي و خارجي  شركت در نمايشگاههاي متعدد بين

  1351هاي نظامي  دورة مخابرات بيسيم و باسيم و پخش فرستنده
  دوره هاي كوتاه مدت كارگاه هاي صنعتي

  
 شغلي و مديريتي سوابق

با همكاري سازمانهاي فضائي فرانسه و آلمان و  Symphonyمدير اجرائي پروژة سيستم ماهوارة 
نصب دو ايستگاه آزمايشي در تهران و شيراز و اجراي آزمايشهاي فنّي و بهره برداري و ارتباطيِ 

  مختلف
كانال رنگي تلويزيوني و  14شامل مدير فنّيِ اجرائي ساخت استوديوها و مراكز تجهيزات صدا و سيما 

چندين كانال راديوئي و خبرنگاري جهت پوشش خبري و پخش و ضبط 
  الملليِ مسابقات المپيك آسيائي در تهران همزمان ملّي و بين

تصويري، و  -كارشناسي سيستمهاي ارتباطي، پيام رساني و اطّالعاتيِ صوتي
اي جام جم و مجموعة  شهداده و طرّاحي كانالهاي الزم ساختمان مركزي شي

  سالنهاي كنفرانس
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كارشناس طرّاحي سيستم ماهوارة آموزشي ملّي ايران بنام زهره، شامل چندين كانال تلويزيوني و 
هاي الزم با استفاده از انرژي  كانال مخابراتي و ايستگاههاي گيرنده و فرستنده 5000راديوئي و 

  خورشيدي در سراسر ايران
  نصب سيستمهاي مخابراتي مايكروويو و بيسيمكارشناس طرّاحي و 

  استاديار آزمايشگاه فيزيك و موتور و ژنراتور برق
  مدير فنّي مركز و استوديوهاي توليد و پخش مركز جام جم

  
  چكيده تجارب

اي بعثت  سال تجربه در زمينه كارشناسي، مشاوره، نظارت و همكاري با شركت سيستمهاي رسانه10بيش از 
  خارجيدر بازرگاني 

چندسال مديريت توسعه، طرّاحي، ارزيابي خريد و نصب و راه اندازيِ انواع سيستمهاي مخابراتي سازمانِ صدا و 
سيما و هماهنگي با شركتهاي مخابرات و نفت و گاز و نيروهاي انتظامي در سراسر ايران و مناطق جنگ 

  تحميلي
  سيماتدريس سيستمهاي مخابراتي و ارتباطي در دانشكدة صدا و 

چندسال مشاور و كارشناس سيستمهاي برودتي، حرارتي، برق رساني، ژنراتور و برق اضطراري، هشداردهنده و 
ساير تأسيسات در ساختمانهاي صدا و سيما و بررسي طرّاحي سيستم كنترل همسان، و پشتيباني مكانيزة 

  اري مربوط،تعميرات و نگهداري آنها، در ادارة كلّ نگهداري و تعميرات و بهره برد
بهينه و مكانيزه كردن امور فنّي و غيره و ياري گرفتن از كامپيوترهاي  برايچندسال مشاوره و كارشناسي 

PC  
  چندسال كارشناسي فنّي و همكاري در تأمين تجهيزات و سيستم مورد نياز صدا و سيما

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  يطرّاحي و ساخت دستگاه سرگرمي ديجيتال
  طرّاحي و ساخت دستگاه رقص نور

  طرّاحي و مونتاژ اولين واحد سيار گزارشگري تلويزيوني كوچك يك دوربينه
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  مهدي ثقفي
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
m.saghafi@mise-co.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1377فوق ليسانس مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي 

  1351از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس مهندسي برق
  1347تهران  3ديپلم رياضي از دبيرستان آذر شماره 

  1353گذراندن دوره احيا مستقيم در صنعت فوالد در كشور آلمان 
  1369گذراندن دوره مديريت ذوب و ريخته گري و صنعت فوالد در كشور آلمان 

  

 سوابق شغلي و مديريتي

شركت هولدينگ توسعه معادن و (هندسي معيار صنعت خاورميانه عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت م
  )www.mise-co.com(تاكنون  1390در تهران از ) صنايع معدني خاورميانه

  تاكنون 1380كارشناس رسمي دادگستري در رشته برق، تاسيسات و ماشين آالت از 
  المهدي آلومينيومرئيس هيئت مديره و مدير شركت 

  ي در منطقه عسلويهمدير طرح هاي پتروشيم
  معاون شركت هاي صنعتي و معدني سرمايه گذاري تامين اجتماعي

  مدير عامل شركت سنگ آهن مركزي ايران
  مجري طرح و مدير عامل شركت سنگ آهن گلگهر

  مدير واحدهاي احيا مستقيم فوالد خوزستان/ سرپرست واحد/ مسئول برق
  تدريس در دبيرستانها در دوره خدمت نظام
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  جعفريه محمود
  كرمان 1327متولد 

  ساكن تهران
jafarieh_m@yahoo.com  

tsc@tarhe-sanat.com  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1353ماه در آمريكا  18دوره تعمير و نگهداري به مدت 
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از برق ليسانس
  1345شيراز  از رياضي ديپلم

  ل و ابزار دقيق، مديريت پروژهتعمير و نگهداري، كنتر: حرفه اي تخصص
  

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1363عضو هيات مديره، مدير پروژه، سرپرست ابزار دقيق از  -مهندسين مشاور طرح صنعت تهران
)www. tarhe-sanat.com(  

  رئيس هيات مديره، مدير پروژه -شركت پيمانكاري كيسون در تهران
  ي كنترل و ابزار دقيقطراح سيستمها -مهندس مشاور نارگان

  طراح سيستمهاي كنترل و ابزار دقيق -مهندسين مشاور صنعتي ايران در تهران
  طراح سيستمهاي كنترل و ابزار دقيق - مهندس مشاور برنا در تهران

، مسئول نصب 2و  1سرپرست ابزار دقيق احياء مستقيم شماره  -مجتمع فوالد اهواز -شركت ملي فوالد ايران
  يژن، سرپرست نصب كارخانجات ذوب و ريخته گريكارخانه اكس

  
  پيام ويژه

به نظر من و با تجربه چهل ساله در صنعت و ارتباطات كاري با كارشناسان داخل و خارج كشور، يكي از 
مهمترين رازهاي موفقيت كشورهاي پيشرفته اشتغال افراد در زمينه تخصصي خود و پايداري در يك زمينه 

  .باشد خاص مي
  
  
  
  
  
  
  



 

64 
 

  چوپان اكبر علي
  شهر خوي آذربايجان 1329متولد 

  ساكن تهران
tchupan@yahoo.com  

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از برق ليسانس

  آشنا با سخت افزار و نرم افزارهاي كامپيوتري
  آلماني هاي انگليسي و آشنا به زبان

  ) 2006و  2004و  2002و   2000سالهاي ( وفيلي شركت در دوره هاي آموزشي فدراسيون جهاني هم
  شركت در كنگره هاي جهاني هموفيلي و كنگره هاي جهاني انجمن هموستاز و ترومبوز

  شركت در سمينار ايمني و عرضه فراورده هاي انعقادي فدراسيون جهاني هموفيلي 
  

 سوابق شغلي

   تاكنون 1369فعاليت در حرفه ساختمان از 
  1384تا  1357ر زمينه دستگاه هاي يوپي اس براي كامپيوتر از فعاليت توليدي د

  1386تا  1354فعاليت تجاري در زمينه اتصاالت الكتريكي حرفه اي  از 
  1357تا  1351آموزش الكترونيك در دوره هاي كارداني و كارشناسي موسسه عالي ارتباطات از 

  1354تا  1352از  سرپرست پشتيباني تجهيزات تحقيقات پزشكي در شركت تكترون
  

  فعاليت هاي خيريه
  2010تا  2004عضو كميته جذب كمك هاي مالي فدراسيون جهاني هموفيلي از 

  2008تا  2004عضويت و نمايندگي كانون هموفيلي ايران در هيئت اجرائي فدراسيون جهاني هموفيلي از 
  2008عضو كميته برگزاري كنگره جهاني هموفيلي در استامبول، 

   2008تا  2004ه آمار و اطالعات فدراسيون جهاني هموفيلي از عضو كميت
  تاكنون 1381طراحي، اجرا و پشتيباني بانك اطالعات ملي بيماران با اختالالت انعقادي كشور از 

  تاكنون 1382رئيس مركز درمان جامع هموفيلي ايران بصورت افتخاري از 
  كتابچه هاي درمان درمنزل، وراثت در هموفيلي،مديريت انتشارات آموزشي كانون هموفيلي ايران با 

هپاتيت ث ، راهنماي هموفيلي، راهنماي مراقبت از كودك هموفيل، هموفيلي چيست، يك هفته كافي است،  
  .......مراقبت از مفاصل و 

  رئيس، نايب رئيس و مديرعامل كانون هموفيلي ايران در مقاطع زماني مختلف
  و بين الملليسمينار ملي  5مسئول هماهنگي 

  هدايت ساخت و تجهيز اولين مركز درمان جامع هموفيلي ايران 
  ميليارد تومان 5جذب كمك هاي نقدي و غير نقدي به ارزش بيش از 

  تاكنون 1371شروع فعاليت در كانون هموفيلي ايران از 
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  بهروز حاجي قاسمي
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
ghassemiepro@yahoo.com 

 

  و توانمندي هاتحصيالت 
دانشگاه ويسكانسين در شهر  از تمديري و مدير شبكه اينترنت فناوري اطالعات،فوق مهندسي حرفه اي 

  1382با همكاري دانشگاه صنعتي شريفماديسون آمريكا 
  1358 با همكاري دانشگاه صنعتي شريفتحقيق دكتري ناتمام رشته سايبرنتيك در دانشگاه برونل انگلستان 

  1351دسي برق از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهن
  1347تهران  1ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 

در  ASPزبان تعمير تلفن همراه، زبان جاوا، نرم افزار كامپيوتر،  افزار و آموزشي تعمير سختهاي دوره 
  1389و  1383تهران، 

  زبان هاي عربي و فرانسه به مسلط به زبان انگليسي و آشنا
  به سيستم هاي سيبرنتيكي و تسلط كامل به طراحي مهندسي برق و كنترلاحاطه 

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  و شهرداري تهران و نظارت بر تاسيسات برق موسسات در تهران طراحي برق پروژه هاي نظام مهندسي 
  در جنوب تهراناحداث اولين كافي نت جامع خدمات امكان سنجي و 

  ساني و كسبي در تهراناطالع ر جامع گاهيپا يطراح
 هماهنگ كننده پروژه و سرپرست واحد برق شش نيروگاه سيكل تركيبي در شركت موننكو ايران در تهران

  كارشناس برق و كنترل در مشاورين صدر صنعت در تهران
  مدير فني و اجرايي و كارشناس كنترل و كامپيوتر شركت ايران روتاتيو در تهران

  و ابزار دقيق سنگ آهن گل گهر در شركت ناموران در تهرانطراح برق و كنترل  مهندس
هندسين مشاور پوالد براي پروژه هاي چناره، هماهنگ كننده پروژه و كارشناس برق و ابزار دقيق در شركت م

  ريسندگي شاهچراغ، گسترش ايران ياسا تاير و رابر
  يش در تهرانكارشناس برق قدرت خطوط آغاز و داالن در مهندسين مشاور طرح و پاال
  كارشناس برق و ابزار دقيق نيروگاه غرب در مشاورين قدس نيرو در تهران

كارشناس صنعت و كامپيوتر در دفتر بررسي هاي صنايع توليدي وزارت صنايع در 
  تهران

ت و برنامه سكارشناس طراح و محاسب برق و مسئول امور تأسيساتي و سيستم آنالي
  در شركت دژب در تهران P.D.P.11/34يوتري نويس و برنامه ريز سيستم كامپ

  كارشناس طراح برق و ابزار دقيق شركت جوون در تهران
  دستيار تدريس و تحقيق در دانشگاه صنعتي شريف 
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي
 دكتر در سمت دستيار سازي مدل كمك به حل راه ارائه و آزادي خيابان در مرور و عبور سيستم بررسي
  1351 نحوي محمود
  1380در ايران   ISP/NAP يك احداث سنجي امكانمطالعه 

مطالعه و طراحي نرم افزار پايگاه  اطالع رساني و كسبي با كد نويسي معوق مهندس پژمان پارسايي مجهز به 
Metrics  ،1383  1388تا  

دانشگاه ويسكانسين به عنوان در  تلويزيوني دوربين و كامپيوتري سازي مدل كمك به مصنوعي بينايي يطراح
  پروژه دانشگاهي

  1363 كامپيوتري خطي تركيبات مدل توسط كشور هاي استان هاي ويژگي تحليل
  1363 كامپيوتري خطي تركيبات مدل توسط كشور هاي استان هاي ويژگي تحليل

  1363اولويت استقرار صنايع كوچك در استان هاي كشور به كمك مدل آماري كامپيوتري 
  1363، 1320، 1360ي جامع صنعت در كشور در سال هاي بررس

  1368دو مقاله درباره چگونگي ايجاد و حفظ يك مركز اسناد فني و كتابخانه 
  1368، با مهندس ميرعاليي (DCS) ة كامپيوتريدرباره سيستم كنترل گسترد ة آموزشيجزو
  1367) تله پاتي(دربارة انتقال فكر از راه دور ة فشرده و راهبرمقال

  1351بررسي سيستم تردد در نهارخوري دانشگاه صنعتي توسط مدل كار و زمان، 
 توسط مدل سازي كامپيوتري M*Nراه هاي مختلف بين هر دو نقطه از يك شبكه  تحقيق تيمي براي يافتن

  1351، )مباني كار روتر هاي امروزي( 
 چربي پروستات، ، آرتروز،MSماري هاي بيبراي تأليف و تحقيق متنوع در زمينه هاي برق، كنترل، پزشكي 

  سرما حوردگي و باال، فشار خون، ديابت
  

 دستاوردهاي فرهنگي، هنري
  1351نمايشگاه  عكس در دانشگاه صنعتي شريف و گالري قند ريز  2برگزاري 
  1353نمايشگاه عكس در دانشگاه شريف، دانشگاه بهشتي و انجمن ايران و فرانسه  3برگزاري 

 

 سل جوانتوصيه به ن
زبان نسل فعلي را خيلي آشنا نيستم ولي فكر مي كنم ما در دوران خود و با توجه به امكانات مناسب خاستگاه 

وان مربوطه خود را الزم البته هر دوره اي نسل ج. ي داشتيماجتماعي خود، گذشت بيشتر و خودخواهي كمتر
به آموزه ها و شرايط متفاوت براي نسل هاي بعدي  دارد اما آنچه ما به آن انديشيده و عمل كرده ايم، با توجه

بايد در توازن و آرامش و سلم و صفا، به ارزش هاي متحول علمي، تاريخي و اجتماعي . قابل توصيه نيست
به اين ترتيب نتيجة مطلوبتري حاصل . ميدان داد و گذشته و حال را با شجاعت به بوته نقد اصولي برد

  .هاي بعدي آموزش دهيم اص را در چارچوب هاي الزامات مرسوم آن زمان به نسلگردد تا اينكه عقايدي خ مي
  

 عاليق
عالقمند به مطالعه در زمينه فناوري اطالعات، سيستم هاي اجتماعي و حياتي، ورزش هاي گوناگون، هنر هاي 

  تجسمي عكاسي و طراحي و ادبيات
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  سيدمحمد حسيني
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
electrosepid@yahoo.com  

  
  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.electrosepid.com( تاكنون 1362مدير عامل شركت الكتروسپيد از 
  1355مدير عامل شركت هاليد از سال 

  1354از سال  مسئول برق مهندسين مشاور آرميتي
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  ياحمد حمزه لو
  مالير 1328متولد 

  ساكن تهران
ahmad_hamzelooy@yahoo.com 

  
  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از شهر مالير 

  1357واحد درسي مهندسي معماري در دانشگاه علم و صنعت ايران  10گذراندن 
  

 يسوابق شغلي و مديريت

  تاكنون 1383مدير عامل شركت مهندسي آتشبيز در تهران از 
  مدير پروژه شركت مهندسي آتشبيز در عسلويه و تهران

  سرپرست كارگاه شركت اهرم تكنيك در سيرجان
  سرپرست نظارت كارخانه شير پاستوريزه سنندج در شركت مهندسي تكنيكان

  نندجمدير عامل و سرپرست كارگاه شركت مهندسي آتشبيز در س
  مدير فروش شركت صنعتي ساراول در تهران

  رئيس دايره طراحي مراكز تلفن در كارخانجات مخابراتي ايران در تهران
  زرهي قزوين در خدمت سربازي 16سرپرست نگهداري ابنيه پادگان لشكر 

  
  چكيده تجارب

كاري پروژه هاي دولتي در مدتي بعد از كار در دفاتر طراحي در سالهاي قبل از انقالب به سمت كارهاي پيمان
شركت هاي مختلف در كارگاه هاي متعدد مشغول بودم و بيشتر تجربيات من در كار تاسيسات برقي و 

بعد از كار در پروژه هاي پارس جنوبي در تهران مشغول ساخت و ساز مجتمع هاي . مكانيكي ابنيه بوده است
  .آپارتمان هستم

 
 توصيه به نسل جوان

رايطي را در شما ايجاد مي كند كه بتوانيد در بازار كار هر چه بهتر كيفيت دانشگاه ش
اين . بر مشكالت كاري غلبه كنند و به بهترين وجه پاسخ مسائل روزمره را پيدا كنيد

دانشگاه است كه بنياد فكري شما را مي سازد و اين شماييد كه از اين فرصت 
  .بهترين سود را در زمينه هاي گوناگون مي بريد
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  كامران خدوي
  تهران 1327متولد 

  ساكن لس آنجلس آمريكا
  

  تحصيالت و توانمندي ها
 1356فرانسه  Université de Rennes Iدكتري الكترونيك از 

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز 

  : تخصص حرفه اي
Real-time Embedded Systems/Software 

)Digital Signal Processing (DSP 

Algorithm Development  
 

 سوابق شغلي

  )www.panavision.com( تاكنون 2010كاليفرنيا از  Panavisionمهندس ارشد الكترونيك در 
  كاليفرنيا Pentadyne Power Corporationمهندس ارشد كنترل و مهندسي نرم افزار در 

  در كاليفرنيا Meggitt Safety Systemsمهندس ارشد نرم افزار در 
  در كاليفرنيا Aveox Incمهندس ارشد نرم افزار در 
  كاليفرنيا Advanced Bionicsمهندس ارشد نرم افزار در 
 Harman Consumer Group - JBL, Infinity, Harman Kardonمهندس ارشد نرم افزار در 

  كاليفرنيا
  در كاليفرنيا LighTap, Incمهندس ارشد 

  در كاليفرنيا Harris Corporatioدس ارشد در مهن
 در كاليفرنيا Seagate Technologiesمهندس ارشد نرم افزار در 

 Micropolisمهندس ارشد نرم افزار در 

   VG Systemsمهندس ارشد در 
  

  



 

70 
 

  هايده خرم آبادي
  تهران 1329متولد 

  ساكن كاليفرنيا آمريكا
haidehkh@ahoo.com  

haidehk@eecs.berkeley.edu  
 

  تحصيالت
  2006مهندسي برق و علوم كامپيوتر از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي  دكتري

  1977فوق ليسانس مهندسي برق و علوم كامپيوتر از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  

 سوابق كار دانشگاهي

  2010تا  2003يا در بركلي از مدرس دانشكده مهندسي برق و علوم كامپيوتر دانشگاه كاليفرن
  در سان ديگو كاليفرنيا MEAD Electronicsمدرس كارگاه آموزشي طراحي مدار و مخابرات ديجيتالي در 

  در نيوجرسي آمريكا Rutgers Universityمدرس 
  

  سوابق شغلي و مديريتي
  تاكنون 2001از  ICمشاور طراحي 

در سان خوزه كاليفرنيا  Broadcom Corporationدر   RFمدير ارشد فناوري ميكروالكترونيك آنالوگ و 
  آمريكا

  در كاليفرنيا Philips Semiconductorsمدير طراحي تركيب سيگنال در 
  در نيوجرسي آمريكا AT&T Bell Laboratoriesعضو برجسته و مدير پروژه در 

  نيوجرسي آمريكادر  AT&T Bell Laboratoriesكارشناس ارشد ميكروالكترونيك و عضو برجسته در 
  دستيار پژوهشي آزمايشگاه تحقيقاتي الكترونيك دانشگاه كاليفرنيا در بركلي

  مدير پروژه و مهندس ارشد كارخانه راديو شهاب در تهران
  مهندس مترالوژي در شركت بركه در تهران

  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  2005و  2000، 1997، 1996، 1992ثبت اختراع در سالهاي  6داراي 
  

 تاليفات

  مقاله و انتشار در مجالت علمي پژوهشي بين المللي  13تاليف 
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  حسينعلي دانش پناه
  شهرضا 1328متولد 

  ساكن اصفهان
daneshpanah@niloutileco.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354دوره يكساله مديريت فني و مديريت در شركت دوپانت آمريكا 

  1353ي برق از دانشگاه صنعتي شريف فوق ليسانس مهندس
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1346ديپلم رياضي دبيرستان سعدي اصفهان 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1389نيلو در اصفهان از  كاشي مديره شركت هيئت رئيس نايب و مديرعامل
)www.niloutile.com(  

 اصفهان كاشي مديرعامل شركت

 لعابيران مديره شركت هيئت عضو

 تهران در الياف شركت عامل مدير

 تي ام دي شركت مديرعامل

 اكريل پلي مديرعامل شركت مقام قائم و مديركارخانه

 تي ام دي شركت مديره هيئت عضو

 اكريل پلي مهندسي شركت بخش مدير

 اكريل پلي استر شركت پلي بخش تعميرات سرپرست

 هرانت الياف برق شركت سرپرست

  سپنتا برق شركت مهندس
 

  چكيده تجارب
  تاكنون 1354از  مديريت و فني تجربه

 

 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي

 سال 15مهندسين به مدت   اسالمي جامعه در عضويت

  سال 8شريف به مدت  صنعتي دانشگاه التحصيالن فارغ انجمن در عضويت
 

  پيام ويژه
 عمل امور، صحيح كليه در شناسيكار و هدفمند مداوم، حركت كوشش و تالش
  شرايط هر در كردن
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  عنايت اله دبيريان
  تهران 1328متولد 

  ساكن رشت
dabirian@simcocable.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 
  مسلط به زبان انگليسي

  زمينه راه اندازي كارخانجات و توليد انواع سيم و كابل متخصص در
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.simcocable.com(تاكنون  1372عضو هيئت مديره و مدير كارخانه شركت سيمكو در رشت از 
  )www.lacsim.com(تاكنون  1365رئيس هيئت مديره شركت الك سيم در بندر انزلي از سال 

  تاكنون 1388كت گيل راد شمال در شهر صنعتي رشت از سال رئيس هيئت مديره شر
  1372تا  1355مدير كارخانه در شركت سيمكو در رشت از سال / مدير كنترل كيفيت/ مهندس برق

  

  چكيده تجارب
سال فعاليت در زمينه توليد انواع سيم و كابل و سيم الكي براي مصارف مخابراتي، برق فشار  35داراي بيش از 

، الكتروموتور، سيگنال و كنترل در شركت هاي سيمكو، الك سيم و گيل راد  ق فشار قوي، ترانسفورماتورضعيف، بر
  .هستم

 

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

به آمريكا، كشورهاي اروپائي، كشورهاي آمريكاي جنوبي، كشورهاي خاورميانه و آفريقاي جنوبي سفرهاي كاري و 
  .توريستي داشته ام

  .به عكاسي و فيلم برداري هستمعالقمند 
دخترانم به ترتيب دكتر داروساز از . دختر و يك پسر هستم كه همه تحصيالت دانشگاهي دارند 4متاهل و داراي 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، فوق ليسانس مكانيك از دانشكده فني دانشگاه تهران، مهندس معمار و 
  .س برق استليسانس حسابداري هستند و پسرم ليسان

 

  پيام ويژه
خوشحالم كه برپايي مراسم جشن چهلمين سال سبب تجديد خاطرات گذشته و ديدار 

تالش يكساله برگزار كنندگان و تماس گهگاه . شود قريب به اتفاق هم دوره اي هايم مي
با حال و هواي  انجمن با ما در اين يكسال باعث گشته كه بعضي اوقات سال جاري را

باشد كه اين گردهمايي سبب . يي و ياد و خاطره آن دوران سپري كنمدوره دانشجو
  .نزديكي و تماس بيشتر دوستان با يكديگر گردد
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  سهيل ديانت
  ني ريز 1329متولد 

  ساكن نيويورك در آمريكا
sadeee@rit.edu 

http://people.rit.edu/~sadeee/index.html  
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1981دانشگاه جرج واشينگتن  دكتري مهندسي برق از

  1977فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه جرج واشينگتن 
  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  digital signal/image processing and wireless communication: زمينه تحقيقاتي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

در نيويورك  Rochester Institute of Technologyاستاد و سرپرست دانشكده مهندسي برق 
)www.rit.edu(  
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  Industry DSP Technologyعضو كنوني كميته فني 
  1393در سال  MILCOM '93دريافت جايزه بهترين مقاله بدون طبقه بندي از كنفرانس 

  ديجيتال در زمينه كنترل براي چاپ  Patent عدد  11داراي 
  )Institute of Electrical and Electronic Engineers)IEEEعضو برجسته 

  IEEE Signal Processing & Communication Societyعضو 
  SPIE - The International Society for Optical Engineeringعضو وابسته 

  ICIP 2003عضو شوراي سردبيري 
  و شبكه  رئيس فناوري ها و سيستم هاي ارتباطي

Defense and Security Symposium, Orlando, FL, 2000-2009 SPIE 
 

 تاليفات

  :كتاب زير 3تاليف مشاركتي 
                            Basics of Code Division Multiple Access (CDMA), 2005 

Advanced Linear Algebra for Engineers with MATLAB, 2009 
Control of Color Imaging Systems: Analysis and Design, 2009 

  مقاله علمي پژوهشي در زمينه 16انتشار 
digital signal/image processing and wireless communication 

 مقاله در كنفرانس ها و كارگاه هاي آموزشي مختلف 46داراي 
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  لطف اهللا ذبيحي
  شهرستان طوالش 1329متولد 

  ساكن تهران
zabihi_l@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  دپيلم رياضي از دبيرستان شاهپور رشت
  1376دوره آموزشي برنامه ريزي و كنترل پروژه و مباني قيمت 

  متخصص در زمينه مديريت و اجراي پروژه ها و قراردادها و مباني قيمت ها
  

 ريتيسوابق شغلي و مدي

  تاكنون 1390پارس جنوبي در شركت سازه از 12مدير قراردادها و خريد داخلي پروژه فاز 
  مدير قرارداد در شركت فوالد نطنز در تهران و نطنز

  1389تا  1380مسئول تداركات و قرارداد در شركت ايريتك در تهران، اسفراين و خارك از 
  شركت آب و نيرو در تهران، مازندران و لرستانمدير فني و مدير كنترل پروژه در / كارشناس برق

  مدير عامل شركت برق قلم در صومعه سرا
  مسئول نظارت در مشاورين گروه هشت در تهران و سيمان خزر در لوشان

  مسئول كارگاه در شركت دسي بل ايران در مازندران
  

 توصيه به نسل جوان

 تنهايي به نيز خاصي گروه و فرد هيچ. باشند سهيم آن در بايد همه و شود انجام بايد زيادي كارهاي ايران در

 هاي كشور از علمي درجات اخذ از بعد چيني و هندي متخصصينگفته مي شود اكثر . نيست آن انجام به قادر

در  ما متخصص فرزندان كه كنيم برقرار را شرايطي جمعي همت با بايدما هم  .گردند مي بر وطن بهه تپيشرف
  .ندباش يشقدمپاين راه كوشا و 

  

 خانواده

متاهل و داراي سه فرزند هستم كه دو فرزندم داراي تحصيالت دكتري و فرزندم تينا فوق ليسانس عمران از 
  .دانشگاه صنعتي شريف است
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  رضا ربيعي
  اصفهان 1329متولد 

  ساكن اصفهان
rrabiei2008@yahoo.com 

  

  تحصيالت
  1377از دانشگاه تربيت مدرس دانشوري مهندسي برق گرايش الكترونيك 

  1368فوق ليسانس برق گرايش الكترونيك از دانشگاه صنعتي اصفهان 
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان فروغ اصفهان 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تا زمان بازنشستگي 1362عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان از 
  سال 7مدير كل آموزشي در دانشگاه صنعتي اصفهان به مدت 

  مدير دفتر ارتباط با دانشگاه در وزارت صنايع سنگين در تهران
  كارشناس و مربي آموزش فني در شركت صنايع الكترونيك ايران در شيراز و تهران

  كارشناس نصب و آزمايش در شركت مخابرات ايران در تهران
  

 تاليفات

  1384الكترونيك از انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان اصول و مباني 
 

 توصيه به نسل جوان

من به نسل امروز توصيه مي كنم كه از فرصت هايي كه در اختيار آنها گذاشته شده به نحو احسن استفاده 
  .كنند و به ياد داشته باشند كه فرصت ها غير قابل بازگشت هستند

  

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

  .سفر به كشورهاي اروپايي داشته ام
  .عالوه بر رياضي عالقمند به مسائل اجتماعي و فرهنگي هستم

و فرزند سوم  EMBAداراي سه فرزند هستم كه فرزند اول مهندس مكانيك، فرزند دوم كارشناس ارشد 
  .دانشجوي دكتري در رشته مهندسي مديريت منابع آب در آلمان است

  
  
  
  
  



 

76 
 

  يمي خامنهسعيد رح
  نيشابور 1328متولد 

  ساكن شهر سنت پل ايالت مينسوتا در آمريكا
skrahimi@stthomas.edu 

www.stthomas.edu/gradsoftware/faculty/skrahimi.htm  
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1980دكتري علوم كامپيوتر از دانشگاه مينسوتا در آمريكا 

  1978مينسوتا در آمريكا فوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه 
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 Databases, Distributed Database Managementمتخصص سرشناس در زمينه هاي 
Systems, Data Modeling, Database Design and Implementation  

 Database Management Systems, Distributed Databases, Web: زمينه هاي پژوهش

Design and Development  
  

 سوابق شغلي

  )www.stthomas.edu(آمريكا  University of St. Thomasعضو هيئت علمي با رتبه دانشياري در 
  سال سابقه تدريس در دانشگاه هاي سنت توماس و مينسوتا 15داراي بيش از 

  

  چكيده تجارب
او در اين مدت فناوري هاي . سال 25يع مختلف طي تقبل مسئوليت هاي متعدد فني و مديريتي در صنا

و سيستم هاي  Integrating Distributed Databasesارتباطي و بانك هاي اطالعاتي را براي 
  . كامپيوتري را توسعه داده است

در زمينه طراحي و پياده سازي بانك  Fortune 1000انجام خدمات مشاوره در بسياري از شركت هاي 
 datawarehousing ،Meta-Data Management ،Computer Aided Design، هاي اطالعاتي

and Development ،web design and development ،Java, XML, XSLT, web 

services and distributed systems .نمونه اين شركت ها عبارتند از:  
 Microsoft, Sybase, Department of Defense, Army, American Family insurance, 
Allstate, Prairie Island Power Plant 

 

 تاليفات

  Distributed Database Management Systemsكتابتاليف مشترك 
  IEEEتوسط انتشارات 

 ACMو  IEEEارايه برنامه هاي آموزشي روزانه براي كنفرانس هاي 
  ي درارايه مقاالت در زمينه مدلسازي، توزيع و طراحي بانك هاي اطالعات

 IEEE ،ACM  ،Very Large Databasesكنفرانس هاي برگزار شده توسط  
(VLDB) و انجمن كامپيوتر و بسياري كنفرانس هاي حرفه اي ديگر  
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  هرمز رضوي
  همدان 1329متولد 

  ساكن تهران
hrazavi@trselectrical.com 

  
  و توانمندي ها تحصيالت

  1353ف فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شري
  1354تهران  دانشگاه از اقتصاد ليسانس
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از برق ليسانس
  1347يك  شماره هدف دبيرستان از رياضي ديپلم

  ايران ملي تلويزيون راديو در كارآموزي يكسال دوره
 و برقي اتتجهيز داخلي بازار به ، آشنا متوسط فشار و ضعيف فشار تجهيزات و برق صنعت به آشنا متخصص و

  .هستم برق صنعت جديد توليدي پروژه دو كردن پياده حال در و كار و كسب در رقابت شرايط
  

 سوابق شغلي و مديريتي
  )www.trselectrical.ir(تاكنون  1372از سال  صنعت ره توان توليدي شركت در مديرعامل

  تاكنون 1382از سال  تابلو توان پارس شركت در مديره هيات رئيس
  شيراز و تهران در برق صنعت خصوصي بخش در اقتصادي فعال

  شيراز) IEI(ايران  الكترونيك صنايع در طراح ارشد مهندس
  افسر وظيفه در مركز مديريت مهندسي نيروي دريايي 

  تهران ايران ملي تلويزيون راديو در كارآموز
  تهران شريف صنعتي دانشگاه در آموزشي دستيار

  
  چكيده تجارب

  عملكرد نوع 15000 از بيش در گردان كليدهاي انواع يداقدام به تول
  نقره آلياژهاي با الكتريكي هاي كنتاكت انواع توليد الكتريكي، هاي سيم سر انواع توليد

  هوايي و تابلويي SF6 سكسيونرهاي انواع توليد 
 هاي كنتاكت در دهاستفا جهت متالورژي پودر روش به مفتول و نوار صورت به نقره آلياژهاي انواع توليد خط

  جانبي صنايع و الكتريكي
 روش به نقره آبكاري انجام و نقره بازيافت و تغليظ كارآمد تكنيك سازي پياده

فشار  وصل و قطع ادوات متحرك و ثابت هاي كنتاكت انواع توليد و الكتروليز
  ، فشار متوسط و فشار قوي  ضعيف

  ر زمينه هاي فوقبه همكاري و مشاوره با ساير متخصصان د عالقمند
 

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده
  .داشته ام كشور 30 به بيش از تجاري و سفر توريستي
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  .عالقمندم هاي سينمايي فيلم تماشاي و اجتماعي و تاريخي مطالعاتبه 

  :به شرح زير است مو مشخصات چهار فرزند استشناسي  جامعه ليسانس داراي منهمسر 
 AMD در طراح ارشد مهندس مريكاآ نويز ايلي دانشگاه از كامپيوتر مهندسي ليسانس فوق :)پسر( ارشد فرزند

  تگزاس آستين شهر
 جان دانشگاه PHD دانشجوي نويز ايلي دانشگاه از مكانيك مهندسي ليسانس فوق: )دختر( دوم فرزند

  بيومكانيك رشته در هاپكينز
 ره توان شركت در شاغل مريكاآ نويز ايلي دانشگاه از كامپيوتر و برق مهندسي ليسانس فوق: )پسر( سوم فرزند
  ايران در صنعت
  )MIT( امريكا ماساچوست فني دانشگاه در كامپيوتر مهندسي رشته دوم سال دانشجوي: )پسر(چهارم فرزند

 
  پيام ويژه

 به و جهاني جامعه به خدمت در همگان براي موفقيت و سالمتي آرزوي و فشرده گرمي به را همگي دست
  عزيز دارم ميهن هويژ
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  ابراهيم رف رف
  تبريز 1328متولد 

  ساكن تهران
http://theviewpoint.blogfa.com 

rafrafibrahim@yahoo.com  
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  شريف صنعتي دانشگاه از برق ليسانس
  تبريز فردوسي دبيرستان از رياضي ديپلم

  و عربي نبولياستا تركي ،آلماني انگليسي، زبانهاي به تسلط كامل
 برق مولد دستگاههاي توليد و طراحي و توليدي و تجاري خصوصي شركت مديريت متخصص در زمينه

  اضطراري
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تهران در اوديسه شركت در عامل مدير
  تهران در فيليپس شركت در تحقيقاتي دستگاههاي فروش مدير

  تهران در ارتباطات علوم عالي مدرسه در مدرس
  تهران در سيما و صدا سازمان در فني سئولم
  

  چكيده تجارب
  سال در شركت اوديسه 30به مدت   UPSتوليد دستگاه هاي 

  

 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي

  سال 4سردبير نشريه وارليق به مدت 
 

 تاليفات و ترجمه

 دكتر ترجمه رز، استيون رپروفسو نوشته مغزي، دانشهاي و نوروبيولوژي باره در سيستم يك مثابه به مغز كتاب
  تهران قطره، نشر رفرف، ابراهيم مهندس محيط، احمد

  تهران آمين، مرغ نشر رفرف، ابراهيم تأليف مقدماتي، تركي درسنامه كتاب آناديل،
 رفرف، ابراهيم تأليف پيشرفته، تركي درسنامه اوجاغي، درس ديلي كتاب تورك

  تهران وارليق، شرن: دوم چاپ تهران، آمين، مرغ نشر: اول چاپ
  شعر دفتر كتاب ايلديريم،

  1389 تهران خدا، حقيقت و انسان حقيقت شده گم طيف كتاب
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  توصيه به نسل جوان
 حقوق صاحب را خود عمده وجه در كنوني جوان نسل اما شناختيم، مي مكلفي و متعهد نسل را خود ما

 بين تعادل ايجاد طبيعتا و كردند ايفا را اصلي نقش معكوس تفكر طرز اين ايجاد در ها خانواده. كند مي شناسائي
  .است ضروري امري جوان نسل بين در تعهدات و توقعات

  

 عاليق و خانواده

  .عالقمندم ادبيات، فلسفه، مكانيك كوانتوم، و موسيقي به
و فرزند دانشگاه تهران دانشكده فني فرزند اول فوق ليسانس الكترونيك از . هستم داراي دو فرزند و متاهل

  .دوم ليسانس مهندسي كامپيوتر از همان دانشگاه است
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  جواد ژاله دوست ثاني
  اروميه 1328متولد 

  ساكن تهران
javad.sani@gmail.com  

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از برق ليسانس
  1347نظام در تهران  دبيرستان از رياضي ديپلم

بورس و مشاوره براي سرمايه گذاري، و مديريت اجرائي پروژه هاي خطوط انتقال  بازارهاي متخصص در زمينه
  كيلوولت 400و  230نيروي 

  انگليسي زبان بهتسلط كامل 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1362عضو هيات مديره و مدير كارخانه در شركت ريخته گري دقيق پوالدير در تهران از 
)www.puladir.com(  

  تا كنون 1374شركت پارس كارا ماشين در تهران از مديرعامل 
  امريكا -كارشناس و مشاور سرمايه گذاري در شركت شيرسون ليمن برادرز در لس آنجلس

  عضو هيات مديره و مدير پروژه در شركت ايران پاتسل در تهران 
  كارشناس برنامه ريزي محصول در شركت ايزيران در تهران

  مايشگاه در موسسه عالي پست و تلگراف و تلفن در تهرانمدرس الكترونيك و مسئول آز
  

 دستاوردهاي حرفه اي

 بنيان گذاري شركتهاي ايران پاتسل، ريخته گري دقيق پوالدير و پارس كارا ماشين
  

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده

  .دارم مريكاآسال اقامت در  7
  .عالقمندم مطالعه مسائل علمي، اجتماعي، و فرهنگي به
اول داراي دو فوق ليسانس در  پسر، فوق ليسانس مهندسي پزشكي دختر يك .هستم فرزند سه داراي و هلمتا

  .است دانشجوي فوق ليسانسداراي ليسانس علوم و  مدوپسر رشته هاي برق و مديريت و 
 

  پيام ويژه
از فرصتهاي جواني : گشتم مي باز دوران جواني و دانشگاه به فعلي تجارب با اگر

مريكا يك دوره آ، در  كسب توانائيهاي علمي و فني بيشتر استفاده مي كردمبراي 
فوق ليسانس مي گذراندم، در تصميم گيريها و رفتارخود محتاطانه تر عمل مي 

هاي گروهي بيشتر بها داده و وقت بيشتري صرف آنها مي  كردم، به ورزش و فعاليت
  .كردم
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  نفيسه سازگار
  شيراز 1327متولد 

  فرانسيسكو آمريكاساكن سان
nafiseh@nafisehlindberg.com 

www.nafisehlindberg.com  
 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1977در فرانسه  Ecole Supérieure d'Electricitéفوق ليسانس مهندسي مخابرات از 

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  زبان اسپيانيايي مسلط به زبان هاي  انگليسي و فرانسه و آشنا به

  
 سوابق شغلي و مديريتي

در شهر سانفرانسيسكو آمريكا  TRI Coldwell Banker Previews Internationalمسئول فروش در 
)www.tricoldwellbanker.com(  

  
 عاليق

  عالقمند به كوهنوردي، سفر و هنر اپرا
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  محمد حسن ساوجي
  تهران 1328متولد سال 
  رانساكن ته

m-savoji@sbu.ac.ir 
mh_savoji@yahoo.com  

  
   و توانمندي ها تحصيالت

  1360فوق دكترا از دانشگاه اكسفورد انگلستان 
  1358دكتري الكترونيك و مخابرات از انستيتو پلي تكنيك گرنوبل فرانسه 

  1354فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1351عتي شريف ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صن
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان آذر تهران 

پردازش سيگنال، پردازش تصوير و ويدئو، پردازش سيگنال صحبت و فيلترهاي وفقي و : تخصص حرفه اي
  غير خطي

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.sbu.ac.ir(استاد گروه مهندسي برق دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي
  1995تا  1981تدريس و پژوهش در دانشگاهها و مراكز پژوهشي مختلف در اروپا بين سالهاي 

  استاد و مدير گروه پردازش سيگنال در دانشگاه سانتاندر در كشور اسپانيا
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  سعيد سيف نشري
  اصفهان 1328متولد 

  ساكن تهران
s.seifnashri@namvaran.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351شريف  صنعتي دانشگاه از برق نسليسا
  1347دبيرستان حكيم سنايي اصفهان  از رياضي ديپلم
احياي مستقيم سنگ آهن به روش ميدركس در بخش ابزار دقيق در شهرهاي هامبورگ، فرانكفورت، و  دوره

  ميندن كشور آلمان
  يمي و توليد بنزيننصب تجهيزات و مديريت اجرايي كارخانجات فوالدسازي، پتروش: حرفه اي تخصص

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.namvaran.com(طرح بنزين سازي پااليشگاه اصفهان / مدير كارگاه در شركت ناموران
  طرح تزريق گاز سراجه در قم/ مدير كارگاه در شركت ناموران
  پتروشيمي كرمانشاه/ مدير كارگاه در شركت ناموران
  هن گل گهر در سيرجانسنگ آ/ مدير كارگاه در شركت ناموران

  در انرژي اتمي ايران در اصفهان UCFسرپرست نظارت نصب 
  در اصفهان) سازنده قطعات يدكي مجتمع فوالد مباركه ( سرپرست دفتر مهندسي در شركت ايكا 

  شركت چگالش در اصفهان. / تي. ام. سرپرست نظارت در دي
شركت ايريتك در / ما در مجتمع فوالد مباركه ، مسئول كنترل پروژه، و كارفر53سرپرست نظارت نوردهاي 

  اصفهان
  مدير فني در كارخانه سيمان اصفهان

  مسئول برق و نظارت بر نصب پستهاي برق در شركت ملي فوالد در اهواز
  نصاب فرستنده راديو در سازمان راديو و تلويزيون ايران در تهران

  
  پيام ويژه

ا دوري بسيار هيجان انگيز و شادي آفرين ديدار هم دانشگاهي هاي عزيز بعد از ساله
  .خواهد بود
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  حميد شجاعي باغيني
  كرمان 1328متولد 
  كرمانساكن 

tabadol.e.i@gmail.com 
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1376فوق ليسانس مديريت از دانشگاه جامع علمي كاربردي 

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ز دبيرستان پهلوي كرمان ديپلم رياضي ا

  1364فورد انگلستان ندوره آموزشي حفاظت سيستم هاي قدرت در استا
  1363سوئد  ABBدوره آموزشي طراحي و ساخت ترانسفورماتور و تجهيزات پستهاي فشار قوي در شركت 

  مسلط به زبان انگليسي
اه اندازي تجهيزات پستهاي فشار متخصص در زمينه رله ها و حفاظت سيستم هاي قدرت، طراحي، نصب و ر

  كيلو ولت و طراحي خطوط انتقال نيرو 400قوي تا 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون  1375مدير عامل شركت تبادل انرژي ايران در كرمان از 
مسئول طراحي و نظارت بر اجراي سيستم هاي برق كارخانه ذوب مس خاتون آباد درشركت ملي صنايع مس 

  ايران
  1366ذار و مدير عامل شركت تبادل انرژي ايران در كرمان از سال پايه گ

  كارشناس رلياژ و كنترل شبكه هاي برق در شركت توانير در تهران و كرمان
  كارشناس طراحي پست هاي فشار قوي در شركت مشانير تهران

  تهران .V.K.Dكارشناس طراحي خطوط و پستهاي فشار قوي در شركت 
  و پستهاي فشار قوي در شركت مهابكارشناس طراحي خطوط 

  كارشناس دفتر فني در شركت توانير تهران
  

  چكيده تجارب
طراحي، نصب و راه اندازي سيستم هاي رله و كنترل شبكه هاي برق و پستهاي 

  سال  19كيلوولت به مدت  400و  230،   132
در  طراحي پستها و سيستم هاي برق رساني كارخانه ها و شبكه هاي برق مربوط

  مس سرچشمه 
  پارسي -مديريت پروژه برق رساني طرح تزريق گاز كرنج
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 توصيه به نسل جوان

نسل جوان بايستي قبل از آنكه درسها و مطالب علمي و فني را حفظ كند بكوشد پديده ها را بشناسد و تحليل  
مدت داشته باشد و در اين  كند و با خرد و چشم باز به مسائل علمي و فني نگاه كند، برنامه ريزيهاي طوالني

در مسائل فني و كاري كامالً تعامل . ينده نيز در نظر داشته باشدريزيها حركت خود را براي نسلهاي آبرنامه 
  .داشته باشد و قدري از خودخواهيهاي خود كاسته و به ديگران نيز بينديشد

  
 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .تان، فرانسه، تركيه، چين، مالزي و سنگاپور سفر كرده امبه كشورهاي سوئد، دانمارك، انگلس
  .عالقمند به ورزش و مسائل اجتماعي و فرهنگي هستم

احسان مهندس عمران، شيوا فوق ليسانس گرافيك و دختر ديگرم مهندس . متاهل و داراي سه فرزند هستم
  .عمران است
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  عباس شريفي
  اهواز 1325متولد 

  ساكن تهران
abb.sharifi@gmail.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351شريف  صنعتي دانشگاه از برق ليسانس
  1345و ديپلم فني مكانيك عمومي از هنرستان صنعتي شركت نفت در آبادان  رياضي ديپلم
   آموزشي توربين هاي رولزرويس در انگلستان دوره
   در انگلستان GECآموزشي توربوژنراتور  دوره

  يستمها در اهوازدوره تحليل ارتعاشات س
  انگليسي و عربي زبان هاي تسلط كامل به

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  سرپرست پروژه هاي مهندسي و ساختمان در شركت نفت وگاز پارس
  رييس بيمه مهندسي، نصب و راه اندازي در شركت كاالي نفت تهران

  رييس بازرسي فني و ابزار دقيق در شركت كاالي نفت تهران
  اهواز -دسي پروژه هاي تكميلي برق مناطق نفت خيز در شركت ملي نفت ايرانرييس امور مهن

  اهواز -سرپرست پروژه هاي مهندسي برق مناطق نفت خيز در شركت ملي نفت ايران
  اهواز –رييس اداره طراحي و برنامه ريزي تعميرات در شركت ملي نفت ايران 

  جزيره خارك –ر شركت ملي نفت ايران رييس اداره تعميرات برق و اسكله هاي بارگيري نفت د
  گچساران –رييس اداره تعميرات در شركت ملي نفت ايران 

  اهواز - ارشد ابزار دقيق در شركت ملي نفت ايران  مهندس
  

  چكيده تجارب
   IPSعضو اصلي كميته عالي تدوين استانداردهاي صنعت برق وزارت نفت 

  ، بوشهر  انمسئول برق و ابزار دقيق و نظارت در مناطق تهر
  بازرسي فني مهندسي دستگاه هاي برقي صنعت نفت

پارس جنوبي در  10و  9راه اندازي واحدهاي برق و تاسيسات وابسته در پروژه فاز 
  عسلويه 

نظارت و سرپرستي پروژه هاي نفت و گاز و تاسيسات نيروگاهي در مناطق نفتخيز 
  جنوب
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  مران اهواز و انستيتو تكنولوژي اهواز تدريس دروس مهندسي برق در دانشگاه شهيد چ

  
 توصيه به نسل جوان

از خداوند متعال در همه شرايط بترسيد و يقين داشته باشيد كه آثار او را مي بينيد، هرمطلبي را به نحو احسن 
و  ياد بگيريد و هركاري را به نحو احسن انجام دهيد، با برنامه ريزي زندگي كنيد، دانسته هاي خودرا صادقانه

با دلسوزي به ديگران ياد دهيد، آنچه را نمي دانيد از اهل آن بپرسيد، در زندگي صبور باشيد و از ناماليمات 
نترسيد، بدانيد اگر به خدا توكل كنيد حتماَ مشكل شما رفع خواهد شد، قانع باشيد و بلندپروازي نكنيد، براي 

  .و ديكتاتور نباشيدراي  تكامل خود با خوبان دانا مشورت كنيد، و هرگز خود
  

 عاليق و خانواده

مطالعه و قرائت مكرر قران مجيد و تحقيق در خصوص كالم، نوع مطالب، معجزات آيات، و : عاليق شخصي
  ساخت پروژكتور و فيلم سينمايي، ورزش و فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي. تفسير معاني و اهداف كتاب

زنان وزايمان، دكتري نورولوژي از دانشگاه  پزشك ن به ترتيبدخترا .هستم پسر 3دختر و  3 داراي و متاهل
پسران به ترتيب مهندس اقتصاد . تهران، و كارشناس ارشد مهندسي متالورژي از دانشگاه علم و صنعت هستند

و كارمند شركت نفت، مهندس مكانيك سياالت و كارمند شركت نفت، و مهندس مكانيك و صاحب شركت 
 .خصوصي هستند
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  ي خانيحسن شف
  شيراز 1328متولد 

  ساكن تورنتو كانادا و داراي اقامت در آلمان
hassanshafikhani@hotmail.com  

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان نمازي شيراز 

  1353دوره كنترل در آلمان 
  آلمانيمسلط به زبان هاي انگليسي و 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  سال 10پايه گذار و مدير عامل شركت مشاوره صنعتي پادنا در شيراز به مدت 
مجري طرح واحد شيميايي متانول در پتروشيمي شيراز شامل طراحي، نصب و راه اندازي كه اين طرح اولين 

  .طرح اجرا شده توسط ايرانيان در داخل كشور بوده  است
  سازندگي به مدت دو سال اشتغال در جهاد

  مسئول احياي مستقيم شماره يك در مجتمع فوالد خوزستان در اهواز
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  ايرج شمعونيان
  اصفهان 1328متولد 

  ساكن تهران
 

  تحصيالت
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان ادب اصفهان 
  

 سوابق شغلي

  1382در سازمان خدمات كامپيوتري شهرداري تهران تا سال  اشتغال
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  پرويز شهرياري
  كرمان 1328متولد 

  ساكن شهر مونترال ايالت كبك در كانادا
Parviz@flexhanddryer.com 

 
  تحصيالت 

  فوق ليسانس از دانشگاه مك گيل كانادا
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  رياضي از دبيرستان البرز تهرانديپلم 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1990در مونترال كانادا از ) سازنده دستگاه هاي دست خشك كن( PaCoSyمدير شركت 
www.flexhanddryer.com)(  
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  علي شهيري طبرستاني
  بابل 1328متولد 

  ساكن تهران
shahiri@dpi.ir 

ali.shahiri@alumni.usc.edu  
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1358آمريكا  -فوق ليسانس نرم افزار از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي

  1351شريف  صنعتي دانشگاه از برق ليسانس
  1347قناد در بابل  دبيرستان از رياضي ديپلم
  آمريكا -در سانتامونيكا SDCطراحي سيستمهاي كاربردي كامپيوتر در شركت  دوره

 Univacو  IBMزارهاي بنيادي كامپيوترهاي بزرگ نرم اف: حرفه اي تخصص

  به زبان انگليسي كامل تسلط
  

 سوابق شغلي

  )www.dpi.ir( تاكنون 1386مشاور در زمينه مهندسي سيستم در شركت داده پردازي ايران در تهران از 
  سال 15مهندس متخصص سيستم در شركت داده پردازي ايران در تهران به مدت 

  سال 6ركت اسپري ورلدتريد اينكورپوريتد در تهران به مدت مهندس سيستم در ش
  كارشناس هماهنگي پايانه ها در معاونت انفورماتيك سازمان برنامه و بودجه در تهران 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

93 
 

  حسين شيخ عطار
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
attar@argtelecom.com  

h_attar110@yahoo.com 
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  ناتمام 1357 -فوق ليسانس انرژي اتمي، كامپيوتر و كنترل از دانشگاه نورنبرگ آلمان

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان اديب تهران 

  ي مخابراتي و ها شبكه و ستمهايسي راديو تلويزيوني،  ها شبكهسيستمها و : تخصص علمي حرفه اي
  ي ماهواره اي ها شبكه و ستمهايسرساني،  اطالع 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1383معاون فني شركت خدمات مخابراتي ارگ جديد از 
  اميس و صدا سازمان مشاور و مديركل فني و انفورماتيك

  شركت مخابرات ايران/ارتباطات ديتا شركت معاون فني
  يم مجري اولين شبكه موبايل در كشورعضو ت -معاونت فني -وزارت پست وتلگراف و تلفن

  در شركت مخابرات ايران) زهره(مدير كل ارتباطات ماهواره اي و مجري پروژه ماهواره مستقل ايران
  مايس و صدا سازمانمعاون فني در بهره برداري و قائم مقام معاون فني 

  مدير كل گسترش شبكه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
  ه نفره دفتر عمران امام در كردستانعضو هيئت س

  كارشناس طراحي برق كارخانه ايران ناسيونال
  كارشناس مايكروويو و انتقال سازمان راديو و تلويزيون ايران

  
  چكيده تجارب

  سازمان صدا و سيما –سال  12ي ونيزيتلو ويراد يستمهايس و ها شبكه يطراح
  روكارخانه ايران خود -سال 2طراحي برق اتومبيل 

 ، يا ماهواره يها شبكه ، متعارف يها شبكه از اعم يمخابرات يها شبكه يطراح
شركت مخابرات ايران و  -ليموبا ارتباط يها شبكه ،يرسان اطالع و تايد يها شبكه

  شركت خدمات مخابراتي ارگ جديد
مديريت پروژه هاي تحقيقاتي در مركز علوم و فنون پيشرفته دانشگاه آزاد 

(CAST)- 4 تهران -لسا  
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  CanSatراحي و ساخت كاوشگرهاي كوچك دانشجوئي  - CanSatماهواره هاي دانشجوئي 
  كيلومتر براي دريافت و ارسال اطالعات از جو زمين 80با برد عمودي زير  

  طراحي و ساخت خودران هاي دو چرخ الكتريكي جديد -SegWayسيستمهاي جديد 
سيستمهاي جديد ثبت و  ساخت و يطراح - Automatic Recording System ديجد يتمهاسيس

  ارائه الكترونيك گزارشات سيستمي
  

  پيام ويژه
 التحصيالن فارغ بين چهلمين سال جشن برگزاري با دارد سعي شريف دانشگاه التحصيالن فارغ انجمن كه حال
 كار نيز و كشور تكنولوژيكي و علمي سطح ارتقاء براي تواناز اين راه مي  كند برقرار ارتباط مختلف هاي دوره

  .كنم مي آمادگي براي اينكار اعالم من. نمود شايان استفاده بنيان دانش شركتهاي پايه بر آفريني
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  خسرو شيخ هرندي
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
  

  تحصيالت
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از برق ليسانس
  1347خوارزمي تهران  تاندبيرس از رياضي ديپلم

  
 سوابق شغلي

  موسس و مدير كانون شطرنج ايران در تهران
  )سال 55قهرمان پيشكسوتان آسيا باالي ( مربي ارشد در فدراسيون جهاني شطرنج 
  سرمربي تيم ملي شطرنج نوجوانان ايران
  سرمربي تيم ملي شطرنج جوانان ايران

  سرمربي تيم ملي شطرنج بزرگساالن ايران
  هيات علمي در دانشكده كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف عضو

  
 دستاوردهاي فرهنگي و ورزشي

سال حضور در تيم ملي شطرنج و هم اكنون سرمربي تيمهاي ملي جوانان  20قهرمان شطرنج آسيا و بيش از 
  و اولين استاد بين المللي شطرنج ايران
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  قاسم صدر بزاز
  مشهد 1328متولد 
  مشهد ساكن

mehrniroo@yahoo.com 
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1352شريف  صنعتي دانشگاه از برق ليسانس
  1347يمين مشهد  دبيرستان ابن از رياضي ديپلم
  آموزشي مديريت در بندر انزلي دوره

  در شركت توانير PLCدوره آموزشي 
  كيلوولت در صنايع فوالد خوزستان 400دوره آموزشي نوسازي پستهاي 

  ساخت و نصب فيلتر براي كاهش و بهينه كردن مصرف برق: خصص حرفه ايت
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.mehrniroo.com(تاكنون  1383مدير عامل در شركت مهندسان مشاور مهر نيرو در مشهد از 
  1382تا  1354كارشناس فني در شركت برق منطقه اي خراسان در مشهد از 

  كت ملي ذوب آهن در اصفهانمهندس شيفت نيروگاه در شر
  

  چكيده تجارب
  كيلوولت63پست شبكه مركزي  13نصب سيستم مخابراتي پي ال سي در 

  پايداري شبكه خراسان رضوي با همكاري كارشناسان وزارت نيرو و مطالعه پخش بار
  كيلوولت خراسان رضوي 63مطالعه و ارايه پروژه نصب خازن در پستهاي 

 

 تاليفات و ترجمه

جلد كه در مورد استاندارد كاالي شبكه توزيع كه در  2در  عيتوز شبكه يكاال استاندارد هندبوك هيته و ترجمه
خريد كاالي توزيع ابزاردفاتر فني شركت هاي توزيع است و تا كنون از طريق واحد تداركات برق خراسان در 

  .اختيار شركتهاي توزيع سراسر كشور قرار داده شده است
 

  پيام ويژه
وي سالمتي و آرامش خاطر براي دوستان هم دانشگاهي و خانواده آنان و نيز آمرزش روح هم كالسي هاي آرز

  .عزيز
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             انوشفر صديق
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
anushfar_sadigh@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  University of Colorado Boulderفوق ليسانس مهندسي از 
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  مرتبهمتخصص در طراحي و نظارت تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ساختمان هاي بلند 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1380موسس و مدير عامل شركت مهندسين مشاور توان راد انرژي در تهران از سال 
)www.tavanrad.com(  

  1380تا  1367كت مهندسين مشاور طرح و گسترش نيرو در تهران از رئيس هئيت مديره شر
  1367تا  1353سرپرست امور فني در بانك مركزي در تهران از 

  
  چكيده تجارب

ساختمان با متراژهاي بزرگ و كوچك اعم از  300برج بلند مرتبه و  30طراحي، نظارت و اجراي بيش از 
  و كشورهاي آسياي ميانهشهرستانها  در تهران و اداري، تجاري، هتل و كارخانه

 
 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .اسپانيا سفر كرده ام ،ايتاليا، يونان، ژاپنفرانسه، آلمان، ، به كشورهاي آمريكا، انگستان
  .عالقمند به ورزش اسكي و تنيس هستم
است و هر دو شاغل در  فرزند اول مهندس كامپيوتر و دومي آرشيتكت. متاهل و صاحب دو فرزند پسر هستم

  .ايران هستند
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  مصطفي طاهري نجف آبادي
  نجف آباد 1328متولد 

  ساكن تهران
tah_pcc@yahoo.com 

  

  تحصيالت
  1360فوق ليسانس مديريت از سازمان مديريت دولتي 
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي نجف آباد 
  

 وابق شغلي و مديريتيس

  تاكنون 1385پرنيا در تهران از سال  سازان صنعت پشتيباني و توسعه رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت
  رئيس هيئت مديره و مدير عامل بازرگاني پتروشيمي بين الملل
  رئيس هيئت مديره شركتهاي انرژي هرمز و پارس انرژي شاهد

 PCCعضو هيئت مديره شركت 

  مديره شركت حمل و نقل صنايع پتروشيمي عضو هيئت
  نماينده مردم و رئيس كميسيون انرژي ششمين دوره مجلس شوراي اسالمي

  مدير عامل و رئيس هيئت مديره پتروشيمي اراك
  عضو هيئت مديره شركت هاي سيمان شمال، سيمان اردبيل و كاشي اصفهان

  معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي
  رئيس هيئت مديره شركت هاي پتروشيمي رازي، شيراز، امام خميني، فارابي و دوده اهواز

  )پيدك(عضو هيئت موسس شركت طراحي و مهندسي شيراز 
  خوزستان نمدير كل سازمان صنايع و معادن استا

  فرماندار مسجد سليمان
  رئيس جهادسازندگي شهرستان لنجان
  يكي نورد ذوب آهن اصفهانمدير نصب و راه اندازي تجهيزات الكتر

  مدير برق واحدهاي كك سازي فرآيندهاي شيميايي ذوب آهن اصفهان
  مدير تداركات ساختماني ذوب آهن اصفهان

  مدير طراحي و مهندسي پروژه هاي برق رساني به معادن كرمان
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  محمد مهدي عابدي نژاد
  تهران 1329متولد 
  در آمريكا بوستونساكن 

 
  تحصيالت

  آمريكا بوستوناز دانشگاه دكتري 
  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  
 سوابق شغلي

آمريكا  بوستوندر دانشگاه   Graduate Programs at Military locationsعضو هيئت علمي 
)www.bu.edu(  

  
 تاليفات

 1982 ونبوستاز انتشارات دانشگاه  A Language for Relational Data Modelsمولف كتاب 
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  هوتن عقيلي
  تهران 1329متولد 

  ساكن نيويورك آمريكا
aghili@us.ibm.com 

 
  تحصيالت

  1981دكتري مهندسي كامپيوتر، اطالعات و كنترل از دانشگاه ميشيگان در آن آربر 
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

 2008در نيويورك آمريكا از  IBMدر شركت   Medical and Emerging Solutionsمدير توسعه در 
  )www.ibm.com(تاكنون 

  IBMمدير اجرايي در گروه نرم افزار شركت 
  IBM Healthcare and Life Sciencesعضو تيم مديريت 

  IBM Global Services (IGS)مشاور ارشد فناوري معماري اطالعات در 
  IBMزير مجموعه شركت  Pervasive Computing Division (PvC)پژوهشگر ارشد در 

   IBMزيرمجموعه شركت  Watsonمدير پروژه هاي پژوهشي در مركز پژوهشي 
  IBMكارشناس فني بخش پژوهشي شركت 

  IBMزيرمجموعه شركت  Alamdenپژوهشگر در مركز پژوهشي 
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

آمريكا در سال  Computerized Patient Record Instituteاز  Nicholas Daviesدريافت جايزه 
1999  
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  سيد محمد حسين علوي
  ساري 1328متولد 

  ساكن ساري
hhh_alavi@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران
  ندسي ابزار دقيق در واحد آموزش و پژوهش صنايع ملي شده دوره مه

، ركتيفاير و رگوالتور و DCكشي، ماشين آالت توليد روغن نباتي، ژنراتور  متخصص در زمينه ماشين آالت روغن
نيز تجهيزات الكتروليز آب، مدل سازي براي ريخته گري، ماشين آالت كوره قوس و كوره هاي عمليات حرارتي 

  ت ذوب فوالدويژه صنع
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1380كارشناسي آزاد و كارشناسي رسمي دادگستري در ساري از 
  1387تا  1376مدير كارخانه در شركت صنايع فوالد مازندران در ساري از 

  مدير عامل شركت توليدي مفرغ در قائم شهر 
  ع در بجنوردمديريت اجرايي واحد پتروشيمي بجنورد در شركت فراگير صناي

  مدير پروژه نصب كارخانه در شركت توليدي محصوالت سيماني شماليت در ساري
  معاون پروژه و مدير خدمات فني شركت كشت و صنعت شمال
  مدير فني و مدير كارخانه شركت صنايع غذايي ام ام در ساري

  طراح و برنامه نويس در شركت مهندسي ديتا اكونومي در تهران
  

  چكيده تجارب
  احي و تهيه نرم افزار و ايجاد فايل داده هاي هواشناسي و برنامه غلط گيري در شركت ديتا اكونوميطر

  ام–در شركت ام  DCبه جاي ژنراتور   2ooAطراحي و ساخت ركتيفاير
  مديريت و تكميل پروژه نصب ماشين آالت توليدي شركت كشت و صنعت شمال در اوايل انقالب

  تن در روز 100ن نباتي با ظرفيت راه اندازي واحد توليد روغ
  مديريت فني و نگهداري ماشين آالت كارخانه كشت و صنعت شمال

  طراحي و ساخت ماشين آالت و نصب و راه اندازي خط توليد ورقهاي موج دار آزبست سيماني
 

 توصيه به نسل جوان

مهم اين  پيام من به دانشگاهيان و خوانندگاني كه وارد بازار كار مي شوند اينست كه
نيست چگونه كار كنيد كه در كوتاه مدت درآمد بيشتر داشته باشيد، مهم آنست كه 
بتوانيد تحوالتي در نحوه كار در محدوده مسئوليت خود ايجاد كنيد كه دستاورد هاي آن 
كاهش هزينه، باال بردن راندمان، بهبود محيط زيست و ايجاد اشتغال باشد، آنگاه 

  .به افزايش در آمد خواهيد رسيد "مطمئن باشيد كه حتما
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  محمدرضا فراهاني راد
  تفرش 1328متولد 

  ساكن تهران
farahanirad@gmail.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف 
  1347شميران  -ديپلم رياضي دبيرستان نيكي عال

  مسلط به زبان انگليسي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  سال 26عامل شركت واف در تهران به مدت  مدير
  سال 10رئيس بخش انتقال داده ها در شركت ايزايران در تهران به مدت 
  كارشناس طراحي شبكه تلفن تهران در شركت ايرندكو در تهران

  
  چكيده تجارب

  افسال در شركت و 26طراحي و توليد دستگاه هاي مخابراتي در شبكه كابل مسي و كابل نوري به مدت 
 

 عاليق، خانواده

  عالقمند به ورزش تنيس
  فرزند پسر فوق ليسانس فناوري اطالعات، فرزند دختر ليسانس معماري .هستم داراي دو فرزندو متاهل 
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  عذري فرحبخش عراقي
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
  

  تحصيالت
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347از دبيرستان عبرت تهران  ديپلم رياضي
  

 سوابق شغلي

  1376تا  1362دبير فيزيك و رياضيات وزارت آموزش و پرورش در تهران از 
  )خيز جنوب كنوني شركت مناطق نفت(كارشناس مخابرات در شركت خدمات نفت ايران 

  كارآموز مخابرات در اورژانس تهران 
  

 توصيه به نسل جوان

ا در اداره خانواده و تربيت فرزندان دارند بهتر است دختران جوان گرايش به امور با توجه به نقشي كه خانمه
حرفه اي داشته باشند كه امكان انجام آن در فرصت هاي فراغت در خانه فراهم باشد، نظير كارهاي هنري، و 

  .رشته تحصيلي را هم بر همين اساس انتخاب كنند
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .اي آلمان، فرانسه، چين، عراق، عربستان و سوريه سفر كرده امبه كشوره
  .عالقمند به امور خيريه هستم

همسرم آقاي محمد مهدي كريمي اصفهاني فارغ التحصيل دوره دوم مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي 
نشجوي فرزند پسر با درجات تحصيلي ليسانس مهندسي و دكترا و يك فرزند دختر دا 3شريف است و داراي 
  .دانشگاه هنر هستيم

 

  پيام ويژه
انسان از يك طرف براي رضايتمندي و خوشحالي فردي زندگي ميكند و انتخابهاي وي در اين حوزه تابع 

از طرف ديگر بخش ديگري از رضايتمندي انسان از زندگي جمعي حاصل ميشود كه الزمه . محدوديت نيست
طبيعتاً محدوديت هاي زندگي اجتماعي در حوزه . آن پذيرش محدوديت هاي زندگي اجتماعي است

هنر زيستن ايجاد تعادل بين . رضايتمندي فردي محدوديت ايجاد مي كند
  .رضايتمندي هاي فردي و محدوديت هاي زندگي جمعي است
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  سيامك فروهر
  تهران 1329متولد 

  ساكن شهر پاسادنا در كاليفرنياي آمريكا
Siamak.Forouhar@jpl.nasa.gov  

http://www.linkedin.com/pub/siamak-
forouhar/b/296/347 

  
  تحصيالت

  1983در سال  University of California, San Diegoدكتري اپتيك كاربردي از 
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

 Jetو معاون مدير   Advanced Microfabrication and Optoelectronicsسرپرست گروه 

Propulsion Laboratory   تاكنون 1987از سال  -متعلق به  انستيتو تكنولوژي كاليفرنيا  
و   Rockwell Internationalكه بخشي از  Collins Radio Transmissionعضو فني 
Polaroid Corporation  ماسچوست –در كمبريج  

  
 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

ميكرومتر و تحويل آنها براي استفاده در  2,1تا  1,8توليد و توسعه اولين ليزر نيمه هادي تنيده در دامنه 
 JPLدر  1998ماموريت مريخ 

 Tunable Laserتحويل ليزرها و حسگرهاي با كيفيت ويژه ماموريت هاي فضايي روي ابزار 

Spectrometer (TLS)  به مريخ فرستاده شد 2011كه قطعه اي از آزمايشگاه علمي است كه در سال .
گازهاي اتمسفريك نظير متان و گاز  اينكار براي اندازه گيري ايزوتوب هاي مختلف كربن، هيدروژن، اكسيژن،

  .كربنيك صورت گرفته است
  براي ليزرهاي ديود NASA Exceptional Engineering Achievementدريافت جايزه 
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  مهران فرهنگ مهر
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
mehran2005jan@yahoo.com 

  

  و توانمندي ها تحصيالت
 1356انگلستان   Aston Universityفوق ليسانس رشته ابزار دقيق و كنترل از 

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ي از دبيرستان البرز ديپلم رياض

  1387دوره تهيه طرح تجاري در سازمان مديريت صنعتي 
  مسلط به زبان هاي انگليسي و اسپانيايي

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  در تهران اعصار دهيا شركتمدير عامل 
  ياتم يانرژ سازمان
  ريتوان شركت
  يتيآرم مشاور نيمهندس

  سمكا مشاور نيهندسم
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  اظميعبدالحميد ك
  خرمشهر 1328متولد 

  ساكن تهران
a.kazemi@moshanir.com 

  

  تحصيالت
  1352ليسانس مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي دبيرستان بايندر خرمشهر 
  نيروگاهي هاي پروژه اجراي بر ونظارت مشاوره: تخصص حرفه اي

  

 سوابق شغلي و مديريتي
تاكنون  1387شهيدرجائي قزوين در شركت مشانير از  هاي روگاهسوخت ني مخازن توسعه پروژه مدير

)www.moshanir.com(  
  مدير دستگاه نظارت شركت مشانير در نيروگاه سيكل تركيبي خليج فارس در بندرعباس

  مدير دستگاه نظارت شركت مشانير در نيروگاه سيكل تركيبي شهيد رجايي در قزوين
  وگاه بخار شهيد رجايي قزويندر نير ودستگاه نظارت شركت قدس نير

  مدير دستگاه نظارت شركت قدس نيرو در نيروگاه رامين اهواز
   VKDناظر بر نصب و راه اندازي پست ترانسفورمر فشار قوي فيروز بهرام در شركت 

  ناظر بر نصب و راه اندازي نيروگاه گازي منجيل در شركت موننكو ايران
  شيمي ايران و ژاپن در بندر شاپورمعاون اجرايي كارگاه سايت احداث پترو

  كارشناس مهندسي سازمان آب و برق خوزستان در خرمشهر
  

  چكيده تجارب
  سال 30حرارتي به مدت  هاي نيروگاه اندازي راه و ساخت بر نظارت
  سال 21ستادي به مدت  و كارگاهي مديريت

 

 توصيه به نسل جوان
  .رود مي را خود و راه ردندا حرفهاي ما توجه به خيلي امروز نسل من نظر به

  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي
  .، تركيه، آلمان، فرانسه و اطريش سفر كرده ام)شوروي سابق(روسيه هاي  كشور به

  و فضائي آوري فن اخبار سينما، عالقمند به موسيقي،
ورودي  دانشجوي و ديگري الكترونيك مهندس يكي -دو فرزند داراي -متاهل
  شريف مكانيكمهندسي  1388

 

  پيام ويژه
 و نكردند شركت اعتصابي هيچ نشدند، در سياسي كار وارد كه من هاي دوره هم

  .ترند موفق اكنون بسيار خواندند هم را درسشان
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  علي اصغر كبير
  گرگان 1328متولد 

  ساكن تهران
aakabir_a@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1364صنعتي شريف  فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه

  1351شريف  صنعتي دانشگاه از مهندسي برق ليسانس
  فخرالدين گرگان دبيرستان از رياضي ديپلم
  در شركت مشانير ومپنا 9001كامپيوتر و نرم افزار، رلياژ، و ايزو  هاي دوره

فشار قوي، متخصص در زمينه ارائه پيشنهاد فني و مالي براي نيروگاههاي گازي و سيكل تركيبي و پستهاي 
شركت در مناقصات خريد تجهيزات نيروگاهها و پستهاي فشارقوي، طراحي نيروگاههاي برق و پستهاي فشار 

  قوي
  و آشنايي به زبان فرانسه انگليسي زبان تسلط كامل به

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.aoc-epc.com(تاكنون  1381عضو هيات مديره در شركت عامران افق در تهران از 
  نشين معاونت مهندسي در شركت مپنا در تهرانجا

  مدير گروه تخصصي برق در شركت مشانير در تهران
  مدير پروژه پستهاي فشار قوي در شركت مشانير در تهران

  مدير پروژه نيروگاه گازي در شركت موننكو در تهران
  آناليست سيستم در شركت ملي نفت ايران در تهران

  

 حرفه ايدستاوردهاي علمي، پژوهشي و 

  ارائه مقاالت علمي در كنفرانسهاي بين المللي انرژي در كشور روماني، برق در كشورروسيه و انرژي در تهران 
  

 توصيه به نسل جوان

كنجكاوي در امور علمي و تجربي، پيگيري مستمر براي حل مسائل در محيط كار، 
. لي هستندممارست، و پشتكار سرمايه هاي عظيمي براي دستيابي به رشد وتعا

همچنين انتخاب كار مناسب با توانايي و روحيه شخصي با در نظر گرفتن 
  .تحصيالت اهميت زيادي دارد
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 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

در رابطه با كار به كشورهاي ايتاليا، ژاپن، هند، عمان، امارات متحده عربي، عراق، قطر، چين، كره جنوبي، 
روواسي، روماني، صربستان، بوسني هرزگوين، سوئيس، روسيه، و اتريش مسافرت فرانسه، آلمان، سوئد، ك

به ترتيب علي . هستم فرزند سه داراي و متاهل.به شنا، راهپيمايي و تهيه مقاالت علمي عالقمندم. داشته ام
بين  اكبر كبير ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف و فوق ليسانس مكانيك از دانشگاه پرديس

، مريم كبير مهندس صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، و مينو كبير ليسانس مهندسي )كيش(الملل شريف 
  .عمران و دانشجوي فوق ليسانس مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي شريف است

  

  پيام ويژه
وه بر مسايل با توجه به گستردگي دسترسي به اطالعات از طريق رسانه هاي پيشرفته، انسان بايد همواره عال

  .هاي ديگر نيز به روز باشد كه بسيار با ارزش و با اهميت است كاري در حوزه
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  عليرضا كريمي
  اراك 1329متولد 

  آمريكا Connecticutدر ايالت  maddisonساكن شهر 
karimiar1524@gmail.com  

 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1357يكا مهندسي برق از دانشگاه ميسوري كلمبيا در آمر دكتري

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان صمصامي اراك 

  مسلط به زبان هاي انگليسي، عربي و فرانسه
  متخصص در انتقال انرژي

  

 سوابق شغلي و مديريتي

در ايالت  Northeast Utilities Service Company- NUSCOمدير پروژه در 
Connecticut  تاكنون  1381از)www.nu.com(  

  در آمريكا  Northeast Generation Servicesمدير پروژه در شركت 
  آمريكا Connecticut Northeastern Nuclear Energyمهندسي سيستم در شركت 
  در ايالت مريلند آمريكا Silver Springدر شهر   Singerمهندس سيستم در شركت 

  آ سه آ در تهرانكارشناس مهندسي برق در شركت 
  دوره خدمت نظام وظيفه در تهران و اصفهان

  

 توصيه به نسل جوان

دانشجويان بايد از فرصتي كه در اختيارشان گذاشته شده استفاده كنند و با مواد درسي دانشگاه پيش بروند و 
نشگاه صنعتي كه موفقيت فارغ التحصيالن دا چرا. بدانند كه تمام دروس كه تدريس مي شود حتماً الزم است

نكته ديگر اينكه با نگاه به ده . شريف در سراسر جهان نشان دهنده اصولي بودن برنامه ريزي دانشگاه است
شخصاً اگر شانسي داشتم كه به عقب برگردم دقت بيشتري در انتخاب .سال آينده برنامه امروز خود را بريزيد

  .ميم مي گرفتمرشته تحصيلي مي كردم و با آينده نگري در مورد شغلم تص
  

 عاليق، خانواده

دختر اولم دانشجوي پزشكي . متاهل و داراي دو فرزند دختر هستم.عالقمند به موسيقي، تئاتر و سينما هستم
و دختر دوم دانشجوي بيزينس از دانشگاه جرج  Connecticutدانشگاه ايالتي 
  .واشينگتن است

  پيام ويژه
ودم همواره احساس غرور مي كنم، چون از اينكه دانشحوي دانشگاه صنعتي شريف ب

دانشجويان ممتاز و مهندسين با درجات علمي باال را به ايران و جهان تحويل داده 
  . است
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  محمد هادي كميلي
  مشهد 1328متولد 

  ساكن انتاريو كانادا
hadi@techtric.ca 

 
  تتحصيال

  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 ريتيسوابق شغلي و مدي

در شهر ) فعال در زمينه خدمات و لوازم برقي( .Techtric Engineering Ltdمدير عامل 
Richmond Hill  تاكنون  1983انتاريو كانادا از)www.techtric.ca(  
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  انوشيروان كيامنش
  تهران 1329متولد 

  ساكن ونكوور كانادا
 

  يالتتحص
  1351ف ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شري

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  ور كاناداودر ونك Kia Technologiesمدير 
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  ژوزف گبايان
  تهران 1329متولد 
  كاليفرنيا آمريكا Beverly Hillsساكن 

Joseph.Gabbaian@Grubb-Ellis.com 
 

  تحصيالت و توانمندي ها
 - University of Denverمديريت امالك و اجراي ساختمان از  در رشته MBAفوق ليسانس 

Daniels College of Business 1980  
  1977فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه مك گيل كانادا 

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  مسلط به زبان انگليسي و فرانسه

  
 سوابق شغلي و مديريتي

 Principal خريد و فروش امالك  در شركتAvison Young تاكنون  2012جنوبي از  يدر كاليفرنيا
)www.avisonyoung.com(  

  تاكنون 1989در لس آنجلس آمريكا از  Grubb & Ellis Companyمعاون ارشد 
 1988تا  Gabbaian & Co. 1984موسس و مدير 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

113 
 

  منوچهر گشتاسبي گوهرريزي
  تهران 1329متولد 

  نتا مونيكا در كاليفرنيا آمريكاساكن سا
mgoharizi@ksgeng.com 

 
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

 .Kocher Schirra Goharizi Consulting Engineers, Inc  نايب رئيس هيئت مديرهمالك و 
  )www.ksgeng.com(تاكنون  1999از  آمريكا كاليفرنيا Glendaleدر 

تا  1988از  در آمريكا Westinghouse Power Study groupمدير گروه ايالت هاي غربي در 
1990  

  1986تا  192معاون سرپرست واحد مهندسي برق در شركت پيمانكار ساختماني نفت و گاز تكنيپ فرانسه از 
  1982تا  1978در تهران از  )برنا سابق(سرپرست بخش برق و ابزار دقيق شركت نارگان 

  
  چكيده تجارب

  ارايه خدمات طراحي مهندسي در زمينه مهندسي برق
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  در آمريكا Association of Consulting Electrical Engineers(ACEE)عضو 
در  JPLاختمان ايستگاه فضايي دريافت جايزه از انيستيو تكنولوژي كاليفرنيا بابت ارتقاي سيستم اضطراري س

  1999سال 
، 1995دريافت جوايز سرآمدي طراحي برق از انجمن ملي پيمانكاران برق آمريكا بابت ساختمان اداري ديسني 

  AMGEN 2010دارويي  UPSتعويض  بابت و 1995در سال  Anaheim Ice Rinkبابت 
  
  
  
  
  



 

114 
 

  خسرو لشكري
  تهران 1328متولد 
  كاليفرنياي آمريكادر  Palo Altoساكن 

khosrowlashkari@yahoo.com 
http://www.linkedin.com/in/khosrowlashkari  

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1982دكتري مهندسي برق گرايش مخابرات از دانشگاه استانفورد در كاليفرنيا آمريكا 
  1977فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه استانفورد در كاليفرنيا آمريكا 

  1351يسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف ل
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان خرد تهران 
  دوره هاي آموزشي مديريت در آمريكا
  تسلط كامل و روان به زبان انگليسي

  متخصص در پردازش سيگنال، كدسازي صحبت و صوت، و سيستم هاي مخابراتي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  2011از  Acoustic Technology Inc مهندس ارشد تحقيقات در
)www.acoustictech.com(  

  در كاليفرنيا آمريكا DeVryمدير دپارتمان مهندسي در دانشگاه 
 در آمريكا  Silicon Valleyانستيتو فني  عضو هيئت موسس و رئيس

 DoCoMo USA Labs مهندس پژوهشگر اجرايي و مدير گروه صوت در 

 سانفرانسيسكو آمريكا DoCoMo USA Labsمهندس پژوهشگر اجرايي در 

 در سان خوزه كاليفرنيا آمريكا Ultratechمهندس پژوهشگر ارشد در شركت 

 Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI)مهندس پژوهشگر ارشد در 
  در كاليفرنياي آمريكا

  در كاليفرنيا Saxpy Computer Corporationمهندس پژوهشگر ارشد در 
  كاليفرنيا آمريكا .Systems Control Technology Incمهندس پژوهشگر ارشد در 

  مهندس پژوهشگر در دانشگاه صنعتي شريف
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  Patentثبت اختراع  10داراي 
م ها و تسدر زمينه كدسازي مالتي ميديا، سيگروه متخصص  ITU-SG16عضو 

  برنامه هاي كاربردي
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وق ليسانس و دكتري براي دانشجويان دانشگاه هاي استانفورد، كاليفرنيا در سانتا استاد مشاور پروژه هاي ف
  در ايالت كاليفرنيا Montereyكروز، ايالتي سن خوزه و 

  RFتدريس درسهاي پردازش سيگنال، مخابرات آنالوگ و ديجيتال، طراحي مدارهاي مجتمع 
  

 تاليفات

  Next Generation Mobile Systems, 3G & Beyond, Wiley 2005تاليف فصول كتاب
  مقاله در كنفرانس هاي بين المللي 15ارايه 

  گزارش فني 40تاليف بيش از 
 

 توصيه به نسل جوان

با پيشرفت سريع علم و صنعت يادگيري و آموختن دائم در رشته . فارغ التحصيل شدن اول راه است نه آخر راه
به نظر . لعه مقاالت مربوط به اين هدف كمك مي كنددر تماس بودن با دانشگاه ها و مطا. كاري ضروريست

عالوه بر اين داشتن هدف مشخص، برنامه، . من عالقه واقعي به رشته كار بسيار به موفقيت كمك مي كند
  .تمركز و ديدن و استفاده از موقعيت ها هم بسيار مهم است

ت ها بيشتر و بهتر استفاده كنم، در يك اگر فرضاً دوباره به دوره جواني باز مي گشتم سعي مي كردم از موقيع
  .مسير بيشتر تمركز كنم و با دانشگاه ها و فارغ التحصيالن بيشتر در تماس باشم

  
 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .به اكثر ايالت هاي آمريكا، كشورهاي اروپايي، ژاپن، مالزي، اندونزي و مكزيك سفر كرده ام
  .اده روي و شنا هستمعالقمند به فيزيك، مطالعه، پي
 Appleپسرم داراي مدرك فوق ليسانس مهندسي برق استن كه در شركت . متاهل و داراي دو فرزند هستم

دخترم نيز مشغول گذراندن دوره دكتري فارماكولوژي در دانشگاه . كاليفرنيا كار مي كند Sunnyvaleدر 
  .است USCكاليفريناي جنوبي 
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  محمد جواد مادرشاهي
  مشهد 1329متولد 

  ساكن تهران
negarazarco@yahoo.com 

 
  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.negarazar.com(شركت صنايع شيميايي و سلولزي نگار آذر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

117 
 

  احمد ماشينچي
  تبريز 1328متولد 
  ونكوور كانادا و تهرانساكن 

a.mashinchi@gmail.com  
 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347تهران  2ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره 
  مسلط به زبان انگليسي

  متخصص در زمينه صنعت كف پوشهاي نساجي به ويژه موكت هاي بافته شده
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.palaz.com(تاكنون  1356از وكت مدير عامل شركت پاالز م
  

  چكيده تجارب
از پايه گذاران يكي از واحد هاي بسيار موفق نساجي كشور به نام پاالز موكت در تبريز و طراحي، پياده سازي، 

  سال 38راه اندازي و مديريت بر آن به مدت 
 

 توصيه به نسل جوان

رشته بر اساس عالقه، استعداد و بازار كار است كه در الزمه كار حرفه اي مرتبط با تحصيالت، انتخاب درست 
عمل براي خيلي از ايرانيان با توجه به شرايط ورود به دانشگاه و بازار كار، انتخاب حرفه مرتبط با تحصيالت 

  .به جوانان توصيه مي كنم در انتخاب رشته تحصيلي دقت بيشتري مبذول كنند. امكان پذير نيست
  

 خانواده

 علوم دومي ليسانس و كانادا UBC دانشگاه از كامپيوتر پسر هستم كه اولي مهندس فرزند دو ايدار متأهل و
  .كانادا است SFU دانشگاه از انساني
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  حسن محتاطي
  رشت 1329متولد 

  ساكن تهران
mohtati@yahoo.com 

 
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347پلم رياضي از دبيرستان محمد رضا شاه رشت دي

ايالت آريزونا آمريكا  phoenixماه در شركت  7به مدت Honeywell Mainframe دوره آموزشي 
1354  

  مسلط به زبان انگليسي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

ن پژوهشگاه صنعت نفت در تهران از طرف مجمتع مهندسين مشاور ايرا BMSسرپرست دستگاه نظارت 
  تاكنون 1387ارك از 

  مهندسين مشاور موژدا و همكاران در تهران BMSمهندس ناظر برق و 
  1384تا  1353مدير تعميرات در شركت ايزايران در تهران از 
  1353كارشناس سازمان راديو تلويزيون ملي ايران 

  1352تا  1351مدرس ابزار دقيق در شركت ملي ذوب آهن ايران در اصفهان از 
  

 هخانواد

 الدن و عمران دانشگاه صنعتي اميركبيرفوق ليسانس دانشجوي  نيلوفر. هستمدختر  داراي دوو متاهل 
  .فوق ليسانس مهندسي عمران دانشكده فني دانشگاه تهران استدانشجوي 
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  سيدمحمدرضا مرعشي
  دزفول 1329متولد 

  ساكن تهران
mohammadreza.marashi@gmail.com 

marashi@icofc.ir  
  
  صيالت و توانمندي هاتح

  1356انگلستان   Bradfordفوق ليسانس مهندسي برق و الكترونيك از دانشگاه 
   1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره يك 
  دانشگاهمتخصص در مهندسي كنترل و ابزار دقيق و تدريس واحدهاي مربوطه در : تخصص حرفه اي

  مسلط به زبان انگليسي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1387عضو هيئت مديره شركت مهندسين مشاور پترو مشعل فروزان در تهران از 
، طرح  3100رئيس مهندسي طرح هاي گشو، طرح گاز و گاز مايع  -شركت ملي نفت مناطق مركزي ايران

  1390تا  1385از  -هاي ساخت تقويت فشارهاي وراوي، هما و كنگان
   1385تا  1351اهواز و خارك از  -مناطق نفت خيز جنوب  -رئيس مهندسي ابزار دقيق شركت ملي نفت ايران

 
 توصيه به نسل جوان

  تالش، بروز بودن دانش، صداقت و درستكاري، حفظ معيار هاي اخالقي
نمي دادم و درسهاي اساسي و گشتم به كسب نمره خوب خيلي اهميت  اگر دوباره به دوران دانشجويي برمي

الت موسيقي و ياد گيري يك زبان زنده ديگر آورزش و نواختن يكي از . كردم تر مطالعه مي تخصصي را عميق
  .زمان اينترنت بود ايكاش آن.كردم  را پيگيري مي

  
 عاليق و خانواده

عالقمند به مطالعه، متاهل و داراي يك پسر فارغ التحصيل شريف و فوق ليسانس 
  مكانيك و شاغل در استات اويل و يك دختر پزشك
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  كامران مسجدي
  تهران 1328متولد 
  كاليفرنيا در آمريكا Woodland Hillsساكن 

 
  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

در لس آنجلس آمريكا  .KMK ENTERPRISES, INCرئيس 
)www.kmkenterprises.com(  

  
  چكيده تجارب

  فعاليت در زمينه طراحي سايت ها و صفحات وب
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  ر مظاهري اسديباك
  اصفهان 1328متولد 

  ساكن ونكوور كانادا
akbarmazaheri@yahoo.com 

 
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان ادب اصفهان 
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  محمد صادق معمار نهاوندي
  زنجان 1328متولد 

  ساكن تهران
msmn_bna@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي دبيرستان البرز 

  Japan NTTدر  Telephone switchingدوره سه ماهه 
  Sweden Alfa Lavalدر  Dairy Industryنج ماهه دوره پ

  
 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1364ت مديره شركت مهندسين پيمانكار صنعتي ايران از سال سهامدار و عضو هيئ
)www.mpsico.com(  

  برنامه ريزي تعميرات -شركت ايران ترانسفو در قزوين
  توريزهنصب و راه اندازي كارخانه شير پاس - شركت تكنيكان

  كارشناس شركت تهيه و توزيع شير ايران در تهران
  كارشناس شركت مخابرات ايران برنامه توسعه تلفن در تهران
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  احمد معمارزاده
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
memarzadeh@yahoo.com  

 
  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347بيرستان البرز ديپلم رياضي از د

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  اشتغال در شركت هاي پيمانكاري نفت و گاز و پتروشيمي
  )ايريتك(كارشناس شركت بين المللي مهندسي ايران 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

124 
 

  شيدرخ ملبوس زاده اصفهاني
  اصفهان 1329متولد 

  ساكن اصفهان
 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ز دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي برق ا

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان شاهدخت اصفهان 
  دوره آموزشي فرستنده هاي راديويي در اصفهان

  
 سوابق شغلي

  1377تا  1353مسئول فرستنده هاي راديويي صدا و سيماي جمهوري اسالمي مركز اصفهان از 
  استان اصفهان سرپرست بررسي و پيش بيني تداركات فني شركت برق منطقه اي

  
 عاليق

  عالقمند به مطالعات اجتماعي و ديني
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  واهه ملكوميان
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
eve84125@yahoo.com 

 

  تحصيالت
  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان انديشه در تهران 
  

 سوابق شغلي

تاكنون  1388از  ايران مهندسي المللي بين گري در شركت ريخته و ذوب مهندسي واحد رشدا كارشناس
)www.iritec.com(  

  1388تا  1354كارشناس ارشد تمام وقت شركت بين المللي مهندسي ايران از 
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  جهانگير مندكاريان
  يزد 1328متولد 

  ساكن تهران
 

  تحصيالت
  1351تي شريف ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنع

  1346ديپلم رياضي از دبيرستان ايرانشهر يزد 
  

 سوابق شغلي 

  تاكنون 1373اشتغال در كارهاي آزاد ساخت و ساز ساختماني از 
  1373تا  1353مهندس سخت افزار در شركت ايزايران در تهران از 
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  فرزين منشادي
  يزد 1329متولد 
  ريكادر ايالت كاليفرنيا آم Irvineساكن 

farzin.manshadi@jpl.nasa.gov 
 

  و توانمندي هاتحصيالت 
  ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف

  علوم كامپيوتر  زمينه هاي تحقيقاتي فيزيك، مهندسي برق و الكترونيك،
  

 سوابق شغلي

  )www.jpl.nasa.gov(آمريكا در كاليفرنيا  Jet Propulsion Laboratory محقق
  

 علمي، پژوهشي و حرفه ايدستاوردهاي 

  مقاله در انتشار آن در مجالت علمي پژوهشي بين المللي 10تاليف 
  مقاله در كنفرانس هاي بين المللي 19ارايه 

  2004تا  1988كتاب در فاصله  16مشاركت در تاليف 
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  فرزاد مهتافر
  تهران 1328متولد 

  ساكن اروميه
fmahtafar@yahoo.com 

 
  وانمندي هاتحصيالت و ت

  1355فوق ليسانس مهندسي برق از انيستيتو تكنولوژي فلوريدا 
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1346تهران  2ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماه 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  1992تا  1989در منطقه پاسادونا در كاليفرنياي آمريكا از  Dupontنماينده شركت 
  اشتغال در كشورهاي آلمان و اسپانيا در امور تجاري 

  1383تا  1355رئيس هئيت مديره شركت ايران پاك سل در تهران از 
  

 خانواده،  سفرهاي خارجي

  .به كشورهاي اروپايي و آمريكا سفر كرده اند
  .هستندمتاهل بوده و داراي دو فرزند هستند كه داراي تحصيالت فوق ليسانس و در آمريكا شاغل 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

129 
 

  احمد ميرزامحمدي
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
ahmadmirzamohammadi@yahoo.co.uk 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
دانشگاه صنعتي  -مديريت سيستم ها از دانشكده مهندسي صنايع  فوق ليسانس

  شريف
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347اديب تهران  ندبيرستا از رياضي ديپلم
  ماه 7طراحي مهندسي اساسي طرح فوالد مباركه در شركت مهندسي مشاور ايتاليم پيانتي ايتاليا به مدت  دوره

طراحي مهندسي اساسي و تفصيلي شبكه هاي برق صنعتي، تهيه و تنظيم  :متخصص در زمينه هاي
تي در كارخانجات سازنده، انجام معامالت لي پروژهاي صنعتي، بازرسي فني تجهيزات صنعلقراردادهاي بين الم

فروش تجهيزات صنعتي از طريق كميسيون معامالت دولتي، تهيه و تنظيم قرار دادهاي اخذ تسهيالت  خريد و
  مالي از بانك ها و موسسات مالي خارجي، انجام خريد هاي مواد و تجهيزات صنعتي از داخل و خارج كشور

  ايتاليايي به زبانآشنا ، و ط به زبان ژاپنيو مسلبه زبان انگليسي  تسلط كامل
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1389پكن از  -رئيس دفتر نمايندگي شركت اسكوتك هولدينگ چين
 1371در شهرهاي كوبه و توكيو و تهران از  -مدير عامل شركت اسكوتك ژاپن

 )www.ascotec.com(تاكنون

 ه استيل در كشور ژاپننماينده شركت فوالد خوزستان در شركت كوب

  )شركت فوالد خوزستان(رئيس دفتر تهران در مجتمع فوالد اهواز 
 مدير نصب و راه اندازي تجهيزات برقي در شركت نورد سنگين كاويان

  )ايريتك( لي مهندسي ايرانلعضو هيئت مديره و مدير عامل شركت بين الم
 كارشناس مهندسي برق در صنايع فوالد ايران

 ايران -ندسي برق در شركت زيمنس تهرانكارشناس مه

 كارشناس مهندسي برق در ذوب آهن اصفهان
 

 توصيه به نسل جوان

براي سربلندي هر چه بيشتر كشور خود به جوانان عزيز توصيه مي كنم كه هر چه 
رمز پيشرفت كشور . مي توانند خود را بيشتر به سالح دانش روز و دانايي تجهيز كنند

مينه است كه خوشبختانه در بعضي از زمينه ها هم قدم هاي بسيار مثبتي در كشور برداشته ما فقط در همين ز
  .شده است
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 ، خانواده  سفرهاي خارجي

اغلب كشورهاي اروپايي، كانادا، مكزيك، چين و ژاپن در رابطه با بازديدهاي صنعتي، بازرسي فني  به
  اقامت ماه براي آموزش 7كشور ايتاليا به مدت در . سفر كرده ام تجهيزات، مذاكرات فني و قرار دادي

  .داشته ام 
سال به عنوان مدير عامل شركت اسكوتك ژاپن جهت خريد تجهيزات صنعتي از  12در كشور ژاپن به مدت 

  .اقامت داشته ام ژاپن، كره جنوبي و چين براي واحد هاي فوالد سازي اهواز ، مباركه و ذوب آهن
مهدي ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف، فوق ليسانس . هستمر و دختر متاهل و داراي دو فرزند پس

هوش مصنوعي از دانشگاه بارسلوناي اسپانيا و دانشجوي علوم كامپيوتر مقطع دكتري در دانشگاه مونترال 
  .دانشجوي رشته علوم كامپيوتر در دانشگاه صنعتي امير كبير است دخترمو است كانادا 

 
  پيام ويژه

سير تحوالت و پيشرفت كشورهاي صنعتي پس از دوران رنسانس رجوع شود، مالحظه مي شود كه  اگر به
اختراع ماشين و ديناميت سبب به سلطه گرفتن كشورهاي جهان سوم از طرق مختلف مانند استعمار ، برده 

در قرن  كم كم با آگاهي كشورها و ظهور جنبش هاي آزادي خواه.داري ، استثمار، و لشكركشي شده است 
بيستم ، نوع سلطه كشورهاي سلطه گر از سيستم سنتي گذشته تغيير كرده و با رشد حيرت انگيز تكنولوژي، 

  .كشورهاي سلطه گر به تسلط خود از طريق دانايي و تكنولوژي بر تمام جهان تغيير روش داده اند
ريق اينترنت و ماهواره ها، به با توجه به ظهور دهكده جهاني و نزديكي كشورها به يكديگر، به ويژه از ط

راحتي مي توان كليه فعاليت هاي كشورهاي ديگر را تحت نظر داشت به طور مثال، با ايجاد سيستم يكپارچه 
ارتباط مخابراتي بين بانكي سوئيفت، به راحتي مي توانند نقل و انتقال هر نوع وجهي را در دنيا ردگيري كنند و 

د شبكه ارتباط بانكي يك كشور را با دنياي خارج قطع كنند و آن كشور را با يا با اعمال تحريم ها مي توانن
يا از طريق اينترنت با ارسال ويروس سيستم هاي كنترلي تاسيسات . مشكالت عديده مالي مواجه سازند
  .صنعتي يك كشور را از كار بياندازند

ديگر عصر داشتن منابع . ت آمده استكليه توانمندي هاي كشورهاي پيشرفته از طريق دانش و دانايي به دس
در دنياي امروز كشوري مي تواند پيشرفته باشد كه ميزان . طبيعي براي پيشرفت كشورها به سر آمده است

  .دانايي و دانش مردم آن از ساير ملل برتر باشد
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  سيد جالل هاشمي نژاد ساينجي
  يزد 1328متولد 

  ساكن اصفهان
jhasheminejad@gmail.com 

  
  الت و توانمندي هاتحصي

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از يزد 

  مسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان آلماني
  1354ماه در  10دوره آموزشي برق و ابزار دقيق در كارخانه دوپانت آمريكا به مدت 

  1370آلمان به مدت يك سال در ع در كارخانه زيمنس يدوره آموزشي سيستم هاي كنترل سر
  1355دوره آموزشي ابزار دقيق در كارخانه هانيول آلمان در 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1389طراح و ناظر برق ساختمان در سازمان نظام مهندسي اصفهان از 
  مشاور برق و ابزار دقيق خط ريخته گري در مجتمع فوالد مباركه اصفهان

  لن توليد شركت كاشي اصفهانطراح و مجري برق سا
  مسئول برق سالن توليد شركت فوالد ماهان سپاهان

  سرپرست و مسئول فني تعميرات در شركت تار و پود سپاهان در اصفهان
  1382تا  1354سرپرست و مسئول فني تعميرات در شركت پلي اكريل ايران در اصفهان از 

  ايران در شيراز طراح و ناظر خطوط برق و تلفن در صنايع الكترونيك
  

 توصيه به نسل جوان

چنانچه به دوره جواني و دوره دانشجويي باز مي گشتم بعد از تحصيالت دانشگاهي شغل آزاد مرتبط با رشته 
  .انتخاب مي كردم

  
 سفرهاي خارجي

  .به كشورهاي آمريكا و آلمان سفر داشته ام
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 نفاقد ارتباط قطعي با انجم برقدوره سومي هاي مهندسي 

  
 مهدي اسكمائي

  تبريز 1327متولد 

  تحصيالت

  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  

  

 محمد ايزدپرست

  تهران 1328متولد 

  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  

  

 فريدون پزشك

  تهران 1328متولد 

  تحصيالت

  1351برق از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس مهندسي
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 محمد ابراهيم تفضلي

  گرگان 1328متولد 

  تحصيالت

  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
    

 مصطفي توكل

  تهران 1329متولد 
  انتاريو كانادا Thornhillساكن 

  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  
 

 سيدعيسي حيدري

  كرج 1326متولد 

  تحصيالت

  1351يسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف ل
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 عباس خوجندپور

  تهران 1329متولد 
  ساكن آمريكا

edwardpour@yahoo.com  
  تحصيالت

  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  

 

 مهرداد دهقان چالشتري

  چهارمحال 1329متولد 

  تحصيالت

  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
   

 مليحه ذريماني

  تهران 1328متولد 

  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
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 مرتضي رهنمون

  همدان 1328متولد 
  ساكن دبي در امارات متحده عربي

  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  سوابق شغلي

Satellite To Mobile (S2M) Group در دبي  

  

 

 رحمت اله زحمتكش

  سمنان 1328متولد 

  تحصيالت

  1352 ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف
   

 محمد ابراهيم سلطان آبادي

  قزوين 1327متولد 
  ساكن استكهلم سوئد

  تحصيالت

   1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
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 فرهاد شفيعي

  تهران 1327متولد 

  تحصيالت

   1351برق از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس مهندسي
   

 كاوس شيباني عمله

  شيراز 1328متولد 

  تحصيالت

   1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

   

 ژوزف صالح

  تهران 1329متولد 
  ساكن آمريكا

  تحصيالت

   1350از دانشگاه صنعتي شريف برق  ليسانس مهندسي
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 مجيد طاهري اناركي

  نائين 1329متولد 
  ساكن ونكوور كانادا

  تحصيالت

  1351برق از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس مهندسي

  سوابق شغلي و مديريتي

 Quasar Asset Management شركت  مدير سابق
  كانادا در ونكوور

  

 

 غالمحسين عليجاني

  قوچان 1316متولد 
  ساكن تهران

  تحصيالت

  1352برق از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس مهندسي
  

 

 پري سيما فرخ توانا

  تهران 1329متولد 
  ساكن ايالت ايلي نويز آمريكا

  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
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 محمد حسن فرزين

  تهران 1329متولد 
  كاليفرنيا در آمريكا Irvineساكن 

mfarzin@gmail.com  
  تحصيالت

  1351برق از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس مهندسي
  

 

 حسين فرشيد

  كنگاور 1328متولد 

  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  

  

 محمد حسن فالح زنجان بر

  تهران 1329متولد 
  ساكن تهران

  يالتتحص

  1351برق از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس مهندسي
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 هايتوك قراپتيان

  اصفهان 1328متولد 

  تحصيالت

  1351برق از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس مهندسي
   

 كامبيز قهرماني

  رشت 1328متولد 
  ساكن ايالت جورجيا در آمريكا

  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 

 عباس كشاورز

  دامغان 1329متولد 

  تحصيالت

  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
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 محمد تقي متين

  جهرم 1329متولد 

  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

   

 مصطفي ميرباقري

  گلپايگان 1328متولد 
  ساكن واشينگتن آمريكا

  تحصيالت

  1351دسي برق از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهن
  

 

 خسرو وجداني

  تهران 1327متولد 
  ساكن كاليفرنيا آمريكا

  تحصيالت

  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
در شهر  Pioneer Imports Comapny مدير 

Vernon اكاليفرنيا آمريك  
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  فصل دوم 
  مشخصات دانش آموختگان

 ده مهندسي مكانيكدانشك
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  محمد رضا آقايي سوداني
  اصفهان 1328متولد 

  ساكن شيراز
moerezaaghaii@yahoo.com 

  

  و توانمندي ها تحصيالت
  1351شريف  صنعتي دانشگاه ليسانس مهندسي مكانيك از

  1347هراتي اصفهان  دبيرستان از رياضي ديپلم
  در آلمان Trumpfپانچ پرس  CNCتكنولوژي ساخت وتوليد و تعميرات ماشين آالت  دوره

  در سوئيس SIPپانچ پرس  CNCتكنولوژي ساخت وتوليد و تعميرات ماشين آالت 
  در آلمان Trumpfليزر پرس  CNCتكنولوژي ساخت وتوليد و تعميرات ماشين آالت  دوره

  DNCو  CNCبرنامه نويسي توليد و ساخت با انواع ماشين هاي افزار  زمينه در تخصصم
  

 شغلي و مديريتيسوابق 

در شركت ساختماني  TBMسرپرست نظارت حفاري مكانيزه تونل هاي قطار شهري شيراز با ماشين هاي  
  1389تا  1383تهران ازسال   -بام راه 

  اصفهان–مدير پروژه در مجتمع صنايع قائم رضا 
  اصفهان - سرپرست دستگاه نظارت در شركت بين المللي مهندسي فوالد تكنيك 

شيراز و بندر  -ايي پروژه ساخت سازه هاي فراساحل  در شركت طراحي مهندسي صنايع پتروشيمي مدير اجر
  عباس

 -مدير پروژه در شركت صنايع الكترونيك ايران  /CNCرئيس كارگاههاي ماشين هاي  /مدير مهندسي
  شيراز

  اصفهان –مهندس تعمير تجهيزات در ذوب آهن اصفهان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

144 
 

  حسن احمدي كرويق
  تبريز 1329متولد 

  ساكن تهران
ahmadihassan.k@gmail.com 

http://www.tehransahab.com/Persian/moarefi_2.htm  
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1356امريكا  –دكتري عمران از دانشگاه ايالتي كلرادو 

  1354امريكا  –كارشناسي ارشد از دانشگاه ايالتي كلرادو 
  1351شريف  صنعتي دانشگاه مكانيك از  ليسانس
  1347فردوسي تبريز  دبيرستان از رياضي ديپلم

  انگليسي زبانبه  تسلط كامل
  زمينه مهندسي آب در متخصص

  

 سوابق شغلي و مديريتي
  )www.eng.ut.ac.ir(تاكنون  1365در دانشكده فني دانشگاه تهران از ) استاديار(ت علميئعضو هي

تاكنون  1368هيات مديره از  موسس و رئيس –مهندسين مشاور تهران سحاب 
)www.tehransahab.com(  

  تهران –كارشناس در مهندسين مشاور پارس كنسولت 
  اصفهان -ت علمي در دانشگاه صنعتي اصفهان عضو هيئ

  

  چكيده تجارب
  طرح شبكه آبياري باهوكالت

  طرح شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي سيستان
  طرح كنترل سيل سيستان پروژه بانك جهاني

  4طرح سد چاه بند 
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي
  براي مقاله بهينه سازي مصرف انرژي نيروگاه تبريز 1366برنده سومين جايزه آبادي كشور در سال 

  4براي طراحي سد چاه بند  1390دريافت لوح سپاس سال 
  

 تاليفات و ترجمه
  ناشر وزارت ارشاد سدهاي باستاني سيستانتاليف كتاب 
  ها جغرافياي تاريخي سيستان يا سفر با سفرنامهتاليف كتاب 

  مازيار: ناشر -حيات هوشمند در كائنات ترجمه كتاب 
منتخب به عنوان كتاب سال  - دانشگاه تهران: ناشر-هيدروديناميك تاليف كتاب 

1380  
  و براي سمينارها و كنفرانس ها ISIمقاله علمي  15تدوين حدود 

 

  پيام ويژه
  دقيق و مداوم كار سخت،
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  سيد محمد اخوان فاطمي
  مشهد 1327متولد 

  ساكن ونكوور كانادا
mafatemi00@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
 1347ديپلم رياضي از دبيرستان علوي مشهد 

  1353دوره آموزشي بيزينس در انگلستان به مدت يك سال 
  ساخت سردخانه، واردات مواد غذايي و مواد شيميايي و مديريت پروژه براي: صص در زمينه هايمتخ

  ساختمان سازي 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1370در ونكوور كانادا از  IRCA Group of Managersمدير عامل 
)www.ircagroup.com(  

  تاكنون 1367كانادا از  در ونكوور IRCA Constructionمدير پروژه هاي ساختماني 
توضيحاً به دليل تشابه اسمي با عاملين بمب گذاري دفتر حزب جمهوري اسالمي، اموال اينجانب و خانواده 

  .همسرم مصادره شد كه در پي آن مجبور به مهاجرت به آمريكا و سپس كانادا شدم
  رئيس هيات مديره صنايع ارتباطي ايران در تهران

  سردخانه صفا در تهران -طالييرئيس هيئت مديره شركت 
  رئيس هيئت مديره شركت كره طاليي در تهران

  مدير عامل شركت ام اس پالستوك، سازنده دستگاه هاي پالستيك در تهران
  

  چكيده تجارب
  كهريزك -سال در جاده قم 3ساخت دستگاه ها و ماشين هاي پالستيك سازي به مدت 

  سال در قلعه حسن خان 2ين آالت به مدت ساخت سردخانه صفا از ساختمان تا نصب ماش
  سال در تهران 4واردات مواد شيميايي مخصوصاً مواد پالستيك به مدت 

  سال در تهران 5واردات مواد غذايي كره و پنير به مدت 
  سردخانه صفا در) كره طاليي(تاسيس كارگاه بسته بندي كره 

زه اول جشنواره خوارزمي موسس شركت تحقيقاتي صنايع ارتباطي ايران و برنده جاي
  سال در تهران 7به مدت 
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 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي

  1990تاسيس بنياد ايرانيان مسلمان در ونكوور در سال 
  1996تاسيس بنياد آموزش اسالمي مهدي در ونكوور در سال 

  
 توصيه به نسل جوان

حاصل جمع دو عامل يادگيري  احساس خوشبختي در زندگي شخصي و خانوادگي و نيز شغلي و اجتماعي
  .انضباط فكري و عقالني در دانشگاه و تجربيات غني انساني در طول سالها زندگي است

  فكر مي كنم با ايمان به اهللا، اعتماد به نفس، حمايت خانواده، مثبت انديشيدن و خدمت به مردم انسان
  .مي تواند به لطف الهي به حد كمال و سرخوشي برسد 
  

 ، خانواده  جيسفرهاي خار

  .مقيم كانادا هستم 1367به كشورهاي انگليس، اطريش و آمريكا سفر كرده ام و از سال 
  .همسرم فاطمه كالهي و سه فرزند پسر به نامهاي احسان، علي و امير كه هر سه تحصيالت دانشگاهي دارند
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  غالمرضا اصالني
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
act.intr@gmail.com 

  

  ت و توانمندي هاتحصيال
  1355فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347 تهران ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يك

  دوره هاي بازرسي و كيفيت
  مسلط به زبان انگليسي

ه طرح پروژه و ارايه خدمات مشاوره در بخش هاي نه گانه متخصص در زمينه تهيه مدل كسب و كار، تهي
  مديريت پروژه

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1387مشاور در شركت هاي هپكو اراك و فوالدفام در اراك و تهران از 
  هماهنگ كننده پروژه و رئيس گروه مكانيك و ساختمان در پژوهشگاه دانش هاي بنيادي در تهران

  ر پروژه ها در شركت فناوري پاك آسيا در تهرانمدير فني و مدي
  مدير امور مهندسي و استاندارد در شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران در تهران

جانشين سرپرست كارگاه در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران و شركت / كارشناس دفتر فني
  حاد در بندرعباس

  مدير عامل در شركت همراه ماشين
  مدير فني شركت آهنگري نوين

/ مدير انتقال تكنولوژي و نظارت بر اجراي طرح هاي تحقيقاتي/ مدير كل مهندسي و نوآوري/ كارشناس فني
شركت بازرسي / وزارت صنايع سنگين/ مدير مهندسي توسعه در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

  مهندسي و صنعتي ايران
  ي بخار در شركت ماشين سازي اراكرئيس بخش طراحي مخازن و ديگها

  مهندس پروژه در شركت بوتان و رئيس توليد سيلندرهاي گاز مايع در شركت ارج
  مربي آزمايشگاه هاي ترموديناميك و انتقال حرارت در دانشگاه صنعتي شريف

  

  چكيده تجارب
  ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه سازماندهي، برنامه ريزي، نظارت و كنترل

توسعه امور مهندسي و نوآوري، تهيه مدل كسب و كار در صنايع   ژه هاي بزرگ،پرو 
  خودرو و تجهيزات نفت، گاز و پتروشيمي
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ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه اجراي پروژه هاي بزرگ علمي و ساخت يك نمونه الكترومغناطيس براي 

  شتابگر ملي ايران
هاي بزرگ مميزي انرژي و تدوين استانداردهاي مصرف سوخت  ارايه خدمات مشاوره در زمينه اجراي پروژه

  انواع محصوالت مانند خودروهاي با موتور احتراقي
و قراردادهاي انتفال  RFQو  RFPارايه خدمات مشاوره در زمينه هاي نه گانه مديريت پروژه به ويژه تهيه 

  تكنولوژي صنايع مختلف
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  و ساخت يك نمونه الكترو مغناطيس مورد نياز شتابگرهاي الكترون طراحي
  حفاظت كاتدي سيلندر دوار با استفاده از تئوري اليه مرزي كاربرد در كنترل خوردگي صنايع

  

 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي

  عضو هيئت مديره و دبير انجمن مهندسين مكانيك ايران
  ن و ژاپنعضو هيئت موسس و عضو انجمن دوستي ايرا

 

 توصيه به نسل جوان

شناخت توانايي هاي فكري و جسمي خود، توجه كامل به آموزش كه حس كنجكاوي را برانگيزد و كوشش 
  .خستگي ناپذير در جهت پاسخ گويي به كنجكاوي ها كه سخت افزار و نرم افزار موفقيت است

بيشتر به دروس علمي و تكنولوژيك توجه اگر امكان بازگشت به دوران دانشجويي بود سعي مي كردم با ايمان 
نمايم، از حساس بودن به گذشته دوري كنم، خودم را با دانشجويان كشورهاي پيشرفته مقايسه كنم تا بتوانم 

ضمناً از طريق توجه به علم و دانش راه . محصوالت جديد و كار جديد براي كشورم و ساير كشورها توليد كنم
  .م تا با تعريف دقيقتري از خود و جهان ادامه راه دهمشناخت جهان را جستجو مي كرد

  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .به كشورهاي آلمان، ژاپن، هلند، اطريش، سوئد، ايتاليا، انگلستان سفر كرده ام و اقامت آمريكا را دارم
  .ان هستمپديده ها و تئوري هاي مربوط به شناخت جه  عالقمند به شنا، نوآوري هاي تكنولوژي،

پسرم فارغ التحصيل رتبه اول دانشكده فني دانشگاه . متاهل و داراي دو فرزند يك پسر و يك دختر هستم
تهران و تحصيل كرده دكتري مهندسي زلزله از دانشگاه استانفورد است و دخترم فوق ليسانس علوم كه هر دو 

  .شاغل در آمريكا هستند
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  كورس افشار اروميه
  تهران 1326متولد 

  ساكن كرج
iac18200company@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1352شريف  صنعتي دانشگاه ليسانس مهندسي مكانيك از

  1346خوارزمي تهران  دبيرستان از رياضي ديپلم
  دوره تستهاي مخرب و غير مخرب جوش

  دوره هاي مديريت پروژه
  دوره برق صنعتي

  تصفيه فاضالبهاي شهري وصنعتي
طراحي و نظارت بر تاسيسات مكانيكي و گاز رساني و آسانسور نظام مهندسي، برق صنعتي  زمينه در تخصصم
  ماشين آالت كارخانجات، و ارزيابي جايزه برتر پروژه هاي كشور در انجمن مديريت پروژه و
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  1389تا  1382تهران از  –رئيس هيئت مديره در شركت مهندسي ويالرد 
  تهران –راردادها و مناقصات در مهندسين مشاور طرح و آفرينش مدير ق

  تهران –مدير قراردادها در شركت پتروپارس 
  تهران –مدير يوتيليتي در شركت فالق صنعت 

  تهران –سرپرست نظارت در مهندسين مشاور شورا 
  تهران –مدير پروژه در شركت پلسنگ سنندج 

  تهران –مدير پروژه در شركت پلي اتيلن 
  تهران –مدير عامل در شركت مهندسي ويالرد 

  تهران –سي . ا . مدير عامل در شركت آي 
  تهران –مدير پروژه در شركت كوالك ايرمك 

  سرپرست دفتر تاسيسات در دانشگاه صنعتي شريف
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  ذبيح اله بازاري
  بيرجند 1328متولد 

  ساكن لندن انگلستان
zabi.bazari@gmail.com 

  

  نمندي هاتحصيالت و توا
  1979توربوشارژ موتورهاي ديزل از كالج سلطنتي انگلستان  در زمينهدكتري مهندسي مكانيك 

  1975فوق ليسانس مهندسي مكانيك گرايش قدرت حرارت از كالج سلطنتي انگلستان 
  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  نترل آالينده ها در كشتيراني و دريانوردي بين الملليمتخصص در زمينه ارايه خدمات كاهش مصرف انرژي و ك
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون  2004در لندن از انگلستان  Lloyd’s Register  در شركت Ship Energy Servicesمدير 
  )www.lr.org/marine(تاكنون  1990انگلستان از  Lloyd’s Registerمهندس ارشد در 

  1990تا  1988انگلستان در لندن از پژوهشگر در كالج سلطنتي 
  1367تا  1363عضو هيئت علمي استاديار در دانشگاه صنعتي شريف از 

  1363تا  1358عضو هيئت علمي استاديار در دانشگاه صنعتي اصفهان از 
  1979تا  1977دستيار پژوهشي در كالج سلطنتي انگلستان از 

  1351تا  1350مربي آموزشي در دانشگاه صنعتي شريف از 
  

  چكيده تجارب
  سال 33ارايه خدمات مهندسي مشاور در سطح بين المللي به مدت 

  سال 35ارايه خدمات تحقيقاتي و آموزشي در سطح صنعت و دانشگاه به مدت 
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  مقاله علمي در كنفرانس ها و سمينارهاي بين المللي 20ارايه 
  سانه ها در زمينه هاي تخصصيداراي چندين مصاحبه با ر

و گواهينامه كارشناس محيط زيست از شوراي ) Chartered Engineer(مهندس خبره  دارنده گواهينامه
  مهندسي بريتانيا

  عضو ارشد انجمن مهندسي مكانيك بريتانيا
  عضو انجمن انرژي بريتانيا

  عضو سابق جامعه مهندسين خودرو آمريكا
 1993مهندسي، علمي و تكنولوژي دريايي بريتانيا در سال انجمن  دريافت سه جايزه از

 Percy Jacksonو  Denny Gold Medal ،Stanley Gray Awardشامل 

Award  
  

 تاليفات

  مقاله و انتشار آن در مجالت علمي و پژوهشي بين المللي 35تاليف 
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  محمد رضا بلوراني
  مراغه 1327متولد 

  ساكن تهران
bolourani@pooladce.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1360دكتري ناتمام در دانشگاه ليدز انگلستان در رشته مهندسي مكانيك 
  1359فوق ليسانس مهندسي مكانيك گرايش سياالت در دانشگاه ديترويت در ميشگان آمريكا 

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1346ديپلم رياضي از دبيرستان نظام تبريز 

  1360در آلمان به مدت يكسال  KORF Engineering GMBHوره د
  1376دوره پيشرفته فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور در تهران 

  Strategic Manufacturing Solutions Incتوسط  ERPكارگاه آموزشي 
 CMCS- Primaveraدوره آموزشي 

 مسلط به زبان انگليسي و آشنايي متوسط به زبان آلماني
 

 وابق شغلي و مديريتيس

 .www(تاكنون  1364مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت مهندسين مشاور پوالد در تهران از 

pooladce.com(  
تا  1362عضو هيئت مديره شركت مهندسين مشاور پوالد و مدير پروژه هاي گندله سازي در فوالد اهواز از 

1364  
  نشگاه صنعتي شريفعضو هيئت علمي نيمه وقت دانشكده مكانيك دا

  سرپرست خدمات مهندسي پروژه فوالد مباركه در شركت ايريتك
  ايران در شركت ايريتك 2مدير پروژه خط اصلي گاز شماره 

  مدير ساختمان و تاسيسات صنعتي در مجتمع فوالد اهواز
  شركت فوالد ايران در تهران  مهندس ناظر و بازرس تاسيسات در راديو تلويزيون ملي ايران و

  
  چكيده تجارب

فوالد مباركه در شركت مهندسين مشاور پوالد از  سازي گندله ظرفيت افزايش
  .به عنوان اولين شركت ايراني كه موفق به اينكار شده است تاكنون 1383سال 

 از كه تن ميليون 7 ساليانه به تن ميليون 5 از اهواز سازي گندله ظرفيت افزايش
  .ددار ادامه و شده شروع 1384 سال
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 گندله و احياء سازي، فوالد هاي مهندسين مشاور پوالد براي گذراندن دوره برنامه ريزي آموزشي براي مديران

  خارجي معتبر كارخانجات در سازي
 

 فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي

يات معدن ، مصاحبه با نشر»ساخت كارخانه فوالد با پول مردم«درج مقاله در روزنامه اعتماد در پاسخ به مقاله 
و توسعه ايميدرو و ماهنامه پردازش، مصاحبه با خبرنامه كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي در 

  خصوص راههاي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي
  

  توصيه به جوان ها
عريف فارغ التحصيالن جوان اين موضوع را در نظر بگيرند كه دانش و مهارت خود را بايد در يك سيستم ت

رعايت سيستم هاي فني و مهندسي و آيين نامه هاي آن در فعاليت . شده كه آيين نامه خاصي دارد بكار گيرند
به زبان ديگر مهندس ها اولين گروههايي اند كه بايد . حرفه اي و در كار و موفقيت بسيار موثر است

با تخصص هاي مختلف و  دموكراسي يعني امكان كار كردن در يك مجموعه. دموكراسي را درك كنند
پس مهندس داراي اخالق حرفه اي خاص خواهد بود كه مهندسي . برداشت ها و عقايد مختلف مهندسي

گيرد، شناخت كار  فارغ التحصيل ياد مييك در كشورهاي پيشرفته اولين موردي كه . اي ناميده مي شود حرفه
بنابراين كساني كه دانش هاي زيادي  .شود ناميده ميكه اخالق حرفه اي است كردن در سيستم تعريف شده 

دارند در دنياي امروز اگر اخالق حرفه اي نداشته باشند اينها به درد يك جامعه سازنده نمي خورند و عمالً طرد 
توانايي هاي خود  تا بتواندمهندس بايد در يك فضاي دموكراسي فكر كند و ديگران را تحمل كند . مي شوند

  .ه كندرا از نظر علمي پياد
آرامش ذهني در جامعه و در افراد زماني به وجود مي آيد كه قبول كنيم تفاوت ها و عقايد مختلف طبيعي است 

در حرفه فني و مهندسي، سيستم ها و آيين نامه هايي تدوين شده اند كه اين . و الزمه يك جامعه پوياست
ي، ارزيابي ها و كنترل هاي مختلف توسط در سيستم هاي فني و مهندس. تفاوت هاي سازنده را پذيرفته است
به همين قياس در . شود تا كار درست انجام پذيرد و امكان اشتباه از بين برود افراد و ذهنيات مختلف انجام مي

جامعه نيز قوانين يا آيين نامه هاي مورد وفاق اكثريت جامعه وجود دارد كه مي بايست توسط همه رعايت 
  .ان از اين تفاوتها در جهت اجراي درست و بدون ايراد كارها بهره گرفتتو در اين صورت مي. گردد

شخصاً هر وقت . درستي رفته ايم در زندگي اگر خوشبختي خودمان را در موفقيت و خوشي ديگران بدانيم راه
شادي ديگران ما را . شوم زندگي بهتري دارم و شادي زندگي من بيش تر مي شود از موفقيت ديگري شاد مي

  .تواند در جامعه تحول ايجاد كند د مي كند و اين اخالق حسنه ميشا
  

 خانواده

در رشته محيط زيست در   Waterlooدخترم گلنوش بلوراني در دانشگاه . متاهل و داراي دو فرزند هستم
  دانشگاه شريف بوده و از دانشگاه تورنتو در رشته دانشجويايشان . حال گذراندن دوره دكتري مي باشد
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پسرم سياوش بلوراني نيز بعد از اخذ فوق ليسانس در رشته علوم كامپيوتر در . ژي فارغ التحصيل شدرالومت 
  .باشد حال حاضر در حال اتمام دوره پزشكي در دانشگاه شيكاگو مي

  
  پيام ويژه

ري الگو برداري شده و بهره بردا MITدر طراحي نظام آموزشي دانشگاه صنعتي شريف از دانشگاه آمريكايي 
نحوه تدريس در . از سيستم پيشرفته بشري باعث شد كه ما به درستي و به روش پيشرفته دنيا آموزش ببينيم

دانشگاه بسيار درست و مطابق با ضوابط زمان بوده است و به همين دليل به راحتي در دانشگاههاي 
 .مختلف تحصيالت خودمان را ادامه داديم

كه فقط به حرفه اي بودن در كار و موفقيت در كار فكر مي كرديم و  دانشگاه طوري ما را آموزش داده بود
وقتي كار مي كرديم حقوق مكفي مي دادند و ما . هيچ وقت به اينكه چقدر درآمد خواهيم داشت توجه نداشتيم
پايه هاي استدالل، پرسش گري و پويايي در ما . در آن زمان نيازي به فكر كردن به مسائل مالي نداشتيم

 40اين روحيه خالقيت بعد از . رفتيم ينه شده بود و بدون اينكه خودمان حس كنيم در اين راستا پيش مينهاد
به بيان . زندگي اگر پويايي و خالقيت در آن نباشد بي معنا است. سال هنوز در ما وجود دارد و تمامي ندارد

  .ديگر زندگي يعني حركت و حركت يعني زندگي
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  سيد محمد بيژن فر
  مشهد 1328د متول

  ساكن تهران
mbijanfar1950@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
 1351شريف  صنعتي دانشگاه از مكانيك ليسانس

 1347مشهد  علوي دبيرستان از رياضي ديپلم

 ژاپن و امريكا در گاز فراوري هاي دوره

  انگليسي زبان مسلط به
مهندسي طرح هاي نفت و پااليشگاههاي گاز، نفت و گاز، مديريت  هاي طرح مديريت زمينه در متخصص

 واحدهاي بررسي و تهيه گزارش هاي توجيه فني و اقتصادي جهت طرح هاي توسعه ميادين نفت و گاز، شامل
 بر مشتمل گازي هاي طرح خام، نفت مخازن زدايي، نمك واحدهاي فشار، تقويت هاي ايستگاه برداري، بهره

 لوله و خطوط LNG هاي كارخانه سازي شيرين ي، پااليشگاههايزداي آب و فشار تقويت هاي ايستگاه
  نفتي هاي فرآورده و گاز و نفت انتقال

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تهران –عضو هيئت مديره و مدير مهندسي در شركت توسعه نفت و گاز بين الملل كيش 
)www.kogc-kish.com(  

  1388تا  1379تهران از  –مجري طرح در شركت مهندسي و توسعه نفت 
  1379تا  1357در اهواز از  –مدير طرح در شركت ملي نفت مناطق نفت خيز جنوب / مدير پروژه

  اهواز – ( OSCO )اداره كل مهندسي و ساختمان در شركت خدمات نفت ايران   –مدير پروژه 
در  (OSCO)مدير پروژه در شركت خدمات نفت ايران / مهندسي پروژه / مهندسي خدمات فني/ كارآموز
  اهواز

  

  چكيده تجارب
  جنوب خيز نفت مناطق – نفت ملي شركت – سال 3،  گازي هاي فرآيند مهندسي

و  مهندسي شركت و جنوب خيز نفت نفت، مناطق ملي در  شركت سال 33به مدت  پروژه و طرح مديريت
  كيش گاز و نفت توسعه

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  1385 سال در نفت نمونه ارشد مدير
 و جمهور رياست معاونت از 1382 درسال كشور سبز برگزيده صنعت لـــوح دريافت
  روزانه سوزاندن از جـلوگيري مناسبت بـه زيست محيط حفاظت سازمان رياست
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 حدود ساالنه مبلغ به اقتصادي منافــع ايجاد و خـــوزستان استان در نفت همراه گازهاي مترمكعب ميليون 7 
  كشور براي دالر يليونم 450

  

 تاليفات و ترجمه

 زيست محيط به همراه گازهاي سوزاندن مخرب اثرات بررسي

 گازها از آبگيري و دار سيني هاي برج طراحي مباني

 دوار آالت ماشين ارتعاشات

 ها طرح كار گردش و اجرايي هاي روش ، ها دستورالعمل مجموعه

  اي توسعه هاي شركت در سازماني وظايف تفكيك و سازماندهي
  

 توصيه به نسل جوان

به پتانسيل و توانمندي خود اعتقاد داشته باشيد، به خودآموزي و كسب مهارت هاي علمي و فني توجه كنيد، 
تالش   صبر و بردباري پيشه كنيد، به برنامه ريزي توجه كنيد، از تغييرات متعدد در زمينه شغلي پرهيز كنيد،

باشيد، اميدوار باشيد و از افسردگي و ياس خودداري كنيد و باالخره به خانواده مداوم و خستگي ناپذير داشته 
  .خود وفادار باشيد

  

 ، خانواده  سفرهاي خارجي

به عنوان مجري طرح و در قالب ماموريت هاي اداري به كشورهاي ژاپن، ايتاليا، انگلستان، فرانسه و آمريكا 
  .ام سفر كرده

  .متاهل و داراي دو فرزند هستم
 

  پيام ويژه
از اوايل جواني همواره آرزوي پيشرفت و اعتالي كشور را داشته و معتقد به خودكفايي در زمينه هاي مهندسي، 

سال  35در اين راستا حدود . ساخت كاال و تجهيزات و ساختمان و نصب و راه اندازي واحدهاي صنعتي بوده ام
  .ت احساس رضايت مي كنمدر شركت ملي نفت ايران تالش نموده ام و از اين باب

 و گاز و نفت صنايع ايجــاد و ها فناوري توسعه در نقش اساسي دانشگاه اوليه هاي دوره التحصيالن فارغ
 به نيل و داخلي توليدات و مهندسي و فني اطالعات سطح بردن باال آنان در. داشته اند كشور سنگين صنايع

اميــدوارم . اند برداشته قــدم زمينه اين در موفقيت به راسخ داعتقا و ايمان با بسيار موثر بوده و خودكفايي
 التحصيالن فارغ تجارب، ايــن به كمك و باشند واقف ارزشمند گنجينه اين به اندركاران و دست مسئولين
  .كنند حمايت و هدايت كشور توسعه منطقي و معقول مسير به نيز را جــوان
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  پروين )بهرام(ضاعبدالر
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
hava_filter@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از مكانيك ليسانس
  1347دارالفنون  دبيرستان از رياضي ديپلم
  توليد مديريت دوره
  مريكاآ در بخار هاي ديگ تخصصي دوره

  آشنائي متوسط با زبان آلماني و زبان انگليسي مسلط به
 سيستم شامل صنايع آالينده گازهاي و هوا آلودگي كنترل هاي سيستم ساخت و طراحي ينهزم متخصص در

 خشك، و تر اسكرايبرهاي انواع هاوس، بگ اي، كيسه فيلترهاي سيكلون، انواع و ها آالينده آوري جمع هاي
   Packed Towerو كارتريجي فيلترهاي صنعتي، هاي فن

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.havafilter.com(تاكنون  1370هوافيلتر در تهران از مديرعامل شركت 
  تاكنون 1364مديرعامل در مهندسين مشاور ايجاد صنايع ايران در تهران از 
  مدير كارخانه در شركت لوله و ماشين سازي ايران در تهران

  مدير پروژه كارخانجات لوازم خانگي پارس و خدمات پارس الكتريك در تهران
  يمانكاري و طراحي در شركت اينترالك درتهرانمدير پروژه پ

  كارشناس طراحي نيروگاه نكا در كنسرسيوم مهندسين مشاور فرمانفرمائيان در تهران
  

  چكيده تجارب
كار در موسسه مشاور فرمانفرمائيان از نظر كار سيستماتيك در شركت كاسيران و شركت آمريكايي متخصص 

در ادامه تجربه كار در شركت لوله و ماشين . مواره برايم الگو بوده استدر زمينه طراحي نيروگاههاي حرارتي ه
ضمناً كار در مشاور . سازي، تجربه مستقيم مشاركت در توليد و موارد اجرايي صنعتي را برايم به ارمغان آورد

ا برايم ايجاد صنايع ايران عمدتاً در صنايع سنگين و همكاري با شركت آمريكايي معتبر تجربه گسترده اي ر
 .فراهم آورده است

 

 توصيه به نسل جوان

باشم بيشتر مي خوانم و از آنچه در اختيارم در دانشگاه  دانشجو و جوان دوباره اگر
   .بوده بيشتر و بيشتر استفاده مي كنم
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ود كه در مواجه با مسائل به خاست به ما ياد دادند عبارت از اين كه در دانشگاه بيشترين و بهترين چيزي 
م و اين اعتماد به نفس در ما ايجاد شده است كه همه مسائل فني و مهندسي را قابل بررسي و يهراس راه نده

اين ويژگي در صنعت بسيار . جمع آوري اطالعات راه حل مناسب را پيدا كنيم  حل دانسته و از روش مطالعه و
مقاطع، همه زمينه ها، در همه جاي  مهم است و علت اصلي موفقيت فارغ التحصيالن اين دانشگاه در همه

سال كامالً در خصوص تحصيل،  40من بعد از . اميدوارم اين روش كماكان ادامه يابد. ايران و جهان مي باشد
آموزش، كار، مشاغلم و مسئوليت هايم احساس كامل موفقيت و خوشبختي دارم و همواره به دانشگاهي كه در 

  .وستان خوب دانشگاهي هم همينطورآن بوده ام افتخار كرده ام و به د
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .ام داشته مريكاآ و اروپائي كشورهاي از بسياري به تخصصي و كاري سفرهاي
دانشكده مهندسي  1363همسرم خانم آرميتا كامفر دانش آموخته ورودي . هستم پسر فرزند سه داراي و متاهل

  .هستم و موسيقي شنا، نقاشي نوردي، فيزيك، كوه لعهمطا مند به عالقه. كامپيوتر است
 

  پيام ويژه
 محور مهمترينرا  زندگي طول همه در و ها زمينه همه در آموزش و مطالعه، يادگيري، در من كوشش

 و دسترنج بر مبتني و مشروع هاي راه از درآمد كسب صداقت، پشتكار، و البته .مي دانم كمال و شادكامي
 همه آزمودن راه. دانم مي و شكوفا موفق و سالم زندگي يك گذران سرلوحه ها را وطن هم و ميهن به عشق
 و ها ديدگاه سنجش نيز و خويش وجدان در قضاوت و ارزيابي و ها گذشته به نگريستن و ايستادن نيز ها اين

 مورد در الصهخ و ، گفتار كردار، رفتار، خصوص در خانواده اعضاء حتي و مردم، همكاران، دوستان، برداشت
  .است نوعي "من"
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  بهرام پورناظري
  كرمانشاه 1329متولد 

  ساكن تهران
bpournazeri@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از مكانيك ليسانس
  1347البرز تهران  دبيرستان از رياضي ديپلم

و بسته بندي مواد غذائي، شيريني و شكالت  نمايندگي فروش و خدمات ماشين آالت توليد زمينه در متخصص
  از كشورهاي آلمان و ايتاليا

  انگليسي مسلط به زبان
  

 سوابق شغلي و مديريتي

نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش ماشين  -در تهران جم پيشرفته نيكان شركت در مديره هيئت رئيس
  تاكنون 1377از  -آالت توليد و بسته بندي مواد غذايي

  1377تا  1366تهران از  توليدي در آالت ماشين نمايندگي پاهك شركت در مديره يئته رئيس
  1366تا  1352تاسيساتي در تهران از  پيمانكار ،)پاهك بعد از انقالب ( شركت پايلوت در مديره هيئت رئيس

  

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده

  .لب كشورهاي اروپائي و آمريكايي سفر داشته امغبه ا
  .ند به كوهنوردي، شنا و تئاتر هستمعالقم
 دكتري دانشجوي و تهران دانشگاه عمران مهندسي ليسانس فوق دختر فرزند. هستم فرزند سه داراي و متاهل
در  لو واتر دانشگاه از مكانيك مهندسي دكتري التحصيل فارغ) اول( پسر فرزند در كانادا، كونكورديا دانشگاه
 آمريكا آر سي يو دانشگاه از مكانيك دكتراي و شريف دانشگاه از مكانيك ندسمه) دوم( پسر فرزند  و كانادا
  .است

 

  پيام ويژه
موثرترين راه براي رسيدن به دنيائي بهتر و زندگي سعادتمندتر، انجام كار منظم و مداوم و تربيت درست 

  ه همه مااميدوارم شرايط كشور نيز آن چنان مساعد شود كه فرزندان تحصيلكرد. فرزندان است
  .فارغ التحصيالن شريف براي خدمت به ميهن هر چه زودتر به ايران برگردند 
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  محمد اسماعيل تسليم
  شهرضا 1328متولد 
  آمريكا بوستونساكن 

m.taslim@neu.edu  
http://www1.coe.neu.edu/~taslim/ 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1981ريكا دكتري مهندسي مكانيك از دانشگاه آريزونا در آم
  1976فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه استانفورد آمريكا 

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1977نيروگاه هاي هسته اي در آمريكا  –كارآموزي در شركت جنرال الكتريك 

  مسلط به زبان انگليسي
  هاي گازي و بخارداراي تحقيقات تجربي و عددي مربوط به خنك كردن توربين

  
 سوابق شغلي

  تاكنون 1982آمريكا از  بوستوندر  Northeasternاستاد دانشگاه  -عضو هيئت علمي
  1982تا  1981ريزونا در توسان از آاستاديار دانشگاه  -عضو هيئت علمي

  1980تا  1379مربي آموزشي در دانشگاه آريزونا از 
  

  چكيده تجارب صنعتي
كتريك در ماساچوست آمريكا در زمينه انرژي هسته اي، موتورهاي هواپيما از همكاري با شركت جنرال ال

   1989تا  1978
در ماساچوست آمريكا در زمينه روشهاي Digital Equipment Corporation همكاري با شركت 

  تجربي و عددي خنك كننده الكترونيك
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  يك اختراع در حال ثبت اختراع ثبت شده و 5داراي 
  ASMEعضو همكار 

 AIAA )American Institute of Aeronautics andعضو همكار 

Astronautics(  
 International Journal of Heat عضو شوراي سردبيري 

Exchangers 2010تا  2008از  
  سخنراني در كنفرانس هاي معتبر بين المللي 54ارايه 
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 تاليفات

  2001منتشره در سال  Heat Transfer in Gas Turbinesو نهم كتاب  مؤلف فصل هاي هشتم
  مقاله منتشره در مجالت علمي و پژوهشي بين المللي 40تاليف 

 
 توصيه به نسل جوان

  .من آموختم كه با پشت كار مي توان به آنچه كه دست نيافتني به نظر مي رسد دست يافت
  

 سفرهاي خارجي، خانواده

  .لژيك براي تدريس كوتاه مدت سفر كرده امبه كشورهاي مصر و ب
كه داراي ليسانس از دانشگاه نيوريورك و فوق ليسانس از هستم ساله  33و  25داراي دو پسر و متاهل 

  .دانشگاه شيكاگو هستند
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  توسلي )كورش(مهدي
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
mehdit50@yahoo.com  

  
  تحصيالت

  1351اه صنعتي شريف ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگ
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  شركت هاي مهندسين مشاور در تهران طراحي و مشاوره در
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  جاويداني )امير(حسينعلي
  اصفهان 1328متولد 

  آلمان Gelnhausenساكن شهر 
amir@javidani.de 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
مالياتي، آمار و احتماالت اقتصادي از دانشگاه فوق ليسانس اقتصاد، حسابرسي و اقتصاد 

Münster  1365، آلمان  
  1351شريف  صنعتي دانشگاه مكانيك از ليسانس
  1347ادب اصفهان  دبيرستان از رياضي ديپلم

  آلماني و هاي انگليسي مسلط به زبان
دولتي، مبارزه با سوء  متخصص در زمينه حسابرسي و بازرسي موسسات دولتي، بازرسي امور ساختماني پروژه هاي

و نيز متخصص در ) يا به تعبير رايج در اروپا جنايات سازمان يافته اقتصادي(استفاده هاي اقتصادي سازمان يافته 
 Passive House ،Zeroكاربرد تكنولوژي مدرن ايجاد و مصرف انرژي در پروژه هاي ساختماني مانند 

Energy House و امثال آن  
  

 يتيسوابق شغلي و مدير

  تاكنون 1367بازرس فني و اقتصادي در موسسات دولتي  آلمان از 
  سرپرست پروژه در شركتهاي تاسيساتي آلمان

  سرپرست كارگاه و پروژه در شركتهاي تاسيساتي تهران
  مدير در شركتهاي صنعتي تهران

  ي تهرانساتيتاس يشركتهامدير پروژه در / مهندس طراح
  

  چكيده تجارب
  .شور آلمان تحوالت شگرفي را در زندگي و كار من پديد آورده استسال اقامت در ك 34

 

 عاليق و خانواده

  .متاهل هستم و به ادبيات، تاريخ و موسيقي، عالقه دارم
  

  پيام ويژه
جامعه به همان اندازه كه به مهندس احتياج دارد، به متخصصين رشته هاي ديگر به خصوص زمينه هاي علوم 

اين رشته ها همه دست در دست . جتماعي، و هنر هم نياز دارداقتصادي، حقوق، علوم ا
موفقيت يك جامعه در ايجاد رفاه و صلح، عالوه بر پيشينه سياسي و اجتماعي . هم دارند

تمركز بيش از حد جوانان . آن، تا حد زيادي به كارآمدي نخبگان آن جامعه بستگي دارد
هاي ديگر در سال هاي دور نكته  ايران بر رشته هاي مهندسي و غفلت آنان از رشته

با تمام عالقه اي كه به رشته مهندسي مكانيك داشته و دارم حتماَ . قابل انتقادي بود
  اگر در ايران ادامه تحصيل مي دادم رشته هاي تكميلي غير مهندسي را انتخاب 

  .مي كردم، همان كاري كه در اروپا با تاخير زيادي انجام دادم
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  فريبرز جناب
  تهران 1330د متول

  فرانسه Seyssuelساكن شهر 
fariborz.djenab@orange.fr 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  شهر گرونوبل فرانسه INPGفوق ليسانس انرژي اتمي از دانشگاه 

  لندن City Universtiyانتقال حرارت از  –فوق ليسانس ترموديناميك 
  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347پلم رياضي از دبيرستان علوي تهران دي
  آشنايي كامل با زبان فرانسه و آشنايي با زبان انگليسي

  يند پااليشگاهيآمتخصص در كنترل فر
  

 سوابق شغلي

  )www.total.com(تاكنون  1366مهندس كنترل فرآيند در شركت توتال در شهر ليون فرانسه از 
  1366تا  1360ر شهر ليون فرانسه از د ELFمهندس تحقيقات در شركت نفت فرانسه 

  1360تا  1355مهندس تحقيقات در سازمان انرژي اتمي ايران در تهران و فرانسه از 
  مهندس فروش در شركت كوالك ايرمك تهران

  

  چكيده تجارب
  سال 6تحقيقات براي بهبود راندمان بويلر و كوره به مدت 
  سال 24ي مرتبط با كنترل فرآيند در پااليشگاه ها به مدت تحقيقات و سپس پياده كردن برنامه هاي كامپيوتر

 

 توصيه به نسل جوان

اهميت بيشتري به كارهاي عملي و آزمايشگاهي به منظور جذب دروس تئوري از طريق آزمايشگاه بدهيد و به 
  .ازيدكارآموزي در فصل تابستان در بخش هاي مختلف صنعتي براي تجربه و شناخت و انتخاب شغل آينده بپرد

  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  اقامت دانشجويي در انگلستان و اقامت دايم در فرانسه
  عالقمند به راهپيمايي، شنا و بريج

  .دانشجوي رشته زبان است ممهندس مكانيك و دختر مداراي دو فرزند هستم كه پسرو متاهل 
 

  پيام ويژه
سه دروس تدريس شده در دانشگاه كه به نظر من و با مقايسه با نحوه تحصيل در فران

از نظر تئوري و چه آزمايشگاهي خوب و مناسب براي آماده كردن يك مهندس است، 
در . اما به موازات دروس مهندسي بايد توجه بخصوصي به علوم انساني داشته باشيم

زندگي حرفه اي روابط انساني جايگاه ويژه اي دارند و كمبود در اين مورد مي تواند 
  .ي در راه موفقيت باشدسد
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  احمد حسين زاده داداش
  مشهد 1328متولد سال 
  ساكن تهران

hosseinzadeh@jalkeh.com 
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1352ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان شاهرضا در مشهد 
  اوري اطالعات در سازمان مديريت صنعتيدوره هاي مديريت پروژه، مديريت صادرات و فن

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1370مدير فني شركت ژالكه پيمانكار صنعت و تاسيسات از 
  مدير فني مهندسان مشاور صنايع تبديلي ايران در تهران/ مدير عامل

  ناظر ساختماني كارخانجات شير در مشاورين اگري كانسالت در تهران
  طراح تاسيسات در مهندسان مشاور هيمن در تهران/ عضو هيئت مديره

  

 توصيه به نسل جوان

توصيه من اين است كه تعادل بين فعاليت هاي حرفه اي و زندگي خانوادگي برقرار نماييد، بصورت مستمر به 
دنبال عالقه هاي خود در زندگي به همراه حرفه اي شدن در شغل خود حركت كنيد، ورزش، هنر و موسيقي را 

  .زندگي خود حذف نكنيد و هرگز از آن غافل نشويداز 
ميگشتم تصوير روشن و شفاف ديگري از زندگي، مفاهيم كار، اره به دوران جواني و دانشجويي بازاگر خودم دوب

كردم، زندگي خود را توام با نشاط، شادابي و لذت زندگي و زنده بودن و استفاده از  شغل و خانواده ترسيم مي
مهارتهاي الزم براي يك زندگي موفقيت آميز بدون سردرگمي و  ،، در كنار تحصيل علوممواهب مي كردم

  .كردم اتالف عمر را كسب مي
  

  پيام ويژه
آنچه كه دانشگاه در مجموع به . دوره تحصيل در دانشگاه تحولي را در ديد من نسبت به دانشگاه ايجاد نمود

  در فعاليت هاي . آن، جستجو، تحقيق و ارايه پاسخ بودمن آموخت هنر برخورد با مسئله، تجزيه و تحليل 
حرفه اي بعد از دانشگاه نياز به دوره هاي تكميلي خصوصاً در موضوعاتي نظير برنامه ريزي، سازماندهي و 

هاي درسي دوره هاي  مديريت احساس گرديد كه به نظر الزم است در برنامه
  .مهندسي گنجانده شود
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  سيداحمد حسيني نيا
  سمنان 1327تولد م

  ساكن تهران
ahmadhnia@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 

  1390بار در آلمان  500دوره آموزشي كمپرسورهاي فشار قوي 
  مسلط به زبان انگليسي

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1370از  SAUERمدير عامل شركت كارفه در تهران نماينده كمپرسورهاي فشار قوي آلماني 
  1370تا  1355مدير امور مهندسي و تاسيسات صنايع هواپيمايي ايران از 

  مهندس محاسب و طراح تاسيسات مكانيكي مهندسي نيروي دريايي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

166 
 

  حكيم پور )منوچهر(مهدي
  تهران 1327متولد 

  ساكن تهران
 mehdi.hakimpour@yahoo.com  

  
  تحصيالت و توانمندي ها
  1388موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث ) MBA(فوق ليسانس مديريت اجرايي 

  1352ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1345ديپلم رياضي از دبيرستان آذر تهران 
  شگاه صنعتي شريفدوره مديريت و كنترل پروژه در دان

  دوره مالي براي مديران غيرمالي در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
  مسلط به زبان انگليسي

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.tstiran.com(تاكنون  1363مدير عامل شركت توسعه صنايع تاسيساتي ايران از
  رئيس كارگاه و مدير پروژه شركت كوالك ايرمك در تهران

  سي در تهران. ا. شركت آيمدير عامل 
  

 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنري

  رئيس هيئت مديره كانون طراحي مهندسي و طراحي مونتاژ ايران
  عضو هيئت اجرايي انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف

  دبير كميته فارغ التحصيالن دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي شريف
  لوسازان سنديكاي برق ايرانعضو هيئت مديره تاب

  داراي كمربند سياه كاراته سبك شوتوكان
 

 توصيه به نسل جوان

  اگر به گذشته بر مي گشتم بيشتر به آنچه دوست داشتم فكر مي كردم و سعي
مي كردم بدانم و بفهم كه در چه موضوعي استعداد و عالقه دارم و بيشتر به آن  

زي و تجربه مي كردم و اوقات بسيار كمي كارآمو. دروس و موضوعات مي پرداختم
  .را صرف بودن با دوستان مي كردم
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 خانواده

زهرا حكيم پور فارغ التحصيل مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي . هستمداراي يك فرزند دختر و متاهل 
  .است در دانشگاه صنعتي اميركبير MBAشريف و دانشجوي فوق ليسانس 

  
  پيام ويژه

اعتماد به نفس خود را افزايش دهيد و ياد بگيريد . ر كردن و درست فكر كردن را ياد بگيريدتحقيق كنيد و فك
  .كه عاليق خود را كشف كنيد و براي رسيدن به آن برنامه ريزي كنيد
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  عليرضا حمزه لوئيا
  اليگودرز 1328متولد 

  ساكن تهران
a.hamzelou@kavoshazmoon.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از كانيكم ليسانس
  1347تهران  خوارزمي دبيرستان از رياضي ديپلم
  سوئد در برداري براده ابزارهاي فروش و بازاريابي مديريت هاي دوره
  آلمان و سوئد در جوش دستگاههاي بازاريابي و فني مديريت هاي دوره
  ايران در استراتژيك مديريت دوره

  انگليسي مسلط به زبان
  بازاريابي و فروش مديريت مطبوع، تهويه سيستمهاي بازاريابي و فروش طراحي، زمينه در صصمتخ

 تجهيزات و برش و جوشكاري ماشينكاري، گري، ريخته و نورد صنايع به مربوط تجهيزات و آالت ماشين 
  مخرب غير تست

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.kavoshazmoon.com( تاكنون 1359مديرعامل شركت كاوش آزمون در تهران از 
  1358مدير فروش و عضو هيات مديره شركت تهويه در تهران از 

  مدير فروش شركت ايران هاي تك در تهران
  مهندس فروش در شركت آي تي تي در تهران

  تهران –مدير كارگاه در مهندسي كارگاه تاسيسات قصر فيروزه 
  يفه در اصفهانمهندس ناظر ساختمان و تاسيسات در حين خدمت نظام وظ

  در تهران) كيان تاير كنوني(مهندس نصاب در شركت بي اف گودريچ 
  

  چكيده تجارب
  سال تجربه در زمينه مديريت، اجرا، فروش و بازاريابي سيستم هاي تهويه مطبوع 35داراي 
سال تجربه در زمينه مديريت، فروش و بازاريابي ماشين آالت و تجهيزات  32داراي 

يخته گري، ماشينكاري، جوشكاري و برش تجهيزات تست غير صنايع نورد و ر
  مخرب

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 ASHRAEعضو انجمن تهويه مطبوع و گرمايش آمريكا 

آموزش تعدادي از فارغ التحصيالن دانشگاههاي معتبر كشور، از جمله دانشگاه شريف 
 در رشته فروش و بازاريابي در طي بيش از سي سال
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 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي

  سال فعاليت و خدمتگزاري در انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف 15
 

 توصيه به نسل جوان

مطالعه علوم اجتماعي، اقتصاد، و بازاريابي و پرداختن به ادبيات غني و تاريخ كشورمان را در كنار دروس 
  .مهندسي از كارهاي واجب مي دانم

ايران وطن . در كنار دروس خود به ورزش، هنر، علوم اجتماعي و اقتصادي بيشتر بپردازيد حين تحصيل در
تالش كنيد كه در زندگي موجب افتخار خود، خانواده، . عزيز ما است، ما همه به اين گرانمايه وجود مديونيم

 .شهر و كشور خود باشيد و دانشگاه شريف را هيچگاه از ياد نبريد
  

 عاليق، خانواده،   سفرهاي خارجي

  .ام داشته مريكاي شماليآسفرهاي متعددي به كشورهاي آسيا، خاورميانه، اروپا، و 
عالقمند به ورزشهاي شنا، كوهنوردي، تنيس روي ميز، مطالعه تاريخ صد ساله ايران و جهان، و فعاليت در 

  .انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف هستم
هر دو فارغ التحصيل از دانشگاه شريف در رشته هاي . ام سينا و سپهر هستمداراي دو پسر به ن و متاهل

  .مكانيك و مهندسي شيمي اند و اكنون دوره دكتراي خود را در كانادا مي گذرانند
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  مجيد خسروي
  شبستر 1327متولد 

  ساكن تهران
mkhosravi49@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي گاهدانش از ليسانس مهندسي مكانيك

  1347تهران  2خوارزمي شماره  دبيرستان از رياضي ديپلم
  و روش حل مسئله FMEA، SPC، MSA، ISO TS دوره

  در شركت سازه گستر سايپا ISO 9001 يفيك يها ستميس،  يداخل يزيمم، ونيبراسيكالدوره هاي آموزشي 
  در دانشگاه صنعتي شريف MSP پروژه تيريمددوره 

 آالت نيماش نيسنگ قطعات ساخت ك،يدروليه هايپرس مانند يصنعت آالت نيماش ساخت زمينه رد تخصصم
  و سدها و ارايه خدمات مهندسي كيفيت به شركت هاي خودرو ساز بزرگ كارخانجات

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1376تهران از  -قرن نيماش ثاقيم شركتدر  كارفرما-رعامليمد
  تاكنون 1376تهران از  -فنون ثاقيم شركت در كارفرما-رعامليمد
  تهران -پوالدسا يساز نيشركت ماشدر  كارفرما-رعامليمد

  تهران -رانيا گاز يمل شركتدر  گاز لوله خط يمهندس خدمات
  تهران -  رانيا كيالكتر جنرال شركتدر  كارخانه يرفنيمد

 - فيشر يصنعت ك دانشگاهيمكان دانشكده در نيماش يطراح ستانيسآ/كيمكان دانشكده كارگاه سرپرست
  تهران  

  

  چكيده تجارب
  متر براي اولين بار در ايران 6اينچ و طول  4طراحي و ساخت دستگاه توليد لوله هاي فايبرگالس بقطر 
و  casingفوالد مباركه و تجهيزات سد شامل  -ساخت قطعات سنگين كارخانجات بزرگ نظير صنايع فوالد

  دريچه
  تن 1200تن الي  63اي هيدروليك از ظرفيت طراحي و ساخت پرسه

مديريت شركت مهندسي كه زمينه فعاليت آن ارايه خدمات مهندسي به شركت هاي 
  .خودروساز مي باشد

 

 فعاليت هاي اجتماعي

  دانشگاه صنعتي شريففارغ التحصيالن دبير كميته پيمانكاران و سازندگان انجمن 
  IMCA انجمن مشاوران مديريت ايران   عضو
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  چنگيز خليلي اروميه
  اروميه 1328متولد 

  ساكن تهران
ch.oroumieh@sadresanat.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351 شريف صنعتي دانشگاه ليسانس مهندسي مكانيك از

طراحي تاسيسات مكانيكي ساختمان هاي بلند مرتبه، لوله كشي صنعتي در صنايع هاي  زمينه در تخصصم
  وژي، پتروشيمي، تهيه گزارشات توجيه فني و اقتصادي و مديريت پروژهداروئي، بيو تكنول

  

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1359تهران از  –مدير عامل و رئيس هيات مديره در مهندسين مشاور صدر صنعت 
)www.sadresanat.com(  

  1359تا  1358از  تهران –) ايريتك(كارشناس در شركت مهندسي بين المللي ايران 
  13585تا  1353از  تهران و اهواز –كارشناس در شركت صنايع فوالد ايران 

  1353تا  1351از  دستيار آموزشي در دانشگاه صنعتي شريف
  

  چكيده تجارب
  طراحي تاسيسات مكانيكي براي ساختمان هاي بلند مرتبه

  طراحي لوله كشي هاي صنعتي صنايع داروئي و بيوتكنولوژي
  نايع پتروشيميطراحي لوله كشي صنعتي ص

  COMFARانجام و تهيه گزارشات توجيه فني اقتصادي با نرم افزار 
  و مديريت شركت سال مديريت پروژه 30بيش از تجربه 

  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

سفرهاي كاري و تخصصي به بسياري از كشورهاي اروپايي، آسيايي و آفريقا داشته ام كه ماحصل آن كسب 
ري نحوه كار در شركت مختلف خارج از كشور و بكارگيري آنها در كار جاري شركت مهندسين تجربه و يادگي

  .مشاور صدر صنعت بوده است
عالقمند به مطالعه، شنا، ايرانگردي جهانگردي و آشنا شدن به آداب، رسوم و 

  .فرهنگ ساير ملل هستم
ل دانشگاه التحصي متاهل و داراي يك فرزند دختر به اسم گلريز هستم كه فارغ

  .بيرمنگام انگلستان است
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  منوچهر دارو ور
  تهران 1327متولد 

  ساكن تهران
manouchehr_darouvar@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از ليسانس مهندسي مكانيك

  1345تهران  2خوارزمي شماره دبيرستان از رياضي ديپلم
  ارت، و اجراي وزارت مسكن و شهرسازي در سازمان نظام مهندسيكارشناس پايه يك در طرح، نظ

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1385كارشناس ارشد تاسيسات و مجري طرحهاي ساختماني در بانك مركزي ايران از 
  پروژه در شركت توسعه صنايع تاسيساتي ايران 9سرپرست و مدير 
  پروژه در شركت هواكار 2سرپرست كارگاه 

  پروژه در شركت كوالك ايرمك 5ت كارگاه سرپرس
  

  چكيده تجارب
مديريت پروژه بيمارستان ديواندره كردستان، دانشكده داروسازي اهواز، شهرك شعيبيه توسعه نيشكر خوزستان، 
كارخانه سرب و روي زنجان، هتل تجارت بندرعباس، برج آسمان تهران، مجتمع آموزشي رفاهي بانك مركزي 

  رح توليد الستيك تمام سيمي بارز كرمان، برج بهشهر تهران، ط)نوشهر(ايران 
  سرپرست كارگاه پروژه هاي كارخانه ليفت تراك سازي سهند تبريز و كارخانه صنايع هاكسيران ديزل تبريز

سرپرست كارگاه پروژه هاي بيمارستان شهداي تجريش، بيمارستان لبافي نژاد، پايگاه نهم شكاري بندرعباس، 
  كاري بوشهر و رختشويخانه پايگاه بوشهرپايگاه ششم ش

 

  پيام ويژه
  .هميشه خود را با دانش روز هماهنگ كنيد
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  پرويز دولت نيا
  بندر انزلي 1327متولد 

  ساكن تهران
pzdolatnia@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1346رستان ششم بهمن ديپلم رياضي از دبي

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1387مدير پروژه در مهندسين مشاور پوالد در تهران از 
  نظارت در مهندسين مشاور ابنيه نوانديش

  مدير عامل شركت پاناك در تهران
  مدير عامل در شركت توربو ديزل در تهران/ مدير بازرگاني

  دسين مشاور صدر صنعت در تهراننظارت و طراحي تاسيسات مكانيكي در مهن
  سرپرست پايگاه ساختماني در شركت ملي فوالد ايران در مجتمع فوالد مباركه

  نظارت بر ساخت تاسيسات در شركت ملي فوالد ايران براي مجتمع فوالد مباركه در جنوا ايتاليا
  سرپرست كارگاه هاي مركزي در شركت ملي فوالد ايران در مجتمع فوالد اهواز

  رت تاسيسات مكانيكي در راديو تلويزيون ملي ايران در تهراننظا
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  اسماعيل ذريت خواه
  رشت 1327متولد 

  ساكن تهران
e_zoriat@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1346ديپلم رياضي از دبيرستان مرآت تهران 
  ل به زبان انگيسيآشنايي كام

  

 سوابق شغلي و مديريتي
  )www.fouladfam.com(تاكنون  1382رئيس هيئت مديره شركت فوالد فام در تهران از 

  1381تا  1363مدير عامل شركت فوالد فام در تهران از 
  كارشناس وزارت صنايع سنگين در تهران

  كارشناس شركت ماشين سازي پارس در تهران 
  ان صنايع دفاعافسر وظيفه در سازم

  

  چكيده تجارب
به اتفاق برادرم عباس ذريت خواه كه او هم فارغ التحصيل رشته مهندسي مكانيك از دانشگاه  1363در سال 

اين شركت از . صنعتي شريف است شركت فوالدفام را كه توليد كننده قطعات خودرو مي باشد تاسيس كرديم
  .اشد و تاكنون توانسته با موفقيت به كار خود ادامه دهدشركت هاي شناخته شده در صنعت قطعه سازي مي ب

 

 توصيه به نسل جوان
سال گذشته طي كردم راضي هستم ولي اگر قرار بود دوباره شروع كنم، فعاليت هاي  40از مسيري كه در 

اجتماعي بيشتري مي كردم، دوست هاي بيشتري براي خودم دست و پا مي كردم و ادبيات و موسيقي را به 
  .ر جدي پيگيري مي كردمطو

  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي
  .كشور خارجي سفر كرده ام و اقامت كشور كانادا را دارم 15به 

  عالقمند به كوهنوردي، يوگا و ادبيات
دختر بزرگ ليسانس شيمي از دانشگاه آزاد و دختر كوچك فوق ليسانس . متاهل و داراي دو دختر هستم

  اه بيرمنگام انگلستانمهندسي برق از دانشگ
  پيام ويژه

چيز هاي بسيار ارزشمند . در زندگي فقط به دنبال تحصيل، كار و خور و خواب نباشيم
به دنبال فضاهاي جديد بگرديم و . ديگري هم وجود دارند كه واقعا لذت بخش هستند

  .در جستجوي آگاهي باشيم
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  ذوعلم محمد
  اصفهان 1328متولد 

  ساكن تهران
mzouelm@gmail.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1366فوق ليسانس مديريت عالي سيستم ها در دانشگاه صنعتي شريف 

  1351شريف  صنعتي دانشگاه ليسانس مهندسي مكانيك از
  1346ديپلم رياضي از دبيرستان هاتف اصفهان 

  انگليسي، عربي، و آلماني زبانهاي مسلط به
  سي و سيستم مدارك و دانش فنيسيستمهاي مديريت و مهند زمينه در تخصصم
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1390معاون طرح و برنامه در گروه ملي ملت از 
  تهران –كاوه جنوب فوالد عضو هيات مديره ومشاور سيستم ها در شركت 

  تهران –معاون مالي اقتصادي در شركت ملي صنايع مس ايران 
  اصفهان و تهران – RTCشركت  -زردكوه مديرعامل و مدير بازرگاني در شركت مهندسي

  تهران و اهواز –رئيس كميسيون معامالت در شركت فوالد خوزستان 
  تهران و اهواز  -عضو هيات مديره، معاون طرح و توسعه، و معاون بازرگاني درگروه ملي صنعتي فوالد ايران 

  تهران -اكسپورت  مينرالمديرعامل شركت 
  تهران – ينمسلمديرعامل شركت معدني كا

  اصفهان -مديركل فرهنگ و ارشاد
  اصفهان -اكو ياپمديرعامل شركت فني ساختماني 

  اصفهان  -كارشناس طراحي تاسيسات در شركت ذوب آهن
 

 توصيه به نسل جوان

 خود دانش از بتوانيد تا بگيريد، ياد هم را آن از گيري بهره راه و بشناسيد، را خود هاي دانسته و توانمنديها -1
 واقع مفيد آن، از گيري بهره بدون باشد، زياد ها هر چند دانسته. كنيد فادهاست
  .گردد نمي

 جائيكه تا را دانش از گيري بهره روش ولي است، داده دانش شما به دانشگاه -2
 فارغ اول سال سه دو در! است نداده ام، داشته تماس آموختگان دانش با

 كنيد سعي باسواد، مهندسين كنار در و متنوع، هاي قسمت در كار با التحصيلي،
  .بگيريد فرا هم را دانش گيري بكار روش
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 ها دانسته اصالح و تكميل صدد در خجالت بدون و بشناسيد، بخوبي را خود هاي ندانسته و ضعف نقاط -3

 ،) سيانگلي اصطالحات بويژه... (  مديريتي، علمي، فني، اصطالح چند با آشنائي عدم باشيد مواظب. برآئيد
 بكار را اصطالحات اين كه كساني از بسياري از اگر. نشود شما نفس به اعتماد عدم و ضعف، احساس باعث
  !نميدانند هم آنها بپرسيد، را آن معني برند مي

 ديد خواهيد كنيد، ارزيابي عميقا را نظراتشان وقتي. نبازيد را خود مدعيان، بعضي ظاهري ابهت مقابل در -4
  .است كارشناسي غير ادعائي و ندارد، درستي علمي مبناي ها، نظر هاراظ از خيلي كه
 استفاده خود هاي دانسته از چگونه دينبدا شما اگر! ميدانند شما از بيش خارجي كارشناسان نكنيد تصور -5

  !دانيد مي آنان از بيش بسيار كه ديد خواهيد كنيد،
  

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده

امارات متحده هند،كره جنوبي،  ،اروپايي، الجزاير، تونس، عربستان، عراق، چين ورهاياغلب كش به سفرهايي
  .ام داشته مالزي، و سنگاپور ،شيلي ،عربي
  .و سيستمي است مسائل فرهنگي من به شخصي عالقه
 فارغ التحصيل رشته فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف است، پسرم دختر يك. فرزند دارم سه هستم و متاهل

  .شناس طراحي صنعتي است و دختر ديگرم كارشناس رشته هنر استكار
 

  پيام ويژه
ممكن است از توان ما خارج باشد، ولي هستند كساني كه از عهده آن بر ! شود هيچ كاري را نگوئيم نمي -1

 .دانند برآئيم تا كارها بجاي نشدني، شدني شود بنابراين در صدد شناخت كساني كه مي. مي آيند

مسائل مهندسي كامال متردار و قابل . ل مهندسي، غير از مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي استمسائ -2
بيش از اينكه شيفته ! پس مي توان آن را دقيقا ارزيابي، نقد، و تكميل و اصالح كرد! تشخيص دقيق است

اين يعني . يممحصول كارمان و تاييد آن باشيم، واقعا در صدد نقد و تكميل آن، با كمك ديگران برآئ
  .آنوقت مي توانيم اين نوع دموكراسي را به جنبه هاي ديگر زندگي گسترش دهيم! دموكراسي در مهندسي

در هر كار مهندسي بر اساس دانش و تجربه روش هايي را بكار مي گيريم كه الزاما با روشي كه ديگران  -3
اگر . كنيم ها را هم تكميل و اصالح ميو با كسب تجارب بيشتر، همين روش ! بكار مي گيرند يكسان نيست

بتوانيم با همفكري وكمك ديگران، بهترين روش انجام هركاري را پيداكنيم و طبق آن عمل كنيم، قطعا به 
  .در نتيجه، حاصل كارها بيشتر به هم شبيه بوده و اختالفات كمتر خواهد شد. نتايج بهتري ميرسيم

اگر بتوانيم براي همه كارهاي مهندسي، با بكارگيري . تم استمجموعه روش هايي كه تهيه ميشود، سيس -4
روش درست، سيستم كارآمدي تهيه كنيم، و آن را بكار بنديم، از بسياري از اشتباهات، دوباره كاري ها و خراب 

 ميتوانيم سيستم مهندسي را، به معناي روش بكارگيري معلومات مهندسي تلقي. كاري ها جلوگيري خواهد شد
اگر بتوانيم هر كاري را با بهترين سيستم انجام دهيم، محصوالتمان هر سال و هر ماه ، بهتر از قبل ! ميكن

  !.خواهد بود
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حتي اگر مديراني غير مهندس هم باشند، بر اساس ! اقتصاد و صنعت كشور را، مهندسين مديريت ميكنند -5 
مهندسين كه از بين نخبه ترين استعداد  پس چرا حاصل كار ما. نظر كارشناسي مهندسين، تصميم مي گيرند

  : بنظرم دو علت اساسي دارد. ها انتخاب شده ايم همين صنايع وابسته، كم بازده و متكي به نفت است
هم ديگران را قبول نداريم و هم روش درستي براي . نداشتن سيستم: خود شيفتگي، غرور و تكبر و دوم: اول

  !نقد و اصالح و تكميل يكديگر نداريم
در حاليكه بجاي اينكه روز به روز روش هاي بهتري را ياد گرفته و بكار گرفته باشيم، هم درجا زده ايم، و  -6

بهمين علت كم اند مهندسين با سابقه، كه خود را نيازمند مطالعه بيشتر، ! هم بر غرورمان افزوده شده
يعني بجاي ! ستفاده از نظر ديگران بدانندبكارگيري دستورالعمل هاي سازندگان، نقد و بررسي عملكرد خود و ا

پروفسور فالن چنين گفته، : اتكا به دانش مهندسي شيفته و مقهور ابهت و عناوين چشم پركن ميشويم
همانطوريكه براي ! نظركارشناس شركت آلماني چنين است، طراحي شركت ژاپني است، پس حرف ندارد

توانيم با عمق بخشيدن به دانش  بينيم، مي ان رياضي دنيا نميارزيابي نتايج رياضي، نيازي به نقل قول استاد
  !خود، با مسائل مهندسي هم، همينطور رفتار كنيم
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  آذري ملك رستميان )روبيك(روبن
  تهران 1328متولد 

  ساكن مريلند آمريكا
rostamian@umbc.edu 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1977در آمريكا  Brownدكتري از دانشگاه 
  1351مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس 

معادالت ديفرانسيل، مكانيك جامدات و سياالت، رياضيات محاسباتي، مدل سازي : زمينه هاي پژوهشي
  رياضي

  
 سوابق شغلي

  تاكنون 1985استاد رياضيات در دانشكده رياضيات و آمار دانشگاه مريلند در امريكا از  و عضو هيئت علمي
  

 تاليفات

  مقاله علمي پژوهشي در مراجع علمي بين المللي 42ف و انتشار تالي
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  اسماعيل رضائي
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
info@abniehnoandish.ir 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  جهان بيني فقر در جهانناتمام با عنوان دوره دكتري 
  1374ليسانس عمران از دانشكده فني دانشگاه تهران 

  1356ليسانس معماري و شهرسازي از دانشگاه شهيد بهشتي
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از ليسانس مكانيك

  1347خوارزمي تهران  دبيرستان از رياضي ديپلم
  جوش ساختمان در تهران دوره

  انگليسي آشنايي كامل به زبان
  هاي معماري و عمرانتاسيسات و تجهيزات ساختمان و طراحي و مديريت پروژه  زمينه در متخصص

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1368مدير عامل شركت مهندسين مشاور ابنيه نوانديش در تهران از 
)www.abniehnoandish.ir(  

  1368تا  1353مدير عامل شركت مهندسين مشاور سانترا در تهران از 
  كارشناس اداره مهندسي بانك مسكن در تهران

  زارت سپاه پاسدارانمسئول تاسيسات هوايي در و
كارشناس طراحي در مهندسين مشاور خانه سازي ايران، مهندسين مشاور علوي و همكاران، مهندسين مشاور 

  هاوائين اگرونوميك، مهندسين مشاور مانزيك و مهندسين مشاور ملكمي و همكاران در تهران
  دستيار آموزشي در دانشگاه صنعتي شريف

  چكيده تجارب
  به در طراحي پروژه هاي ساختماني، ده سال تجربه در مديريت پروژه هاي ساختمانيسال تجر 10داراي 
  سال تجربه در مديريت مهندسين مشاور در حوزه پروژه هاي عمراني و ساختمان 38داراي 

 
 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنري

 سال 5 به مدت ديهيم در باشگاه خوارزمي و و مرآت در تيمهاي فوتبال ورزش

  سال 11به مدت  آموزشي جزوات تهيه و گيتار آموزش و تدريس
 تاليفات

   تاسيسات در مباحثي  كتاب
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  اتمي پناهگاه  كتاب
  ساختمان زمينه در كتاب جلد 22

  )بيني جهان در پژوهشي(  جهان در فقر كتاب
 توصيه به نسل جوان

 در شده تدريس مباحث از زندگي البته درس .ودب بهينه مسيري زياد حوادث عليرغم كرده ام طي را كه مسيري
و  تربيت آداب شناسي، روانشناسي، جامعه درس هاي تاريخ،. گرفتم ياد مي آنرا بود بود و الزم مهمتر دانشگاه

دانشجويان آنها را بطور واقعي و بدون  و شوند تدريس ها رشته تمام در بايد كه هستند مفيدي غيره مباحث
  .گيرندتوجه به نمره ياد ب

به نظر من انتخاب رشته دانشگاهي بايد منطبق بر عالقمندي و كمبودهاي ذهني و آرزوهاي شخصي انسان 
  .باشد و تداوم آن و ماندگاري در مقوله ي تحصيل مي تواند راز موفقيت و اقناع معنوي و مادي محسوب گردد

  
 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

عالقمند به موضوعات علمي، ورزشي، هنري، فرهنگي و مذهبي .فر كرده امبه كشورهاي آسيايي و اروپايي س
 ،مهندس عمران كه فوت شده اند،مهندس معمار به ترتيب . هستم فرزند داراي چهار و متاهل.هستم

  .دانش آموز و دانشجوي معماري
  پيام ويژه

 عدم از ناشي شايد كه دارد شآفرين هاي و راز جهان از متفاوتي هاي دريافت جديد تكنولوژي با جديد نسل
 از فيزيك نظر از جديد نسل نظر حقير به.  باشد آنها در تفكر نيز و فلسفي فرهنگي، تاريخي، كتب مطالعه
 حفره و فاصله تواند مي اين. است تر ناآگاه قديم نسل از متافيزيك و فلسفه نظر از و تر سواد با قديم نسل

  .باشد نسل دو بين عظيمي
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  ضويسيد عباس ر
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
abr582@gmail.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1346تهران  3ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 

  آموزشي مديريت پروژه در دانشگاه صنعتي شريفهاي دوره 
  مسلط به زبان انگليسي

  از تهيه اسناد تا حل اختالف ،اوره فني و حقوقي در امور پروژه ها و پيمانهامش: تخصص حرفه اي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

طراحي، اجرا، مديريت، و مشاوره فني و حقوقي به صورت كارشناسي آزاد براي مراكز زير و ديگر مراكز دولتي 
  تاكنون 1354و خصوصي از 

در زمينه تهيه و تدوين ضوابط نظام فني اجرايي كشور و همكاري با دفتر فني سازمان برنامه و بودجه 
  1389تا  1368كارشناسي فني و حقوقي از 

 1366سرپرستي طراحي و نظارت و كارشناسي فني و حقوقي در مهندسان مشاور سطح و صنعت در تهران از 
  تاكنون

  1366 تا 1361 اجرا و نظارت در اداره مهندسي بانك مسكن در تهرانبخشي از سرپرستي 
  طراحي و اجراي تاسيسات به صورت پيمانكاري در تهران

  در تهران 1354تا سال سرپرست دفتر فني طرح دانشگاه صنعتي اصفهان حين خدمت نظام وظيفه 
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

براي سازمان » تاسيسات مكانيكي ساختمان) Commissioning(راهنماي پذيرش «تدوين نشريه 
  1388يت و برنامه ريزي در سال مدير

راهنماي راهبري و نگهداري تاسيسات مكانيكي « همكاري در تدوين نشريه 
  1387براي سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال » ساختمان

در  Van Wylenميك صنعتي نوشته يناترجمه بخش هايي از كتاب مباني ترمود
  دوره دانشجويي
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 دستاوردهاي اجتماعي

  سال 6در كميته فارغ التحصيالن مكانيك دانشگاه صنعتي شريف به مدت عضويت 
 

 توصيه به نسل جوان

 ، حقوقي و قانونياجتماعي .اي چند سال اول پس از دانشگاه از لحاظ جمع بندي آموخته ها و تجربيات حرفه
و مديريت  شدهاه تر اين مرحله مي بايست به گونه اي طي شود كه دوره آزمون و خطا كوت. بسيار اهميت دارد

براي انجام هر كاري نيز ابتدا شايستگي انجام آنرا . پروژه زندگي به صورت آگاهانه، سريعتر و بهتر انجام شود
كسب كنيد و فقط در ) Mentors(با بهره گيري از آموزشهاي عملي حين كار و تحت نظر مربيان حرفه اي 

  .آنرا مديريت كنيد كار را به ديگران واگذار و خودانجام اين صورت 
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .به كشورهاي اروپايي و آمريكا سفر داشته ام
  عالقمند به پياده روي، ديدن فيلم، ديدن دوستان و همچنين تهيه مدارك فني
در آمريكا، دكتري تخصصي  ITمتاهل و داراي سه فرزند پسر هستم كه به ترتيب مشغول تحصيل دكتري 

، ليسانس مهندسي مكانيك و دانشجوي فوق ليسانس مهندسي مكانيك دانشگاه شريف  در آمريكاپزشكي 
  .هستند
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  نادر رهنماي الكمه سري
  الهيجان 1327متولد 

  ساكن الهيجان
rahnama.n27@gmail.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1375فوق ليسانس رياضيات كاربردي دانشگاه آزاد واحد الهيجان 
  1355ندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مه

  1345ديپلم رياضي از دبيرستان مهرگان الهيجان 
  1362دوره آموزشي ماشين افزار در اصفهان 

  1361دوره آموزشي تراشكاري در ماشين سازي تبريز 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1367مدرس دانشگاه آزاد واحد الهيجان از 
  تاكنون 1384م مهندسي گيالن از بازرس گاز سازمان نظا

  تاكنون 1389طراح و ناظر تاسيسات آب و فاضالب در سازمان نظام مهندسي گيالن از 
  رئيس آموزشگاه فني و حرفه اي سما در الهيجان/ معاون آموزشي و دانشجويي

  1387تا  1356هنرآموز در آموزش و پرورش در الهيجان از 
  امدرس دانشگاه پيام نور صومعه سر

  مدرس آموزش عالي ضمن خدمت استان گيالن در رشت
  مدرس تربيت معلم رشت و الهيجان 

  
 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 از استفاده با در الهيجان مدارس ريسا با آنها سهيمقا و سما مدارس عملكرد يابيارزانجام طرح پژوهشي 
  ها داده يپوشش ليتحل
  حوزه رياضيات كاربرديمقاله علمي و پژوهشي در  يتعداد

  
 خانواده

كعبه دانشجوي دكترا شيمي . متاهل و داراي چهار فرزند، دو دختر و دو پسر هستم
آلي و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد الهيجان، كتايون كارشناس مهندسي صنايع 

و حسن فوق ليسانس مديريت صنعتي غذايي و شاغل در صنايع غذايي، حسين 
  .سي صنايع در كانادا استدانشجوي دكتري مهند
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  سجادي ميرهاشم
  سمنان 1329متولد 

  ساكن تهران
mirhashemsajjadi50@gmail.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي دانشگاه ليسانس مهندسي مكانيك از

  1347تهران  3هدف شماره  دبيرستان از رياضي ديپلم
  هرانفراگستران در ت -اصول طراحي پايپينگ   دوره

  سازمان مديريت صنعتي در تهران -دوره مديريت اجرايي 
  جامعه مشاوران ايران در تهران -فيديك -مهندسان و توسعه پايدار دوره

  جامعه مشاوران ايران در تهران - فيديك  -دوره پيشرفته آموزش فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور
  ميالدي 1985از سال   ASHRAEعضويت در انجمن 

  ط به زبان انگليسيمسل
و مديريت پروژه هاي عمراني و ) پايه يك مهندسي(طراحي و نظارت تاسيسات ساختمان  زمينه در تخصصم

  صنعتي چند تخصصي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1364تهران از  –سهامدار، مديرعامل و سپس رئيس هيات مديره در مهندسين مشاور رعدان 

)www.radaan.ir(  
  و رئيس هيات مديره در مهندسين مشاور طرح و انديشه در تهرانسهامدار 

  در گروه عمران انقالب اسالمي در كردستان) داوطلب(مهندس عمران روستائي 
  مدير پروژه و سهامدار در مهندسين مشاور تاسيسات سعيد اسالمي و علي خستوان در تهران/ مهندس

  ن خدمت نظام وظيفه در تهرانمهندس پروژه احداث دانشگاه صنعتي اصفهان در حي
  افسر وظيفه در پادگان چهل دختر در شاهرود

  دانشجوي كارآموز در شركت تاسيساتي كاپالن
  

  چكيده تجارب
 گرايش ساختماني و صنعتي با تعداد زيادي پروژه هاي بزرگ تأسيسات طراحي

 سال 38بيمارستاني در نقاط مختلف ايران و برخي كشورهاي همسايه به مدت 

چندين پروژه بزرگ تاسيساتي و عمدتاً صنعتي در نقاط مختلف   پروژه ديريتم
  سال 27ايران و برخي كشورهاي همسايه به مدت 

 

 تاليفات و ترجمه

   WHR  (1390سيستمهاي ( ارائه مقاله در مجله سيمان 
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  CHP  (1390سيستمهاي (ارائه مقاله در مجله تهويه و تبريد 
  1378بزرگ وزارت صنايع  نايعارائه مقاله در سمينار ص

 1375ارايه مقاله و سخنراني در خصوص خدمات مهندسي و ارزيابي طرح هاي صنعتي 

  1374و  1369ارائه مقاله و سخنراني در سمينار صنايع سيمان 
 ارايه يا ترجمه مقاالت در زمينه جهاني شدن صنعت سيمان

  

 فعاليت هاي اجتماعي

نجمن حمايت و ياري از آسيب ديدگان اجتماعي در زمينه حمايت از مادران رئيس هيئت مديره موسسه خيريه ا
مثبت كه بطور مكرر از سوي ارگانهاي دولتي و ملي مورد تقدير قرار گرفته  HIVو يتيمان مبتال به ايدز يا 

  .است
  عضو حقيقي جامعه مشاوران ايران

ولين كه بطور مكرر از سوي ارگانهاي عضو هيئت موسس بنياد خيريه رعد در زمينه آموزش و اشتغال معل
  .دولتي و ملي مورد تقدير قرار گرفته است

  

 توصيه به نسل جوان

  چنانچه امكان بازگشت به گذشته بود از اوقات خودم با راندمان بيشتري از نظر كمي و كيفي استفاده
در اين راه . يالت عاليهمي كردم، دنبال عالئق دروني خود مي رفتم ولو به قيمت رهاكردن دانشگاه و تحص 

ضمناً اوقات بيشتري را از نظر كمي وكيفي با خانواده . كردم حتماً از مشورت مشاوران دلسوز استفاده مي
  .خصوصاً فرزندان مي گذراندم

  

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده

  .داشته ام سفرهاي متعدد به كشورهاي اروپايي، آسيايي، آفريقايي به منظور كار و گردش
  .هستم عالقمند به ورزش همگاني، موسيقي و آواز، مطالعه كتابها و مقاالت سياسي و اجتماعي

  پسرم مهندس. دارند دانشگاهي فرزندم تحصيالت 3 است و فارسي و ادبيات زبان همسرم تحصيل كرده
  م تهران و دختر ديگر و ساكن اقتصاد شاغل ليسانس انگلستان، يك دخترم و ساكن افزار شاغل نرم 

  .در آمريكا است رسانه مطالعات ليسانس فوق و دانشجوي از انگلستان شناسي جامعه ليسانس فوق
 

  پيام ويژه
 انقالبي روشهاي دنبال بود، هم آرمانها به رسيدن براي بر انقالب مبتني ايدئولوژيك گفتمان دنبال به ما نسل
 به رسيدن و عجله اين مصداق داشتندن سياسي و فعاليت گرايش كه آنهائي حتي .داشت عجله و هم بود

 براي است ممكن هرچند. دار نسازند ريشه اقتصادي و تجاري نهادهاي كه شد موجب اقتصاديشان آرمانهاي
 الزمه كه دار ريشه و اقتصادي اجتماعي نهادهاي ولي باشند كرده فراهم خوبي مالي تمكن خود و فرزندانشان

موارد استثنا هم  البته. نياوردند بوجود است اجتماعي و اقتصادي ي سرمايه انباشت و عامل توسعه تداوم ي
  .وجود دارد
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 است موجود، توانسته سانسورهاي رغم ، علي اطالعات آزاد از گردش مندي بهره خاطر به جديد نسل بنظر من
 است هائي خواسته دنبال به بيشتري صبوري و نيز باعقالنيت دليل همين كند و به را دريافت فوق تجربيات

 .كند دنيا را زير و رو قرار نيست نسلي هيچ كه اينست باشد اي اگر توصيه .ندارند يوتوپيائي ي ديگر جنبه كه
  بهمن كوچولوي بوس يك مثل( !تغييركوچولو يكخود  محدود و توان عمر در بكوشد كافيست فقط

چهار در  دوي شبيه چيزي .بسپارد ديبع نسل به !مقتضي اقدامات جهت را آورد و مراتب بوجود !)آرا فرمان 
  نيازهاي و سياسي-اجتماعي نقش ايفاي بين ايجاد تعادل عقالني حركت مسير در البته !چهارصد متر

  !العالمين رب الحمدهللا ان آخر دعوانا و. شود نبايد فراموش رضايتمندانه شخصي زندگي يك 
ده، آرزوي اعتالي دانشگاه صنعتي شريف و رسيدن به آرزوي ايراني آزاد و آباد براي تحويل به نسلهاي آين با

جايگاهي درخور نظام بين المللي دانشگاهي و آرزوي موفقيت براي فارغ التحصيالن دانشگاه و ايجاد شرايطي 
  .كه همگي براي خدمت به وطن عزيز بازگردند
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  علي سلطان زاده
  يزد 1324متولد 

  ساكن تهران
soltanzadeh110@yahoo.com 

  

  يالت و توانمندي هاتحص
  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1344ديپلم رياضي 
  مسلط به زبان انگليسي

  1376دوره مديريت اجرايي در سازمان مديريت صنعتي 
  نظارت بر كار پيمانكاران اجرايي: تخصص

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1365ي رعدان در تهران از مسئول دستگاه نظارت در شركت مهندسين مشاور صنعت
شركت تكاپور / جهاد خودكفايي وزارت راه و ترابري/ جهاد توسعه سيلوها/ اشتغال در سازمان بنادر و كشتيراني

  1365تا  1354در فاصله سالهاي 
  مدير فني شركت كارمايه در تهران
  كارشناس در شركت سافياد تهران

  

 توصيه به نسل جوان

  .نداريد از تجربه ديگران آگاه شويد، سپس در آن كار قدم بگذاريد در كاري كه تجربه
  .صداقت، پشتكار، تالش و علم و آگاهي و توكل به خداوند رمز موفقيت است

  .در خدمت به مردم، براي جلب رضاي خداوند تالش نماييد
  .همچون برادران با هم معاشرت كنيد و همچون بيگانگان با هم معامله كنيد

  

 ، عاليق، خانواده  خارجيسفرهاي 

  .به كشورهاي ژاپن، فنالند، اطريش و سوئد سفر كرده ام
  .عالقمند به حوزه هاي علمي، اجتماعي و خيريه هستم

  .متاهل و داراي دو فرزند پسر و دختر هستم
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  سلطانيان مهدي محمد
  قم 1329متولد 

  ساكن تهران
info@nikanpj.com 

  
  تحصيالت

  1351شريف  صنعتي دانشگاه انيك ازليسانس مهندسي مك
  1347خوارزمي تهران  دبيرستان از رياضي ديپلم

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.nikanpj.com(تاكنون  1364تهران از  -) پاهك سابق(مديرعامل شركت نيكان پيشرفته جم
تبه در كشور امارات مدير پروژه تاسيسات تهويه مطبوع و طراح سيستم هاي آتش نشاني ساختمانهاي بلند مر

  دبي/ متحده عربي در مهندسين مشاور خطيب و االعالمي در امارات متحده عربي
  تهران –) پايلوت سابق(مدير عامل در شركت پاهك

 –رئيس دپارتمان  طراحي تاسيسات تهويه مطبوع همكار مهندسين مشاور ديبا در مهندسين مشاور كواترا 
  تهران

  اصفهان -) شهر سازي آرياشهر(آهن اصفهان طراح تاسيسات شهري در ذوب 
  

  پيام ويژه
سالم به كليه هم دانشگاهيان و هم دوره اي هاي عزيز دانشكده مكانيك  و آرزوي موفقيت براي تك تك 

  .آنها در هر جا كه هستند
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  محمود شبابي
  تبريز 1329متولد 

  لندن - ساكن انگلستان
mahmood@shababi.net 

 

  و توانمندي ها تحصيالت
  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان جامعه تعليمات اسالمي تهران 
 Italimدوره خريد، بازرسي و حمل ماشين آالت صنعتي، بررسي و برآورد كارخانه هاي سازنده در شركت 

Pianti  ماه 9به مدت  
  ايي مختصر با زبان هاي ايتاليايي و فرانسويتسلط به زبان انگليسي و آشن

  

 سوابق شغلي و مديريتي
  تاكنون 1380در حومه لندن در انگلستان از  .Shab Developments Ltdمدير عامل شركت 

  1385تا  1359مدير عمليات شركت گلف اجنسي در انگلستان از 
  در جنوا ايتاليا PIPشريك و سهام دار شركت 

  كت ايريتك در جنوا ايتاليامسئول امور مالي شر
  مدير مالي و اداري شركت ايريتك در تهران

  سرپرست و مسئول امور كارگاه در شركت بوتان گاز
  مسئول امور مالي شركت مهندسي كاژه

  كارمند شركت حسابرسي مجذوب
  

  چكيده تجارب
  بررسي بيالن شركت هاي كوچك و خريد و فروش اين نوع شركت ها

  ساخت منازل مسكوني
 

 توصيه به نسل جوان
توصيه من به جوانان اين است كه سعي كنند تا جائيكه مي توانند شغلي را كه دوست دارند انتخاب كنند و 
تحصيالتشان را در آن رشته به حد اعال ببرند ولي در ضمن از رشته هاي ديگر غافل نشوند تا بتوانند هم از 

  .دگي خوبي داشته باشندكار كردن لذت ببرند و هم در زمان بازنشستگي زن
  

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده
عالقمند به تنيس، بدمينتون، تنيس .م و اكنون ساكن انگلستان هستمابه كشورهاي ايتاليا و فرانسه سفر كرده 

متاهل و داراي دو فرزند .روي ميز، اسكي، موسيقي كالسيك، باله و تئاتر هستم
  .سانس كامپيوتر استدخترم حسابرس خبره و پسرم لي. هستم

 

  پيام ويژه
اگر چه سابقه كار و عالقه من بيشتر روي مسائل مالي بوده است اما شيوه آموزش 
. دانشگاه كمك شاياني به من در ورود به بازار كار و روبرويي با مسائل كاري كرد

من از اينكه از دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل شدم خيلي خوشحالم و از 
  .و خانوادگي خود را موفق و خوشبخت احساس مي كنم لحاظ كاري
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  محمد صادقي
  مياندوآب 1327متولد 

  ساكن تهران
sadeghi_m48@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1353ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان اميركبير زنجان 

  پروژه در تهران تريدوره هاي مختلف مديريتي و مدي
مطالعات در زمينه چرخ دنده ها و روش هاي ماشينكاري و مطالعات در زمينه تبريد و : تخصص حرفه اي

  ميعان گاز
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  عضو هيئت مديره شركت گام آفرين در خمين
  مدير عامل شركت قطعات صنعتي تاكستان در تاكستان

  1388تا  1369ازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از مهندس ارشد صنعتي و رئيس اداره س
  مهندس پروژه در شركت زامياد در تهران

  سرپرست طراحي در شركت پارس آرين در تهران
  معاون كارخانه در شركت مان فيلتر ايران در تهران

  مهندس تاسيسات در شركت في زي بل تهران
  مهندس طراح شركت ساراول
  الكتريك ايران در تهرانمدير شيفت در شركت جنرال 
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  محمدرضا طاهري شهرآئيني
  سبزوار 1327متولد 

  ساكن تهران
mrtaheris@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان اسرار سبزوار 

  1375نعتي دوره مديريت استراتژيك در سازمان مديريت ص
  1979در آلمان به مدت يكسال  MIDREX direct reduction operationدوره 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.mmte.ir(تاكنون  1381مدير عامل مهندسي فن آور معادن و فلزات در تهران از 
  در دوسلدرف آلمان Mines and Metals Engineeringمدير عامل شركت 

 معاون /طرح مجري مقام قائم / مستقيم احياي هاي واحد مدير /تعميرات مدير /برداشت و انباشت مهندس
  1378تا  1355برداري در شركت فوالد خوزستان در اهواز از  بهره

  
 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 قوس روش با سازي فوالد و مستقيم احياي سازي گندله شامل فوالد صنعت كارخانجات احداث سازي بومي
  لكتريكيا

  ايران فوالد و آهن انجمن موسس هيئت عضو
  1389ايران توسط انجمن آهن و فوالد ايران  فوالد صنعت توسعه در برگزيده مدير

  
  پيام ويژه

  .تا توان داريم به دور از گرايشهاي سياسي براي اعتالء و پيشرفت سرزمين ايران و فرزندان خود تالش كنيم
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  محمد تقي طيب
  تبريز 1329 متولد

  ساكن هامبورگ آلمان
mttayyeb@yahoo.de 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران 
  مسلط به زبان هاي آلماني و انگليسي

  
 سوابق شغلي

كه به علت بيماري دياليز بازنشسته  1371تا  1365ز نماينده مهندسي و تعميرات در لوفت هانزا در هامبورگ ا
  .شده ام

  1365تا  1358مهندس موتور هواپيماي ايرباس در شركت ايران اير در تهران از 
  1358تا  1354در ايران اير از  727مهندس موتور هواپيماي 

  
 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

ساكن هامبورگ آلمان  1374ا، هلند سفر كرده ام و از سال به كشورهاي انگلستان، ايتاليا، فرانسه، آمريك
  .هستم

  .عالقمند به مطالعه، موسيقي، نگهداري گل و نقاشي آبرنگ هستم
پسرم حامد داراي تحصيالت دكتري داروسازي از دانشگاه هامبورگ، شاغل و . متاهل و داراي دو فرزند هستم

  .دانشگاه هامبورگ و شاغل در هامبورگ استساكن هامبورگ و دخترم زهره دكتر دندانپزشك از 
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  سيدمحمد فريدني
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
faridani@energysakhteman.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1976فوق ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه غربي ميشيگان آمريكا 
  1974ا فوق ليسانس مديريت بازرگاني از دانشگاه داالس آمريك

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347تهران  1ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 

  مسلط به زبان انگليسي
تاسيسات صنعتي و مديريت پروژه هاي ساختماني و   مديريت شركت هاي صنعتي،: تخصص حرفه اي

  تاسيساتي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1374مديره شركت انرژي ساختمان در تهران از  مدير عامل و عضو هيئت
  رئيس هيئت مديره شركت سي تي يو در تهران/ مدير عامل / مدير فني/ عضو هيئت مديره

  مدير پروژه شركت تكنو فريگو در تهران 
  سرپرست قسمت نصب شركت فريكول
  معاون پروژه شركت تونز ايران در تهران

  در تهرانمهندس پروژه شركت تكنوفريگو 
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .به اكثر كشورهاي پيشرفته جهان سفر كرده ام
  عالقمند به تنيس، فوتبال و نقاشي و عالقمند به مطالعات مديريتي

  .متاهل و داراي دو فرزند پسر و دختر هستم
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  فريدون قبادي
  سنندج 1328متولد 

  ساكن تهران و ونكوور كانادا
fr_ghobadi@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1990هلند  -دلفت –UNESCO-IHEفوق ليسانس محيط زيست گرايش آب از 
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از مكانيك  ليسانس
  1347هدايت در سنندج  دبيرستان از رياضي ديپلم

  انگليسي مسلط به زبان
هري و صنعتي، آب شيرين كن ها، پمپ استيشن زمينه طراحي تصفيه خانه هاي آب و فاضالب ش در تسلط

هاي بانك جهاني، مديريت پروژه هاي آب و فاضالب در كشور هاي عربي از نظر  ها، مديريت پروژه
  سازماندهي، نظارت، ارزيابي و ارتقا

  
 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1390رئيس هئيت مديره شركت مهندسي مشاور پارس آب تدبير در تهران از 
)www.parsabtadbir.com(  

  1390تا  1380مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت مهندسي مشاور پارس آب تدبير در تهران از 
مدير طرح فاضالب / مدير طرح هاي آب رساني به دوحه در قطر/ مدير بخش تصفيه خانه ها و تلمبه خانه ها

  تهران در شركت مهندسين مشاور مهاب قدس تهران
ه شركت سهامي آب منطقه اي غرب كشور شامل استانهاي كرمانشاه، كردستان، همدان، عضو هيئت مدير
  ايالم و لرستان

  كردستان نرئيس سازمان برنامه و بودجه استا
  رئيس هيئت مديره شركت ساختماني يمسو 

  رئيس سازمان عمران و نوسازي روستاهاي استان كردستان
  هشهر در سازمان آب و برق خوزستان در اهوازكارشناس ارشد طرح جامع آبرساني به بندر ما

  دوره خدمت سربازي در كرمانشاه
  

  چكيده تجارب
طراحي روشها و سيستم هاي كار سازماني شامل سازماندهي، نظارت، ارزشيابي، 

  بازنگري و ارتقا
  مديريت و طراحي تاسيسات و تصفيه خانه هاي آب و فاضالب شهري و صنعتي

  رين كنيو تصفيه خانه هاي آب ش مديريت و طراحي تاسيسات
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 توصيه به نسل جوان

اگر در حال حاضر دانشجو بودم، با نگاه حرفه اي تر و صنعتي تر دامنه و عمق آموخته هاي خود را در زمينه 
از طرف ديگر با كارآموزي در شركت هاي مهندس مشاور درك . هاي تئوريك و آزمايشگاهي افزايش مي دادم

در اين راه از تجارب مهندسين دوره هاي . كار و نيازهاي علمي و فني جامعه بهبود مي دادمخود را از شرايط 
قبلي كه به تدريج مدون و در دسترس قرار مي گيرد بهره مي گرفتم و همواره جهان بيني خود را در زمينه 

  .كارهاي مهندسي و صنعتي با توجه به امكانات موجود ارتقا مي دادم
  

 عاليق، خانواده

  عالقمند به كوهنوردي، پياده روي، گردش در طبيعت، موسيقي و مطالعه مباحث مديريتي
فرزند اولم دختر و مهندس مكانيك از دانشگاه دولتي . همسرم دبير ادبيات بازنشسته است و سه فرزند دارم

فرزند سوم  انگلستان، Harriot Wattسمنان، فرزند دوم پسر فارغ التحصيل فوق ليسانس سازه از دانشگاه 
  .انگلستان است UCLدختر فوق ليسانس سازه از دانشگاه 

  پيام ويژه
  احساس مسئوليت، انضباط، اعتماد، سخت كوشي، توجه به خانواده، توجه به همكاران
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  يوسف قناعت
  قزوين 1329متولد 

  ساكن كاليفرنيا آمريكا
yghanaat@queststructures.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1979هندسي سازه از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي دكتري م

  1976فوق ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 
  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

متخصص در زمينه مهندسي سازه و مهندسي زلزله، طراحي سدها و ارزيابي استحكام آنها در مقابل زلزله، 
  مديريت ريسك، ديناميك سازه هاايمني سدها 

  

 سوابق شغلي و مديريتي
  )www.queststructures.com( تاكنون 1987از  .Quest Structures, Incرئيس و مدير عامل 

   1987تا  1983مهندس مشاور در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي در زمينه تحليل سدهاي كشور چين از 
 1987تا  1984از  QUEST Consultantsسرمهندس در 

  1984تا  1982در سانفرانسيسكو آمريكا از  URS Corporationمهندس ارشد در 
  

  چكيده تجارب
داراي تجربه گسترده در زمينه مهندسي سازه و مهندسي زلزله براي سازه هاي مختلف خصوصاً سدها و سازه 

و سيال و سازه و بررسي هاي هيدروليكي در كشورهاي آمريكا و چين و بررسي اثرات متقابل خاك و سازه 
  .ساير بارهاي ديناميكي نظير حركت امواج، ضربه و لرزه هاي محيطي

ارايه خدمات مهندسي، تحليل هاي المان محدود خطي و غيرخطي، مشاوره در زمينه طراحي و ارزيابي سدها و 
كنش سيال و سازه در روليكي و نيز پلها در مقابل زلزله، اندركنش سازه و خاك، حل مسائل اندرسازه هاي هيد

  .كشورهاي آمريكا و چين
سال اندازه گيري هاي ميداني براي بررسي اندركنش خاك و سازه و آب و سازه  20اين تحقيقات شامل 

شود كه بر اساس آن رويه ها و خطوط راهنما براي طراحي و ارزيابي سدها و سازه  دركشور آمريكا و چين مي
  . هاي جانبي آن تدوين شده است

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي
  عضويت در انجمن ها و موسسات تخصصي مختلف آمريكا به شرح زير

 American Society of Civil Engineers (ASCE) 
Association of State Dam Safety Officials (ASDSO) 
Earthquake Engineering Research Institute (EERI) 
Seismological Society of America (SSA) 
Structural Engineers Association of Northern California 
(SEAONC) 
United States Society on Dams (USSD) 
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  اكبر كردگاري
  يزد 1329متولد 

  ساكن يزد
kerdegari@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1357دكتري راه و ساختمان از دانشگاه استانفورد آمريكا 

  1357فوق ليسانس تعليم و تربيت از دانشگاه استانفورد آمريكا 
  1355فوق ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه استانفورد آمريكا 

  1354فوق ليسانس راه و ساختمان دانشگاه استانفورد آمريكا
  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان ايرانشهر 
  دوره آموزشي مديريت و قرارداد در دانشگاه بركلي در كاليفرنيا

  در اوكلند آمريكا Toastmaster Internationalدوره آموزشي سخنوري و مديريتي 
  مسلط به زبان انگليسي

  

 سوابق شغلي و مديريتي
  تاكنون 1380صاحب فروشگاه عطاري كردگاري در يزد از 

 Peninsula Charter Line ،Saint Clair Transportation ،Sunnyاشتغال در شركت هاي 
Valeca ،Windsor CA ،Cement Concrete Consultant ،Consolidated Engineering 

Co ،Testing Engineering Inc  1380تا  1361در آمريكا در فاصله سالهاي  
  عضو هيئت مديره دانشگاه صنعتي اصفهان و رئيس دانشكده راه و ساختمان 

  رياضي در دبيرستان هاي مختلف معلم
  

  چكيده تجارب
 Cement Concreteپروژه در شمال كاليفرنيا هنگام كار در شركت هاي  200همكاري در حدود 

Consultant ،Consolidated Engineering Co ،Testing Engineering Inc 
 

  تاليفات و ترجمه
  1976انشگاه استانفورد انتشارات د Concrete in hot-weather areasتاليف كتاب 
انتشارات  The role of gypsum in portland cement and expansive cementتاليف كتاب 

  1978دانشگاه استانفورد 
ترجمه كتاب هاي استاتيك و ديناميك مريام منتشره در دانشگاه صنعتي اصفهان 

  1359و  1358در سالهاي 
 

 عاليق
  ي و ادبياتعالقمند به نجوم، كوهنوردي، موسيق

 

  پيام ويژه
سعي كنيد انرژي بشر را به جاي استفاده در تخريب جهان، در راه جلوگيري از 

  .تخريب زمين و حفظ سرمايه زمين به كار ببنديد
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  محمدرضا كسايي كوپايي
  اصفهان 1329متولد 

  ساكن اصفهان
m.kasaei@fodadtechnic.ir 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از كليسانس مهندسي مكاني

  1347ادب  دبيرستان از رياضي ديپلم
  شرقي آلمان در آموزشي نورد دوره
  آموزشي هيدروليك در ايتاليا دوره

طراحي، نظارت، و اجراي تاسيسات مكانيكي ساختمان، ماشين آالت، سيستهاي هاي  زمينه در تخصصم
  هاي بيمارستاني و درماني، و مديريت توليد كارگاههاي نوردتعمير و نگهداري، طراحي، نظارت، و اجراي پروژه 

  

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1386اصفهان از  –مشاور مديرعامل در شركت مهندسي فوالد تكنيك 
)www.fooladtechnic.ir(  

  1390تا  1368عضو هيات مديره و رئيس گروه مكانيك سازمان نظام مهندسي اصفهان از 
  تهران –ول گروه مكانيك شوراي مركزي نظام مهندسي كشورعضو شورا و مسئ

  اصفهان –مشاور و مدير پروژه در شركت مهندسين مشاور 
  اصفهان –مدير در شركت خانه سازي ايران 

  شوشتر  –مدير منطقه در شركت خانه سازي كارون 
  اهواز –مدير پروژه هاي بيمارستاني در قرارگاه مهندسي خاتم االنبيا 

  اصفهان –ظر و مدير پروژه در شركت خانه سازي ايران مهندس نا
  اصفهان – -مهندس ناظر در دانشگاه صنعتي اصفهان 

  تهران -افسر لجستيك در نيروي هوايي 
  

  چكيده تجارب
  سال 40نظارت و اجراي تاسيسات مكانيك ساختمان به مدت  -طراحي
  سال 30مدت نظارت و اجراي پروژه هاي بيمارستاني و درماني به  -طراحي

  سال 22عضو نظام مهندسي ساختمان رشته تاسيسات به مدت 
 

  پيام ويژه
  تا تواني با جماعت يار باش                  رونق هنگامه ابرار باش

  هست شيطان از جماعت دورتر        حرز جان كن گفته خيرالبشر         
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  شهريار كياست دولت آبادي
  شيراز 1328متولد 

  هانساكن اصف
  

  تحصيالت
  1353ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  مسلط به زبان انگليسي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تدريس در دبيرستان هاي شيراز
  مدير فروش در شركت تاسيساتي شيراز

  
 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده

  1357تا  1355اقامت در آمريكا براي تحصيل از 
خواننده آواز و عالقمند به موسيقي . ي هستم و تاكنون تمام قله هاي ايران را فتح كرده امعالقمند به كوهنورد

  .هستم
دخترم مهندس برق از دانشگاه شيراز و فوق ليسانس و دكتري از سنگاپور . متاهل و داراي سه فرزند هستم

يسانس مهندسي دختر ديگرم فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه فردوسي مشهد و پسرم ل. است
  .كامپيوتر از شيراز است
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  شادان كيوان الريجاني
  تهران 1328متولد 

  ساكن كلگري كانادا
shkayvan@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1977فوق ليسانس مهندسي مكانيك گرايش ترموديناميك از دانشگاه ايالتي نيويورك در بوفالو 
  1352انشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي مكانيك د

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
  مسلط به زبان انگليسي و آشنايي با زبان فرانسه
  متخصص طراحي و اجراي نيروگاه هاي حرارتي

  
 سوابق شغلي و مديريتي

در تهران مدير پروژه هاي نيروگاهي در شركت مهندسين مشاور قدس نيرو / معاون مدير پروژه/ مهندس پروژه
  1386تا  1362از 

  رئيس كنترل مرغوبيت كارخانجات ارج در تهران
  مدرس دروس مكانيك در تكنيكوم نفيسي سابق تهران

  مهندس محصول در شركت كرير ترموفريك تهران
  

 خالصه تجارب

در مگاوات نيروگاه در صنعت برق كشور  3000همكاري در سطوح مختلف براي ساخت و راه اندازي متجاوز از 
  سال فعاليت در شركت قدس نيرو 25مدت 

  

 ترجمه

به اتفاق همسرم خانم ويدا حقايق در   VAX /VMSترجمه و نشر كتاب راهنماي سيستم عامل كامپيوتر 
  1372سال 

  

 توصيه به نسل جوان

آموزش، تجربه، مشورت، پشتكار، پركاري، حفظ ارتباط با پيشرفت هاي صنعتي و علمي، شركت در سمينار 
ي علمي و تخصصي و اهتمام در تهيه و ارائه مقاالت مرتبط را به جوانان توصيه ها

بايد بگويم دوستاني كه در دوره دانشجويي بهتر از من درس خواندند، . مي كنم
  نيز بهتر بود ميرشته كار انتخابمورد در . اعتماد بنفس بيشتري در كار داشتند

شاخ به آن شاخ بپرم و  نيكمتر از ا تا كردم يم يشتريبا صاحبان تجربه مشورت ب 
  .باال تر برسم زود تر به مرحله
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 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

در طول سالهاي كاريم از تأسيسات و كارخانجات صنايع سنگين كشور هاي فرانسه، آلمان، ايتاليا، شوروي 
اخبار علمي، ورزشي و اجتماعي عالقه شخصي به پيگيري .سابق، ژاپن، چين و كره جنوبي بازديد داشته ام

دخترم ستاره پس از دريافت مهندسي الكترونيك از دانشگاه آزاد . متاهل و داراي دو فرزند هستم .دارم
پسرم شهاب هم مهندسي نفت از . ازكانادا شده و در اين كشور شاغل است MBAاسالمي، موفق به اخذ 

  .كانادا گرفته و مشغول به كار است
  

  پيام ويژه
شگاه از نظر عملي حداكثر امكانات را براي ما فراهم كرد اما از نظر ارتباط با صنعت و آگاهي از بازار كار دان

تحصيالتم آنقدر به من قوت قلب داد كه بعد از چند سال اول و كسب برخي تجارب . كردم احساس كمبود مي
و  استادانهمت واالي بنيان گذاران، اكنون كه به .توانستم بخوبي از آنها براي حرفه ام بهره برداري كنم

بسياري از فارغ التحصيالن، نام اين دانشگاه در بخش قابل توجهي از كره خاكي شناخته شده و مورد احترام 
  .است، بر تك تك هم دانشگاهيان جوان باياست كه ادامه دهنده و حافظ اين نام نيك باشند
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  عليرضا لئالي
  تهران 1329متولد 

  ساكن فرانسه
arl1900@yahoo.fr 

  
  تحصيالت

  فرانسه Grenobleدكتري از دانشگاه 
  فرانسه Grenobleفوق ليسانس از دانشگاه 

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز 

  
 سوابق شغلي

سال  30و انرژي به مدت  فرانسه فعال در زمينه برق EDFمدير پروژه نيروگاه هاي بادي در شركت 
)www.edf.com(  

  اشتغال در شركت بويلر سازي در فرانسه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

203 
 

  بهمن لطيف
  كرمانشاه 1329متولد 

  ساكن ونكوور كانادا
blatif@yahoo.com 

  
  تحصيالت 

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز 

  
 ابق شغلي و مديريتيسو

  در ونكوور كانادا Canadian Communication Consortium Incعضو هيئت مديره 
  )www.mesanir.com(ايران در تهران  صنعتي معماري مشاور عضو هيئت مديره مهندسين

  
  
  
  
  
  
  



 

204 
 

  محسني فرخ
  اراك 1328متولد 

  ساكن ايزدشهر مازندران
farokhmohseni@gmail.com  

  
  توانمندي ها و تحصيالت

  1352شريف  صنعتي دانشگاه ليسانس مهندسي مكانيك از
  1346خوارزمي تهران  دبيرستان از رياضي ديپلم
  آموزشي مديريت پروژه به مدت يك سال دوره

  
 سوابق شغلي و مديريتي

زمينه فعاليت ساخت و نصب انواع كارخانجات  -تاكنون 1361مدير عامل شركت پارس كرپي در تهران از 
  نعتي و معدنيص

  تهران و لوشان –مدير پروژه نصب كارخانه سيمان لوشان در شركت صنايع فلزي ايران 
  تهران –معاون كارخانه و مدير پروژه نصب كارخانه سيمان تهران در شركت صنايع فلزي ايران 

  هرانت –ذوب آهن اصفهان در شركت صنايع فلزي ايران  500معاون كارخانه و مدير پروژه نصب نورد 
  تهران و ساري –طرح توليد كارخانه چوب و كاغذ مازندران 

  تهران -اراك در شركت مهندسين مشاور تكنولوگ آلومينيومطرح توسعه كارخانه 
  اراك - سازي اراك  آلومينيومكارمند تداركات و انبارداري در كارخانه 

  
 خانواده

  .مدرك دكتري دارند كه از ايران و استراليا رزند پسر هستمدو ف داراي و متاهل
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  آقاسيديحيي مدرسي وامقي
  يزد 1329متولد 

  ساكن تهران
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان جامعه تعليمات اسالمي افشار در يزد 
  1356طريش دوره آشنايي با صنايع چوب و كاغذ در كشور ا
  1368دوره آشنايي با صنايع فوالد در ايتاليا و آلمان 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  مشاوره فني و مديريتي در شركت هاي خصوصي تهران تاكنون
  اشتغال در شركت ساختماني پرليت در تهران

  طرح گل گهر در تهران  –شركت ملي فوالد ايران  كارشناس فني طرح در
  ادر و كشتيراني واحد بوشهرمعاون فني سازمان بن

  چوكا در بندر انزلي -سرپرست تعميرات كاغذسازي صنايع چوب و كاغذ ايران
  شركت دي –سرپرست تاسيسات فرودگاه اصفهان 

  مسئول تعميرات پااليشگاه شيراز در شيراز
  

 تاليفات

مي الفلسفه انقالب اس با موضوع تنظيم وقايع انقالب اسالمي و» شاه جنگ«كتاب شعر در حال تاليف به نام 
  صفحه 700در حدود 

 
 توصيه به نسل جوان

توصيه من به جوانان اين است كه مسير زندگي خود را با روشن بيني انتخاب كنند و به عظمت جهان هستي 
خداوند . توجهي پيامبرگونه داشته باشند تا هيچگاه  در وادي ندامت گام بر ندارند و زندگي خود را تباه نسازند

  .ر و ياور همگان باديا
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

عربستان سعودي سفر  و به كشورهاي اطريش، آلمان، بلژيك، ايتاليا، الجزاير، سوريه
  .كرده ام

  .عالقمند به الهيات و مفاهيم عرفاني و شعر هستم
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مهدي ديپلم، ريحانه مريم ليسانس ميكرو بيولوژي، نحله فوق ديپلم، . فرزند هستم 7متاهل و داراي 

  ساله 4ساله، سيدامير علي و سيده زهرا دوقلوي  10دانشجوي زبان انگليسي، جمليه 
  پيام ويژه

همين طور خرد او نيز ناقص و . بسيار ناچيز است ،انسان تا به مرتبه كمال نرسد علم او جزئي و در مقابل كل
انسان تا احاطه . قاطع اظهارنظر و جهت گيري كند بنابراين نبايد نسبت به مسائل مهم به طور. كوته بين است

چه زيبا گفته است . كامل نداشته باشد، نظرش ناقص خواهد بود و بايد متوجه نقايص خرد دوگانه خويش باشد
  :شيخ الرئيس بوعلي سينا

  
 كه بدانم همي كه نادانم تا به آن جا رسيد دانش من

  
را مرور مي كنم متوجه مي شوم كه قضاوت هايم در آن امروز كه پس از چهل سال خاطرات گذشته خود 

متاسفانه گروهي از دوستان هيجانات . روزگاران بيشتر هيجاني و از جنبه نقص وجود بوده تا از جنبه كمال آن
را در قالب ايدئولوژي هاي مختلف هم جاسازي كرده بودند و برداشت آنان بيشتر التقاطي بود تا واقعيت  خود
زمان تضاد در جامعه بسيار شديد بود و هيجانات انقالبي به دانشجويان نيز سرايت كرده و به در آن . امر

تغيير نام دانشگاه خود يادآور تصادم فيزيكي وحشتناك . تصادمات فيزيكي شديدي بين آن ها منجر شده بود
. را ناكام ساختند زيركان از آن هيجانات استفاده هاي گروهي بردند و بسياري از دوستان. آن دوره است

گروهي به اشتباهات خود پي بردند و به بطالن آن نظريه ها اعتراف كردند و حتي عليه آن جريانات سياسي 
  :چه زيبا گفته است خواجه شيراز. موضع گرفته و قلم فرسائي كردند

  
 كه من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد به راه عشق منه بي دليل راه قدم

  
  :خواهم ما را مورد رحمت واسعه خود قرار دهد و به ما بينشي تمام عيار عنايت فرمايد از خداوند مي

  
  آن چه ناديدني است آن بيني چشم دل باز كن كه جان بيني
 همه آفاق گلستان بيني گر، به اقليم عشق روي آري
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  مرتضوي )مظفر(سيد عماد
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
emad.mortazavi@ahoon.net 

  
  تحصيالت

  فوق ليسانس مهندسي عمران از كشور ايرلند
  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور كرمان 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  آهون در تهران مشاور مهندسي مدير عامل شركت
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  علي اصغر مصوري
  رانته 1329متولد 

  ساكن تهران
amosavari2000@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1370فوق ليسانس مهندسي صنايع گرايش مديريت صنايع از دانشگاه صنعتي اميركبير 
  1352ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان نظام تهران 
  مسلط به زبان انگليسي

نيه طراحي و مديريت بر اجراي خطوط لوله غير فلزي وكابلهاي برق، مخابرات و فيبر نوري در متخصص در زم
بستر دريا، طراحي و نيز متخصص در زمينه مديريت بر اجراي آبگيري از دريا براي سيستمهاي آب شيرين كن 

  وخنك كن
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  ن تاكنونمعاون اجرايي مدير عامل در شركت دنا صنعت در تهرا
  مدير توسعه بازار شركت هيربدان در تهران

  مدير پروژه در موسسه جهاد تحقيقات در تهران/ مدير توسعه بازار
  مدير عامل شركت مهندسي مشاور موننكو ايران در تهران

  معاون تامين تجهيزات نيروگاه در حال احداث شازند اراك در شركت مپنا در تهران
ي مشاور راياب بندر و توسعه منابع آب خاورميانه وابسته به وزارت نيرو در مدير عامل شركت هاي مهندس

  تهران
  فعاليت در طراحي و اجراي پروژه هاي مرتبط با مهندسي جنگ براي تحقيقات مهندسي جنگ جهاد

كارشناس بلوچستان جنوبي در شركت آب منطقه اي سيستان و / رئيس آب مشروب/ رئيس تصفيه خانه
  بلوچستان

  ناس تاسيسات آب در جهاد سازندگي استان سيستان و بلوچستان در زاهدانكارش
  رئيس كارگاه تاسيساتي در گروه مهندسين پاورز در شهرهاي خاش و ساري

  رئيس كارخانه طرح نان ماشيني كشور متعلق به سازمان غله و قند و شكر در زاهدان/ مدير نصب
  ب آهن اصفهانمهندس مكانيك انبار مواد خام در كارخانه ذو

  
  چكيده تجارب

  طراحي و مديريت ساخت زيردريائي كوچك آموزشي
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  طراحي و مديريت اجراي خط لوله دريائي آبرساني به جزيره هرمز ازبندرعباس

  سيستم سرمايش متانول جزيره خارك -طراحي و نظارت عاليه خطوط لوله آبگيري از دريا
  مليات كابل دريائي برق رساني به جزيره هرمزطراحي تجهيزات مورد نياز و مديريت اجراي ع

  جزيره كيش يائيدرنوري  كابل اتيعمل ياجرا تيريمد و ازين مورد زاتيتجه يطراح
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

طراحي و ساخت يك نوع توربين باد با محورعمودي كه به نام شركت هيربدان در اداره ثبت اختراعات ثبت 
  .گرديده است

  
 دستاوردهاي ورزشي 

  سال  4به مدت  1348مقام دوم تيمي دانشگاه هاي كشور در رشته ژيمناستيك در سال 
  1353عضو تيم جودو در شركت ذوب آهن اصفهان 

  
 خانواده

  .كه هر سه تحصيالت دانشگاهي دارندهستم داراي سه فرزند و متاهل 
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  محمد باقر معتمد
  جهرم 1328متولد 

  ساكن تهران
mbmotamed@gmail.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان خواجه نصير در جهرم 

  1363دوره مديريت صادرات در سازمان مديريت صنعتي 
  1390دوره مديريت اصناف در وزارت بازرگاني 

  در حال حاضردر دانشگاه پيام نور  MBAدوره مديريت 
  دوره مديريت فروش و بازاريابي در شركت كاترپيالر در سوئيس
  مسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان هاي آلماني و ايتاليايي
  متخصص در زمينه تاسيسات حرارت مركزي و تهويه مطبوع

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1365مدير شركت مهندسي زحل در تهران از 
  تاكنون 1386ره اتحاديه صنف فروشندگان لوازم شوفاژ و تهويه مطبوع در تهران از رئيس هيئت مدي

  مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت صنايع شوفاژ البرز در تهران
  مدير عامل شركت مهندسي ترموفيلد در تهران

  مدير فني شركت كاترپيالر در تهران
  مهندس پروسس در شركت تيغ ناست در تهران

  
  ربچكيده تجا

  مسئله يابي، طرح و تغيير خط توليد بسته بندي در شركت ناست
  شوفاژسوز طراحي و ساخت مشعل هاي گاز و گازوئيل 

  طراحي و ساخت هسته هاي چدني مقره
 

 دستاوردهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي

اقتصادي،   مقاله، مصاحبه و نوشتار در خصوص مسائل اجتماعي، 70بيش از 
  صصي شوفاژ، تهويه مطبوع و تاسيساتمديريت اصناف و تخ
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 توصيه به نسل جوان

ما مهندسين بسيار خوب، متخصص و ورزيده داريم ولي مملكت ما به مديران ورزيده، متعهد و متخصص نياز 
من از راه مديريت صحيح، ارتباط عمومي قوي و نگرش فوق العاده توانستم به شكوفايي و سرخوشي و . دارد

  .شمكمال اميدوار با
  

 عاليق، خانواده

  عالقمند به كوهنوردي و موضوعات فرهنگي و نوشتن مقاالت اجتماعي، اقتصادي و تخصصي
  .دو فرزندم فوق ليسانس و سومي دانش آموز است. متاهل و داراي سه فرزند هستم



 

212 
 

  عليرضا معيني واسكسي
  قائم شهر 1329متولد 

  ساكن تهران
amoeini@hotmail.com 

  
  نمندي هاتحصيالت و توا

  1352ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از تهران

مديريت پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي، مديريت شركت هاي تجاري و توليدي، طراحي و اجراي : تخصص
صي، پروژه هاي تاسيساتي، مديريت شركت هاي پيمانكاري در امور طرح هاي عمراني دولتي و بخش خصو

  سيستم هاي تصفيه آب آشاميدني و تصفيه هوا براي كاربردهاي مسكوني، تجاري و صنعتي
  تسلط به زبان انگليسي به ويژه مذاكرات تجاري و فني

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون  1383مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت هيرابسان از 
  كنونتا 1376رئيس هيئت مديره شركت مهندسي برسامكو از 

  تاكنون 1386رئيس هيئت مديره شركت رزينهاي صنعتي ايران از 
  عضو هيئت مديره شركت رزينهاي صنعتي ايران

  مدير عامل شركت برسامكو
  

  چكيده تجارب
مديريت شركت هاي پيمانكاري در رشته ابنيه، مديريت شركت هاي توليدي، مديريت شركت هاي تجاري، 

يساتي، مديريت توليد و تجارت، تصفيه آب آشاميدني خانگي و صنعتي، و تاس مديريت پروژه هاي ساختماني
  سال 30تصفيه هوا براي اماكن مسكوني، تجاري و صنعتي به مدت 

 
 توصيه به نسل جوان

التحصيالن دانشگاه هاي ايران بعد از دانشگاه به مديريت  با توجه به اينكه اكثر فارغ
نساني زيردست سر و كار دارند، الزم شوند و در هر صورت با نيروي ا مشغول مي

من از زمان . است به علم مديريت نيروي انساني و علم روانشناسي آگاهي پيدا كنند
سال فهميدم كه اگر قدري با علم  12ورود به كار همواره مدير بودم و بعد از 

  .مديريت آشنا مي شدم راحت تر كار مي كردم
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مهندسي بوده و كمبود اطالعات قانون كار، قانون تجارت، علوم بانكي  ام به نكته ديگر آنكه من هميشه توجه

اگر امكان برگشت به گذشته بود به گذراندن دروه هاي . كرد و ساير آگاهي هاي جنبي كار را برايم سخت مي
اطالعات جنبي فوق ضروريست ولي براي يك پزشك شايد ضروري  ،براي يك مهندس. پرداختم فوق مي

  .نباشد
  

 ، عاليق، خانواده  اي خارجيسفره

  سفرهاي مكرر به عموم كشورهاي اروپايي، سفر به آمريكا و كشورهاي آسيايي و اقامت در كانادا
  عالقمند به ورزش شنا و پياده روي

  .كه هر سه تحصيالت دانشگاهي را به پايان رسانده اندهستم داراي سه فرزند و متاهل 
 

  پيام ويژه
موفقيت هم با هدفمندي اوليه و پيگيري . براي من مايه ادامه و پيشرفت بود هميشه موفقيت در يك كار

رسيدم  من هميشه ابتدا براي خودم هدف انتخاب مي كردم و بعد با همت و تالش به آن مي. حاصل مي شود
اميد، . اميد به آينده يكي از بزرگترين صفات من است. و اين موفقيت باعث سرخوشي و تالش بيشتر مي شد

  .تالش، هدفمندي و برنامه ريزي اصول فكري من بوده و هست
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  كامران مقدس
  آبادان 1329متولد 

  ساكن بندرانزلي
kmoghaddas@yahoo.com 

  

  و توانمندي ها تحصيالت
  1352ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347دپپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يك تهران 
  1359انگلستان  Hayden Carrierهاي رفت و آمدي در شركت دوره آموزشي چيلر

  ماه 6دوره هاي متعدد سيستم هاي تهويه مطبوع در شركت شعله خاور تهران 
  دوره مديريت پروژه در مهندسين مشاور ره شهر تهران

  مسلط به زبان انگليسي
  متخصص در سيستم هاي تهويه مطبوع ساختمان هاي بزرگ

  

 يسوابق شغلي و مديريت
  تاكنون 1388مدير گروه تاسيسات در شركت طب زيست بنيان براي پروژه بيمارستان پارس رشت از 

  كارشناس ارشد بخش نظارت عاليه در مهندسين مشاور ره شهر در تهران
  رئيس هيئت مديره و سرپرست اجراي پروژه ها در شركت هواي مطبوع در مشهد

  در رشتمدير بخش تاسيسات شركت سرمايه گذاري مسكن 
  مدير عامل شركت تيفاكو در تهران

  مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت پارگام در بندرانزلي
  انگلستان Bovisمهندس اجراي تاسيسات در ساختمان مركزي بانك باركليز لندن در شركت 

  شتطراح تهويه مطبوع در شركت كارفه در تهران و ر/ سرپرست قسمت تعمير و نگهداري/ سرپرست كارگاه
  

 توصيه به نسل جوان
. در هر محيط و هر فضائي كه قرار گرفتيد بياموزيد و از تجربيات و علم افراد حتي زيردست خود بهره ببريد

  .هرگز به علم خود غره نباشيد
 سفرهاي خارجي، خانواده

  .ماه اقامت كاري در انگلستان داشته ام 6
 سانفرانسيسكو در هنر عالي دوره گذراندن حال در و الهس 32 بزرگم دختر .فرزند دختر هستم 2متاهل و داري 

 مونپليه دانشگاه از فرانسه زبان مترجمي ليسانس فوق مدرك اخذ از پس دارد سال 27 كه دومم دختر و آمريكا
  .است گزيده اقامت كشور همان در فرانسه

 

  پيام ويژه
و شرايط اقتصادي  ترجيج مي دادم شرايطي فراهم كنم كه فرزندانم در ايران بمانند

  .كردم كه فرزندانم و نسل هاي بعدي هم همان راه را ادامه دهند اي ايجاد مي
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  مقدم )شادي(اسماعيل
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354شريف  صنعتي دانشگاه از ليسانس مهندسي مكانيك

  1347البرز تهران  دبيرستان از رياضي ديپلم
  طراحي ماشين و طراحي اتاق تميز زمينه در تخصصم
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  مكرم اكبر علي
  انديمشك 1328متولد 

  ساكن تهران
ali_mokarram@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351شريف  صنعتي دانشگاه از ليسانس مهندسي مكانيك
  1346فردوسي تبريز  دبيرستان از رياضي ديپلم
  موزشي كوتاه مدت آزمايشات تست غير مخرب در ايران و آلمانآ هاي دوره

  مسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان ايتاليايي
متخصص در زمينه كارشناسي و مديريت كنترل كيفي و آزمايشات مخرب و غير مخرب و متخصص در زمينه 

  مديريت پروژه
  

 سوابق شغلي و مديريتي

ك در شركت معيار صنعت وابسته به هلدينگ بانك پاسارگاد در خنك كردن كك به روش خشمدير پروژه 
  تاكنون 1390تهران از 

پروژه خارك در / مدير پروژه اسكله و مخازن گاز مايع / مدير واحد بازرسي فني/ كارشناس پروژه احيا مستقيم
  1388تا  1356شركت ايريتك تهران از 

  در تهران ) تك فعلي(معاون تعميرات كارخانه كابل سازي ايكو 
  كارشناس ريخته گري قطعات موتور كارخانه تراكتورسازي تبريز

  ) بنيان ديزل فعلي(معاون كارگاه ساخت و مونتاژ موتور كارخانه درمن ديزل 
  كارشناس سنگ زني رينگ در كارخانه بلبرينگ سازي تبريز/ كارشناس ابزارسازي

  
  چكيده تجارب

يزي وانجام پروژه هاي كنترل كيفي وبازرسي فني ماشين آالت سال تجربه و تبحر در برنامه ر 30داراي 
  سنگين و خطوط ريخته گري و نورد فوالد در شركت بلبرينگ سازي و شركت ايريتك

سال تجربه كارشناسي و مديريت پروژه هاي بزرگ صنعتي در شركت هاي  8داراي 
  ايريتك و معيار صنعت

  
 فعاليت هاي ورزشي

و كسب  مكانيك و دانشگاه در دوره چهارساله دانشجويي عضو تيم فوتبال دانشكده
  1351هاي كشور در تبريز، تابستان  مقام چهارم مسابقات سراسري دانشگاه
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 توصيه به نسل جوان

بنظر من عصاره موفقيت در مثبت انديشي است، هميشه توانائي را در افكار و ضمير نا خودآگاه خود تلقين و 
  .كه موفق خواهيد شد تمرين كنيد و مطمئن باشيد

  
 سفرهاي خارجي، خانواده

  .به كشورهاي اروپايي، ژاپن، كانادا سفر كاري و سفر توريستي به آمريكا داشته ام
اولي فوق ليسانس مهندسي عمران از دانشكده فني دانشگاه تهران، فوق . داراي همسر و دو فرزند دختر هستم

دومي ليسانس مكانيك از . است بوستونه نورث ايسترن در ليسانس زلزله و دكتري مكانيك خاك از دانشگا
دانشگاه شريف و فوق ليسانس مكانيك از دانشگاه ايالتي ايرواين و دانشجوي دكتري در دانشگاه نورث 

  .است بوستونايسترن در 
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  مرتضي مكي
  اراك 1328متولد 

  ساكن تورنتو كانادا
moti.makki@rogers.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي 
  دروس آزاد در دانشگاه تورنتو

  مسلط به زبان انگليسي
 ASHRAEاز كانادا و عضو  PEداراي گواهي نامه مهندس حرفه اي 

 

 سوابق شغلي

  شركت پيمانكاري در زمينه مهندسي مكانيك در تورنتو
  ، شهر جنوا در ايتاليا  اراك   ل در شركت مهندسي ايريتك در تهران،اشتغا

  در تهران Lecy Architectsاشتغال در شركت 
  

  چكيده تجارب
  قسمت سياالت و كنترل آلودگي هوا -كارآموزي و فعاليت در صنايع فوالد

  ي و ورزشيطراحي و نصب سيستم هاي تهويه مطبوع براي ساختمان هاي تجاري، بيمارستاني، ادار
 

 عاليق، خانواده

  .عالقمند به موسيقي، دوچرخه سواري و اسكي هستم
  .همسرم برنامه نويس كامپيوتر و تحليل گر سيستم است و داراي يك فرزند پسر هستم
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  مصطفي ماليري
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
malayer28@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1357ي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندس

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان علوي 
  آشنايي با زبانهاي انگليسي، آلماني، عربي

  روانشناسي شناختي -فلسفه علم -داراي مطالعاتي در فلسفه
  قرآن پژوه: در حال حاضر

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  قمدير كل آموزش نيروي انساني وزارت صنايع سنگين ساب
  معاون آموزش و پژوهش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
  مشاركت در تاسيس موسسه مطالعات و بهره وري نيروي انساني

  مشاركت در تاسيس سازمان ملي بهره وري ايران
  مدتي حضور در جبهه هاي جنگ ايران و عراق

  

  تاليفات
  داراي تاليفاتي در مورد خدا، صالت، كعبه و اولياء خدا

  مهندسي خوشبختي -مهندسي فلسفه -اكتشاف قرآن: ست تاليفدر د
  

  :پيامي براي جوانان ميهنم
اهداف خيلي  -   !AIM HIGH« والت ديسني ميگفت. هميشه باالترين سكوهاي جهاني را هدف بگيريد

بخشي اما هشيار باشيد كه رشد كاريكاتوري و نامتوازن مانع از ثمر. »بلند پرواز باشيد -باال انتخاب كنيد
تخصص باال بدون داشتن فلسفه و مهارت هاي انساني و اجتماعي و عشق به انسان، . توانمندي هاي مااست

 -نتوني كويين يك هنرمند بود اهل تفكر و فلسفهآ. اسب سركشي است كه ما را به غايت خوشبختي نميرساند
  .راوج خوشبختيو د -او عاشق انسان بود. بيشترين مشاركت اجتماعي در كارهاي نيك داشت

به بهانه تخصص گرايي خود را در حوزه . شعور و انديشمندي رمز خوشبختي است
راسل خوب  برتراند. هاي ديگر از ايده هاي فلسفي و اجتماعي بيسواد نگه نداريد

. ميگفت كه چه بسا دانشمنداني كه در غير حوزه تخصص خود، عوامي بيش نيستند
  زندگي اش فلسفه اي را مهندسي نكند  بخاطر داشته باشيد كسي كه براي

و چرايي هاي بزرگ را بي جواب بگذارد، تكه چوب سرگرداني است كه سرنوشتش 
  .را جريان رودخانه تعيين ميكند
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  .به آفريده هاي خدا بينديشيد و هميشه سوژه هايي براي فكر در حوزه علم و فلسفه همراه خود داشته باشيد
  

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

  .به تعدادي از كشورها سفر كرده ام: سفرهاي خارجي
قرآن براي من يك . است» قرآن كريم«باالترين دلبستگي و ذوق و شوق و توجه من در زندگي به : عاليق

و  -فرينش و ديدار خدا استآشاهراهي بسوي درك عظمت  -دريايي از سوژه هاي انديشه است -كتاب نيست
  !خوشبختي

يحيي ماليري مهندس شيمي از دانشكده فني دانشگاه . زند دو دختر و دو پسر هستمفر 4راي دا: خانواده
شعري ماليري مهندس آي تي از دانشگاه صنعتي شريف و دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي   تهران،

نشجوي باليني از دانشگاه عالمه طباطبايي، علي ماليري كارشناسي مديريت مالي از دانشگاه تهران و دا
  .و زهرا ماليري دانشجوي معماري دانشگاه شهيد بهشتي است  كارشناسي ارشد دانشگاه تهران

 

  شرح حال به قلم شخصي
 فردي يا استعداد كم را خود هميشه باهوش افراد با مقايسه در بلكه نيستم و نبوده تيزهوشي آدم ابدا من

 به بايد و هستم كودن زيادي درسي مطالب درك در كردم احساس زماني حتي. ام كرده ارزيابي متوسط
 اهل و كوشي سخت. باشم اشياء و اطراف به حساسيت و دقت اهل كه بودم گرفته ياد اما. كنم مراجعه پزشك
 يا فلسفي جدي مسائل از بسياري به كودكي اوان همان از هست يادم. آموختم خانواده در را بودن انديشه
 مي حيرت به مرا كه بود هميشگي اي سوژه خورشيد برگرد فضا در ينزم گردش برايم. انديشيدم مي علمي

 دست از و بودم تهران جنوب منطقه آموزان دانش ترين برجسته جزو ابتدايي ششم نهايي امتحان در.انداخت
  .گرفتم جايزه جهانباني خانم
 و علوي دبيرستان ضيريا رشته در را دوم رتبه فرهادي مصطفي از بعد قديم متوسطه ششم نهايي امتحان در

 هاي همشاگردي از بسياري تيزهوشي برابر در هنوز كه است حالي در اين. كردم كسب را منطقه در پنجم رتبه
 و تر موفق زندگي در آنها همه از ميكنم احساس عميقا گرچه -كنم مي كوچكي احساس دوران آن

 در باال نمره دليل به آريامهر دانشگاه قتو رئيس رضا پروفسور طرح قالب در 47 سال در.ام بوده تر خوشبخت
 و موفق دانشجويان جزو اول سال دو. شدم دانشگاه وارد مكانيك رشته در كنكور بدون نهايي، كتبي امتحانات

 در فعال نسبتا فردي دانشگاه و دبيرستان دوران تمام در.كردم رها را درس تقريبا آن از پس اما. بودم خوب
 حساسيت و ورزي انديشه مدرسي استاد و روزبه استاد دبيرستان در. بودم اجتماعي و يفرهنگ ديني، هاي زمينه

 روابطي ايشان با و بودم جعفري تقي محمد استاد خدمت در هم سال چند. كردند تشديد من در را فلسفي
 سينهواك بعد سالهاي فكري هاي بحران براي مرا جعفري استاد از من هاي آموخته. داشتم صميمي و نزديك
 دستي پيش ها سوال ترين بنيادي طرح در هميشه بلكه نكردم درماندگي احساس هرگز كه بطوري بود كرده

 وحرفه سازماني شكل روزگار آن تاريخي شرايط تناسب به من سياسي و اجتماعي فعاليت 49 سال از.ميكردم
 افراد جزو من. شديم گود وارد همسرم و خواهر ،مادر ،پدر همراه ام خانواده همه با من راه اين در. كرد پيدا اي

  مصاحبت و آشنايي. گذراندم زندان در را ماه 41 قريب مجموع در. شدم دستگير بار سه كه بودم نادري
   مرگ به باز چشم با كه )دوره اي مهندسي مكاينك هم( خوانساري سادات رضا محمد چون مرداني بزرگ با 



 

221 
 

 شيمي مهندسي وقت دانشجوي ساعدي شيرين من همسر. آموخت من به را زندگي معناي زدند مي لبخند
 با متاسفانه كه پيوست همرزمان به و شد مخفي الزاما من دستگيري آخرين از پس تهران فني دانشكده
 از پس و دستگير اي حادثه دنبال به او. گرديد مواجه ايران معاصر تاريخ سياسي و فكري بحران بزرگترين
 و من زندانيان، آزادي و انقالب باپيروزي. شد محكوم ابد حبس به سپس و اعدام به ابتدا عظيم هاي شكنجه
 هم از بوديم پيداكرده اعتقادي و فلسفي نظر از كه اي فاصله بدليل شديد دلبستگي و عالقه عليرغم همسرم

 بيار آتش هتن يك من مادر.دارد اقامت امريكا در و است مبتال اس ام بيماري به اكنون هم او. شديم جدا
 دست را زندان نگهبانان و ساواك مأموران و ميداد روحيه زندانيان هاي خانواده به و بود قلعه قزل زندان معركه
 بعداز.گذاشت مستمندان يا و زندانيان خانواده به كمك يا و مبارزه راه سر بر داشت هرچه او. انداخت مي

 آموزش ميكردم تالش ام مهندسي و فني نقش با و داشتم حضور عراق جنگ جبهه در كوتاهي مدت انقالب
 آموزگاري از اي سابقه كه فرهنگي بانويي با من دوم ازدواج.بيندازم جا را مقدم خط به رفتن از قبل رزمندگان

 مرگ و نپاييد دير اين اما كرد آشنا خوشبختي طعم با مرا فرزند چهار تولد با داشت مدارس در مديريت و
 سازنده اي  تجربه حال اين با. انداخت من دوش بر مادري نقش با همراه را ها بچه پرستيسر بار تمام همسرم
 و آموزش مديركل هاي سمت در دراز ساليان.ناشناخته مسئوليتي و سنگين غمي با رويارويي -بود ما براي

 ايران عصناي نوسازي و گسترش سازمان پژوهش و آموزش معاون و سنگين صنايع وزارت در انساني نيروي
 بهره و انساني منابع توسعه و آموزش فرهنگ ترويج راه در موثري هاي قدم همكارانم مشاركت با و كاركردم

 كوله گذشته دوران از كه من براي خارجي سفرهاي و اجرايي كار تجربه .برداشتيم صنايع در كيفيت و وري
 بسيار چين و سابق شوروي به سفر وصخص به ميكشيدم دوش بر را شناسي انسان و فلسفي سواالت از باري

 گيري شكل در كه ام آموخته مديرانم و همكاران از بسياري چيزهاي اجرايي، خدمات دوران در .بود آموزنده
. ميكنم احساس را عزيزان آن حضور هميشه آنها يادآوري با من و اند بوده موثر امروزم رفتار و تفكر و نگرش
 مهندس باقريان، مهندس اصفهاني، سيد دكتر ميرمهدي: است من شناسيقدر و ادب نشانه آنها نام ذكر

 و تيزبيني كه تركان اكبر مهندس باالخره و صفايي محمد مهندس سليمانيها، مجتبي مهندس خاموشي،
 همه با زندان در اقامت و سياسي تشكل يك در فعاليت دوران.است كننده خيره ها ايده شكار در اش جديت

 من. بود سازنده من براي دانشگاه و دبيرستان دوران مثل كه بود قدري شب من براي اشتد كه دردسرهايي
 خدا، معناي - كردم لمس بودم آموخته استادانم از يا بودم خوانده كه چيزهايي از بسياري مفهوم و معنا آنجا

  . . . اخالق انسان،
 زد ام خانواده يا من به صدماتي كه مواردي در خصوص به مختلف هاي زمينه در گذشته هاي فعاليت از من

 ارزيابي مثبت را زندگي هاي نشيب و فراز همه متعالي، جايگاهي از بلند نگاهي با و نميكنم پشيماني احساس
 خصوص به و اجتماعي فعاليت همان حاصل عمر، سراشيبي اين در من امروز خوشبختي و شادابي. ميكنم
 در من مبارزاتي دوران دستاوردهاي. است ديني و فلسفي و علمي متنوع هاي حوزه از مختصر هرچند آشنايي
 به انساني منابع توسعه براي را ستاد در كار كه بودم مهندسي من. داشت حضور من با ام اداري خدمات دوران
 ام ويژگي ترين برجسته كه من براي كه است آشكار البته. كردم انتخاب ملي توسعه اهرم موثرترين عنوان

 همه از را مردم كه بود سابق رژيم اين انصافاً گرچه است مردود مبارزه بار خشونت مشي امروزه است فرهنگي
  .ميداد سوق قهرآميز رودررويي سوي به خشن برخوردهاي با و ميكرد مأيوس ديگر آميز مسالمت هاي راه
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  سيد ابوالقاسم موسوي شهركي
  شيراز 1327متولد 

  ساكن تورنتو كانادا
mousavi07@yahoo.ca 

  
  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور شيراز 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

مدير نظارت تاسيسات امور ساختمان و تاسيسات سازمان صدا و سيماي جمهوري / مدير پروژه/ مهندس ناظر
  1372تا  1351اسالمي ايران از 
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  سيدغالمرضا موسوي غروي
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
gharavyreza@gmx.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1356انگلستان  City of London Collegeفوق ليسانس انتخاب مواد از 

  1352ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ران ديپلم رياضي از دبيرستان انديشه ته

  متخصص در امور ريخته گري غلتك هاي نورد و قطعات سنگين چدني و فوالدي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1374عضو هيئت مديره و مدير تكنولوژي و تحقيق شركت توليدي چدن سازان در اصفهان از 
)www.csroll.com(  

  سرپرست پروژه تحقيقاتي در شركت ايجاد صنايع در تهران
  كنترل كيفي شركت پارس متال در تهرانمدير 

  مدير كنترل كيفي شركت ايرفو در تهران
  سرپرست پروژه تحقيقاتي جامعه ريخته گران ايران در تهران

  كارشناس در شركت كنكاشگر در تهران
  

  چكيده تجارب
  يهتوليد انواع غلتك هاي نورد براي اولين بار در ايران و صادرات آن به اروپا و كشورهاي همسا

 

 خانواده

  .و آرش دانشجو است UCLندا محقق ژنتيك در دانشگاه كالج لندن  .هستم داراي دو فرزندو متاهل 
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  مهرابي فرهاد
  درگز 1329متولد 

  ساكن تهران
mehrabi.Farhad3@gmail.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از ليسانس مهندسي مكانيك

  1347دبيرستان خوارزمي تهران  از يرياض ديپلم
 PMBOKدوره استاندارد مديريت پروژه 

  مديريت پروژه و مديريت مهندسي: حرفه اي تخصص
  انگليسي و آشنايي با آلماني و ايتاليايي زبان تسلط كامل به

  

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1380تهران از  –)IRITEC(مدير پروژه در شركت بين المللي مهندسي ايران 
)www.iritec.com(  

  امريكا -باتلر –Industries  Trinityمدير پروژه و مدير مهندسي در شركت 
  امريكا-اسپرينگفيلد – International Navistarمدير پروژه در شركت 

  امريكا- باتلر –Inc Magnetics.مهندس طراح در شركت 
  اهواز -مهندس پروژه در شركت ملي فوالد ايران 

  

 اي علمي، پژوهشي و حرفه ايدستاورده

  )اختراع جديد(هاي مينياتوري  E-Coreكردن  Sortطراحي و ساخت دستگاه اتوماتيك جهت 
  )Patentثبت (پوند  80,000با ظرفيت  Box Carطراحي و ساخت كف واگن 

  

 سفرهاي خارجي

  سال 25اقامت در آمريكا به مدت 
 

  پيام ويژه
بدون فراموش كردن علت . بهترين دوستان من از دانشگاه هستند بهترين دوران زندگي من در دانشگاه و

  .حضور در دانشگاه تا مي توانيد خوش بگذرانيد و از بودن با دوستان لذت ببريد
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  حسين مهراني
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
hsmehrani@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351شريف  تيصنع دانشگاه از ليسانس مهندسي مكانيك
  1347علميه تهران  دبيرستان از رياضي ديپلم
  مريكاآ -تعميرات كارخانجات فوالد سازي در شركت فوالد آرمكو  دوره
  خريد و قراردادهاي نفتي در شركت ملي نفت و صنايع پتروشيمي ايران مهندسي، مديريت پروژه، هاي دوره

  ت، پتروشيمي و فوالددر صنايع نف EPC اجراي پروژه هاي  :حرفه اي تخصص
  انگليسي زبان تسلط كامل به

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1388ايران  – پاسارگاد يانرژ توسعه شركتي در صنعت يطرحها مشاور
   عيصنا نورهان يمهندس شركتمدير پروژه تاسيسات جانبي پتروشيمي ايالم در 

  نفت سعهتو و يمهندس شركتمعاون طرح توسعه ميدان نفتي درود در 
  نيپك يمهندس شركتمدير پروژه تغليظ مس ميدوك در 

  پتروشيمي صنايع گذاري سرمايه شركتمديرعامل و عضو هيئت مديره شركت هاي زير مجموعه در 
  و هماهنگ كننده ساختمان و نصب بندرامام پتروشيمي سهامي شركتسرپرست نصب واحد تفكيك در 

  صنعت طرح مشاور مهندسينطراح تجهيزات مكانيكي در 
  ابتكارصنعت مشاور مهندسينسرپرست بخش مكانيك در 

  كارشناس شركت ملي صنايع فوالد ايران
  رئيس هيئت مديره و مدير كارخانه ذوب فلزات ماليبل

  )كتايري( ايران المللي بين مشاور مهندسين كارشناس در شركت
  )آمريكا(گذراندن دوره كارآموزي در شركت فوالد آرمكو 

  اسيسات در شركت مهندسين مشاور آرميتي در تهرانكارشناس ت
  

  چكيده تجارب
سال بعد از اتمام جنگ به  6شركت در پروژه بازسازي پتروشيمي بندر امام به مدت 

عنوان يك پروژه غير متعارف از لحاظ وجود صدمات جنگي و اتمام به موقع آن از 
  قي از روشهاي بازسازي،در اين پروژه تلفي. تجربيات منحصر بفرد و قابل ذكر است
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  .و كاربرد استاندارد ها و رعايت آنها در هر زمينه به كار گرفته شد تعميرات، ساخت 
 

 دستاوردهاي ورزشي

  سال 4عضويت در تيم واليبال دانشگاه به مدت 
 

  توصيه به نسل جوان
را  زندگي ل آنكه بايداو. اين نكاتي است كه من در طول زندگي دريافتم و البته در مورد خودم صادق نيست

 زندگي دوم آنكه براي .بود قانع نبايد ها جا بعضي در و بود قانع بايد جاها خيلي در براي خودمان تعريف كنيم،
  . داد دست از نيز نبايد را حال موقعيت داشت و البته مدت بلند برنامه بايد

  
 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .غلب كشورهاي آسيائي، اروپائي، كانادا، استراليا و آمريكا داشته اممسافرت هاي تفريحي و كاري به ا
  .عالقمند به سفر، مطالعه و ورزش هستم

پسرم پوريا مهندس مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف و دكتري . متاهل و داراي يك پسر و يك دختر هستم
مپيوتر از دانشگاه صنعتي اميركبير و مهندسي مكانيك از دانشگاه ملبورن استراليا و دخترم دانشجوي علوم كا

  .دانشجوي دكتري علوم كامپيوتر در دانشگاه يورك كانادا است
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  سيدعليرضا ميرمحمدصادق
  تهران 1329متولد 

  ساكن نيويورك آمريكا
sadegh@ccny.cuny.edu 

  

  تحصيالت
  1979گان يدوره فوق دكتري در دانشگاه ميش

  1978تي ميشيگان دكتري مهندسي مكانيك از دانشگاه ايال
  1975فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه ايالتي ميشيگان 

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

موسس و مدير مركز طراحي مهندسي و توسعه پيشرفته در دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه نيويورك 
CCNY  تاكنون 1999از  
استاد مهندسي مكانيك دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه نيويورك / دانشيار/ ت علمي استاديارعضو هيئ

CCNY  تاكنون 1982از  
  1996تا  1993از   CCNYرئيس دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه نيويورك 

  1982تا  1981مكانيك و علم مواد دانشگاه ايالتي ميشيگان   استاد مهمان دانشكده متالورژي،
  1360تا  1358تاديار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف از اس

  1978تا  1975مربي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه ايالتي ميشيگان 
  1353تا  1351در تهران از  NRTVمهندس طراح در بخش مهندسي 

  1352تا  1351مهندس مكانيك در بخش ساخت و توليد شركت دانوب در تهران از 
  

 هاي علمي، پژوهشي و حرفه ايدستاورد

  2006دريافت جايزه بهترين استاد سال از دانشگاه نيويورك در سال 
 PEداراي گواهينامه مهندسي حرفه اي 

  CMfgEداراي گواهينامه مهندسي ساخت و توليد 
  1992در سال  ASMEبرنده جايزه بهترين مقاله از بخش مهندسي پزشكي موسسه 

  1993درسال  ASMEاز  Melvilleبرنده مدال 
  دريافت جايزه اختراع از شركت جنرال موتورز آمريكا

  انجمن مهندسين ساخت و توليد آمريكا در نيوجرسي 320رئيس شاخه 
  داور علمي بسياري مجالت آمريكايي و بين المللي

  ثبت اختراع در آمريكا 12داراي 
  مسئول اداره بسياري جلسات ارايه در كنفرانس هاي مختلف
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  2004تا  1996در آمريكا از  ABETاب برنامه مهندسي مكانيك مديريت ارزيابي مهندسي و فناوري ارزي

  تاكنون 1994عضو شوراي سردبيري مجله بين المللي علم و فناوري ساينتيكا ايرانيكا در ايران از 
  اميليون دالر آمريك 6/2دريافت و جذب بودجه پژوهشي اهدايي از مراكز مختلف به ميزان كل 

   ASME, American Society of Mechanical Engineersعضو همكار 
   SME, Society of Manufacturing Engineersعضو همكار

   AAM, American Academy of Mechanicsعضو 
  BES, Biomedical Engineering Societyعضو 
  Member, American Society of Biomechanicsعضو 
  Association for the Advancement of Automotive Medicineعضو 
  SAE International, Society of Automotive Engineersعضو 
  ASEE, American Society for Engineering Educationعضو 
  NSI, National Society of Inventorsعضو 
 Honorary Research Society, Siga XIعضو 

  

 تاليفات

  McGraw-Hill 2006براي   Marks Mechanical Engineering Handbookويراستار مشترك 
 2005از  McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technologyويراستار مشاور براي 

  تاكنون
  كتاب علمي مهندسي منتشر شده در آمريكا 12تاليف فصل هايي از 
  Computer Aided Design and Manufacturing Systems 1999تاليف مشترك كتاب 
  Methods for Design and Development Projects 1992تاليف مشترك كتاب 
  Hazard Waste Assessment in New York State 1982تاليف مشترك كتاب 

  مورد مقاله علمي در مراجع علمي بين المللي 115تاليف و انتشار 
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  زاده ميرهادي ميرسعيد
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
saeidmirhadizadeh@yahoo.com  

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1352شريف  صنعتي دانشگاه از ليسانس مهندسي مكانيك

  1347تهران  3هدف شماره  دبيرستان از رياضي ديپلم
  مديريت بازاريابي در سازمان مديريت صنعتي ايران دوره
  مديريت پروژه در دانشگاه صنعتي شريف هاي دوره

انه هاي صنعتي، آشنايي با سيستمهاي سرما و كنترل آن ، و تئوري مسائل سردخانه دوره هاي مسائل سردخ
  هاي صنعتي در كشورهاي انگلستان و دانمارك

  و آشنا به زبان ايتاليايي انگليسي زبان مسلط به
سيستمهاي سردخانه و انواع درهاي صنعتي پروژه هاي نفتي، درهاي ضد سرقت و هاي  زمينه در تخصصم

  ضد حريق اي بانكها، مغازه ها، و منازل، صندوقهاي نسوز، دربهاي ضد انفجار، و دربهايخزانه بر
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.ganjco.com( تاكنون 1369تهران از  –رئيس هيات مديره شركت مهندسي گنج چم آرمان 
  شهر صنعتي البرز –قزوين  –مدير توليد در شركت سياق ايران 

  تهران –نمايندگي فروش ماشين ابزار آلمان شرقي  NFTE مدير فروش در شركت
  تهران –طراحي ترمينالهاي كاال در بنادر و بازرس فني در شركت ايريتك 

  تهران –تني  در شركت انبارهاي عمومي ايران  4000مجري و مدير طرح ساخت سردخانه 
  بندر انزلي –تدريس توربين هاي گازي طي خدمت سربازي 

  

  چكيده تجارب
طراحي و ساخت دربهاي ضد انفجار، ضد حريق و ضد سرقت براي پروژه هاي نفتي، گازي، پتروشيمي و 

 نيروگاه ها

  دستاوردهاي حرفه اي
 و طراحي و ساخت دربهاي صنعتي CO2طراحي و توليد خط گاز 

  

 دستاوردهاي ورزشي 

 عضو تيمهاي ورزشي و كاپيتان تيم دو و ميداني دانشگاه، همچنين نفر اول
  مسابقات پرش با نيزه دانشگاههاي كشور
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  سفرهاي خارجي، خانواده
  .داشته ام سال در ايتاليا 2ماه در انگلستان و  6اقامت 
  .است يكي دندانپزشك و ديگري ديپلمهستم كه داراي دو دختر و متاهل 

 

  پيام ويژه
م كمك كنيم، براي حل در گردهمايي ها شركت كنيم، در دادن اطالعات كاري و در گرفتن كار به ه

مشكالت تكنولوژيك به هم كمك كنيم، و براي رفع مشكالت مالي با ايجاد صندوق تعاون به هم كمك 
  .كنيم
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  فرامرز ناصري
  بيرجند 1328متولد 

  ساكن تهران
faramarznasseri@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1352ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347پلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد دي
  دوره مديريت و تحليل سيستم در شركت ايريتك

  دوره مديريت پروژه در شركت ايريتك
  مسلط به زبان انگليسي

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1386مدير پروژه توسعه فوالد سازي فوالد خراسان در شركت ايريتك تهران از 
  هيز معادن ذغال سنگ طبس در شركت ايريتك تهرانمعاون مهندسي پروژه تج

  مدير پروژه فوالد خراسان در شركت ايريتك تهران
  1375تا  1374مدير عامل دفتر نمايندگي شركت ايريتك در كويت از 

  مدير پروژه خدماتي مهندسي فوالد مباركه در شركت ايريتك
  1368تا  1365الد مباركه در كوبه ژاپن از مسئول بازرسي و تاييد مدارك مهندسي پروژه احياء مستقم فو

مدير پروژه آب شيرين كن كنارك در شركت ايريتك از / ناظر پروژه گاز خانگيران/ ناظر پروژه مس سرچشه
  1364تا  1359

  كارشناس در شركت فالرگ در مشهد
  كارشناس تهويه مطبوع در شركت ساراول تهران

  

 ، خانواده  سفرهاي خارجي

  .ن و كويت اقامت كاري داشته امدر كشورهاي ژاپ
مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف در  1385فرزند اول شقايق ناصري دانشجوي ورودي . متاهل هستم

  .فرزند دوم دانشجوي صنايع غذايي دانشگاه بجنورد است. سال سوم به علت بيماري درگذشت
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  داويد ناعيم
  همدان 1330متولد 

  ساكن لس آنجلس آمريكا
david@aztecfireprotection.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از ليسانس مكانيك

  1347از دبيرستان اتحاد تهران  رياضي ديپلم
  1982مريكا آمهندسي حرفه اي در لس آنجلس  دوره

  انگليسي زبان مسلط به
حريق در ساختمانهاي اداري، تجاري، و  نصب سيستم هاي حفاظت در برابر آتش و اطفاء زمينه متخصص در

  صنعتي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

 1983در لس آنجلس آمريكا از   Aztec Fire Protectionمديرعامل و عضو هيات مديره شركت 
  )www.aztecfireprotection.com(تاكنون 

  در لس آنجلس آمريكا Helman & Laberمدير پروژه در مهندسين مشاور 
  در نيويورك آمريكا Sidney W. Barbanelدر مهندسين مشاور  طراح تاسيسات

  مهندس ناظر تاسيسات دفتر مهندسي در تهران
  تهران و تبريز –مهندس ناظر تاسيسات  در واحد ساختمان راديو و تلويزيون ملي ايران 

  

  چكيده تجارب
  و صنعتي در آمريكا نصب سيستم پاشش آب يا اسپرينكلر در بسياري از ساختمان هاي تجاري، مسكوني
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  حسن ناهيد
  اصفهان 1327متولد 

  ساكن تهران
h.nahid@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351شريف  صنعتي دانشگاه از ليسانس مكانيك
  1347دبيرستان سعدي اصفهان  از رياضي ديپلم
  1354ماهه تاسيسات صنعتي در ايتاليا  6 دوره
  1356 الد در آلمانماهه نورد فو 6 دوره

  مشاوره صنعتي در صنايع فوالد، صادرات و واردات، و توليد نخ هاي پلي استر اير تكسچره زمينه در تخصصم
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تا كنون  1378مديرعامل شركت توليدي آويژ در تهران از 
  1378تا  1366مديرعامل شركت بازرگاني سينين در تهران از 

  1366تا  1353در تهران از  IRITECد در شركت بين المللي مهندسي ايران مدير بورد فوال
  

  پيام ويژه
همكالسي هايم را گرامي داشته و سالمت و توفيق . دوران دانشگاه از بهترين روزهاي زندگي من بوده است

  .براي آنان را آرزومندم
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  علي نباتچيان
  تهران 1328متولد 

  آمريكا Connecticutساكن ايالت 
alisell@juno.com 

  
  تحصيالت

  1352ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي

 آمريكا Connecticutدر  .RE/MAX International, Incنماينده 

)www.r-heritage.com(  
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  محمد حسن نجفي قدسي
  اصفهان 1328متولد سال 
  ساكن تهران

shifimo@yahoo.com 
  

  تحصيالت 
  1353ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

 مدير اجرائي پروژه پژوهشي خودروي هيبريد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در تهران
 ين طوسيمشاور و رئيس دفتر رياست دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالد

 مديرعامل بنياد توسعه كارآفريني و اشتغال
 تني تونل انحرافي سد مسجد سليمان 500مديريت توليد مخازن فلزي 

 مديريت شركت بهداشت خون ايران 
 امرسرمايه گذاري  معاونت برنامه ريزي و قائم مقامي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در

 وني هاي اشتغال كشور شوراي هماهنگي ايجاد تعا سرپرستي دفتر
 قائم مقام نماينده وزير كشور درهيئت سه نفره احداث بندر چندمنظوره چابهار

 رئيس شوراي بسيج اقتصادي استان تهران
 سرپرستي استانداري تهران/ معاون عمراني/ معاون سياسي/ معاون اداري مالي

  كيمعاون كارگاه ماشين سازي كارخانه سيمان آب
  ليد هواي فشرده در بخش مهندسي انرژي ذوب آهن اصفهانمديريت كارگاه تو

  ه راهنمايي احمديهدرستدريس در م
  تدريس رياضي و فيزيك در دبيرستان هاي تهران

  

  چكيده تجارب
 مشاركت در راه اندازي دانشگاه تربيت مدرس و راه اندازي معاونت فرهنگي اين دانشگاه

 راه اندازي معاونت عمراني استانداري تهران
 راه اندازي شوراي مركزگسترش خدمات توليدي و عمراني استان تهران 

  راه اندازي شوراي بسيج اقتصادي استان تهران
 راه اندازي اداره كل سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي

 تدوين اولين برنامه بيست ساله احداث واحدهاي درماني سازمان تامين اجتماعي
 

 تاليفات

زمينه شيوه سازمان دهي و بهبود امور اقتصادي، نظام اداري، نظام  مقاله در 24تاليف 
  سياسي، اجتماعي و آموزشي كشور
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  آبادي كمال نخعي جواد محمد
  كرمان 1329متولد 

  ساكن اصفهان
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1352شريف  صنعتي دانشگاه از ليسانس مهندسي مكانيك

  1347سعدي اصفهان  دبيرستان از رياضي ديپلم
مديريت توليد و طراحي و نظارت بر اجراي تاسيسات ساختمان، تاسيسات و تجهيزات هاي  زمينه در تخصصم

  ن نامه ها و امور بازرسي گازبيمارستاني و درماني، قوانين و آئي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

   تاكنون 1381مدير پروژه هاي نورد، نيروگاه و مدير مهندسي در شركت فوالد تكنيك از 
  مدير بخش فوالدسازي و نورد سبا ذوب آهن اصفهان

  مدير كارگاههاي نورد ذوب آهن اصفهان
  سرپرست كارگاه لوله كشي ذوب آهن اصفهان

  كارشناس دفتر فني ذوب آهن اصفهان
  كارشناس برنامه ريزي در شركت ذوب آهن اصفهان

  
  چكيده تجارب

  سال 30مدت مديريت توليد در واحدهاي مختلف ذوب آهن اصفهان به 
  سال 10مديريت واحدهاي طراحي در شركت فوالد تكنيك اصفهان به مدت 

 
  پيام ويژه

 هيچ و دانش، چون پيشرفتي هيچ تفكر، چون تدبيري هيچ تدبير، چون عقلي هيچ عقل، چون نيرويي هيچ
  )السالم عليه علي حضرت( نيست مشورت از تر مطمئن دانشي
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  فردوي نظري داود
  قم 1329 متولد

  ساكن تهران
dondavidnf@yahoo.com 

  

  و توانمندي ها تحصيالت
  1352شريف  صنعتي دانشگاه ليسانس مهندسي مكانيك از

  1347هدف شماره يك  دبيرستان از رياضي ديپلم
  آموزشي كامپيوتر و مديريت هاي دوره

  تاسيسات ساختمان و سياالت :حرفه اي تخصص
  . دارند تسلط آلماني زبان هب و كامل تسلط انگليسي زبان به

  

 سوابق شغلي و مديريتي

بين المللي (، هماهنگ كننده، معاون واحد و هماهنگ كننده كل مهندسي در شركت ايريتككارشناس
  1388تا  1362تهران  –) مهندسي ايران

  تهران –در وزارت مسكن  كارشناس
  تهران –كارشناس در شركت دماكار 

  تهران –كارشناس در دفتر فني صادقي 
  تهران -كارشناس سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران 
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  حسن نعمتي
  بابل 1328متولد 

  ساكن تهران
metallurgbu@iritec.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1346ديپلم رياضي از دبيرستان قناد دربابل 

  بان انگليسيمسلط به ز
  متخصص در حوزه مديريت پروژه و مديريت واحدهاي مهندسي طراحي

  
 سوابق شغلي و مديريتي

) ايريتك(معاون مدير عامل در شركت بين المللي مهندسي ايران / مدير مهندسي/ مدير پروژه/ كارشناس طراح
 ) www.iritec.com(0تاكنون  1361از 

  1361تا  1354ن انرژي اتمي ايران در تهران و اصفهان از مدير واحد طراحي سازما/ كارشناس طراح
  

  چكيده تجارب
  سال طراحي تجهيزات و ماشين آالت مكانيكي در سازمان انرژي اتمي و شركت ايريتك 7تجربه 
مجتمع فوالد  هاي خنك كردن و آماده سازي شمس و تعميرگاه مركزيسال مديريت پروژه واحد 10تجربه 

  انمباركه و فوالد خراس
  سال مديريت مهندسي در شركت ايريتك 8تجربه 
  سال معاونت مدير عامل در پروژه هاي متالورژي و معدن در شركت ايريتك 10تجربه 

 
 توصيه به نسل جوان

يعني توجه داشته باشيم كه در اين . مهمترين اصل توجه به عامل زمان در موقعيت ها و شرايط مختلف است
تمام تصميم گيري . يط چنين است و در لحظه و يا دوره بعد شرايط تغيير خواهد كردا دوره از زمان شرايلحظه 

به عبارت ديگر آنچه هست در گذر است و آينده مي آيد كه بايد . ها و اقدامات بايد با توجه به اين اصل باشد
توجه به اين اصل از يك طرف باعث مي .بر اساس تجربيات گذشته ترسيم شود

يط سخت براي انسان آسانتر شود و از طرف ديگر باعث مي شود كه تحمل شرا
ضمناً توجه به . شود كه بي توجهي به آينده در شرايط رفاه فعلي را كاهش دهد

زيرا در گذر  ،اين اصل التزام به صداقت و پرهيز از دروغ و تظاهر را يادآور مي شود
  .زمان حتماً حقايق و واقعيت ها آشكار خواهند شد
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 ، خانواده  ارجيسفرهاي خ

  .سفرهاي كاري متعدد به كشورهاي اروپايي داشته ام
دخترم مهندس عمران شاغل در تهران و پسرم بهزاد ليسانس . همسرم مهندس صنايع است و دو فرزند دارم

آمريكا و  Clemsonمهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف و فوق ليسانس مهندس صنايع از دانشگاه 
  .است شاغل در امريكا

 
  پيام ويژه

آنچه ما در دوره دانشگاه آموختيم، چگونگي نگاه به مسئله و موضوع و روش هاي تجزيه و تحليل آنها و 
و اي اين آموخته به شكل اساسي در كليه امور زندگي شخصي و حرفه . متعاقباً تعيين راه حل مسئله بوده است

  .خانوادگي كاربرد داشته و مفيد بوده است
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  العلي نونه
  تهران1327متولد 

  ساكن تهران
al.nownahal@sabamachine.com 

 
  تحصيالت

  از تورنتو كانادا MBAفوق ليسانس 
  1352ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.sabamachine.com(مدير عامل شركت صبا ماشين در تهران
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  عبدالحسين واعظيان
  سمنان 1329متولد 

  ساكن تهران
hossein.vaezian@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان صفائي سمنان 
  مسلط به زبان انگليسي

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  1390تا  1378ت مديره شركت وهاج صنعت در تهران از رئيس هيئ
  تاكنون 1357رئيس هيئت مديره شركت كامفورت در تهران از 

  تاكنون 1370رئيس هيئت مديره كارخانه آرد سفيد طوس از 
  1376تا  1363عضو هيئت مديره شركت كامراد در تهران از 

  1357تا  1353تاسيسات در شركت كامفورت  يمدير فني امور پيمانكار
  

  چكيده تجارب
  آبرساني مسير: مديريت پروژه براي اجراي عمليات تاسيسات مكانيكي و الكتريكي در پروژه هاي مختلف

بندرعباس، راديو اصفهان، نيروي دريايي رشت، پادگان ايرانشهر، خانه هاي سازماني پرندك، پادگان پرندگ،  -گنو 
اطريسازي نور، گاز رساني غني آباد، پشتيباني هلي كوپتر سازي ايران، شهرك مسكوني ب  آبرساني كمپ اسراي عراقي،

تختخوابي كرمان، مركز تحقيقات و  530برج هاي بلند مرتبه حسن آباد كرج، طرح انتقال مواد ذوب آهن، بيمارستان 
چوكا، بيمارستان  ساختمان هاي اداري فوالد مباركه اصفهان، ساختمان هاي مركز محله توسعه صنايع شيميايي ايران، 

  چشم پزشكي نور تهران
  احداث كارخانه آرد سفيد طوس مشهد
  احداث كارخانه آرد ذرت طاليي مشهد

  احداث كارخانه آرد سبزوار
  توليد شيرآالت صنعتي كامراد

  ساخت تابلوهاي برق در شركت وهاج صنعت
  طراحي و ساخت فيلتر صنعتي ذوب فلزات باطريسازي نور

  توليد گل اركيده
 

 توصيه به نسل جوان

  :جوانان و آينده سازان عزيز
  در انجام كارها و روابط خانوادگي، همواره صداقت و درستكاري و اخالص را سرلوحه 

كارهاي اجرايي و فني و حرفه اي را در .قرار دهيد و عاشقانه همه امور زندگي را دنبال كنيد
  .كيفيت عالي به سرانجام برسانيدبا سايه دانش روز و 
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  .وفاي به تعهد، خنديدن ، بخشيدن، اميدواري و نگرش مثبت را هرگز فراموش نكنيد

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .خاورميانه، آمريكاي شمالي سفر كرده ام و اقامت كشور آمريكا را دارا هستم  به اغلب كشورهاي اروپائي، آسيائي،
همسرم ليسانس مديريت و خانه دار است و .وسيقي اصيل ايراني هستمعالقمند به ديدن مسابقات ورزشي، پياده روي و م

بنفشه واعظيان مهندس كامپيوتر از دانشگاه شريف و فوق ليسانس كامپيوتر از دانشگاه هوستن آمريكا، بيتا . دختر دارم 3
يز آمريكا و آنيتا واعظيان ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه شريف و فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه ايلي نو

  .واعظيان مهندس صنايع از دانشگاه هوستون آمريكا است
 

  پيام ويژه
سال با سخت كوشي در زمينه فعاليت هاي توليدي و اجرايي كار كرده ام و بطور كلي خود را در زندگي شغلي  38مدت 

ري مشوق و همراه و همدل مي موفقيت خود و فرزندانم را مرهون داشتن همس. و خانوادگي موفق و خوشبخت مي دانم
  .دانم
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  عباس وزيري فرد
  قوچان 1328متولد 

  ساكن تهران
a.vaziri@taratarh.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از ليسانس مكانيك

  1347جويني قوچان  دبيرستان از رياضي ديپلم
  1354 در ايتاليا Italimpiantiماهه خدمات مشاوره صنعتي در شركت  8آموزشي  دوره

  دوره آموزشي پيشرفته فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور
  ايتاليائي زبان آشنايي با و انگليسي زبان به مسلط

   زمينه مشاوره صنعتي به خصوص صنعت فوالد در متخصص
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.taratarh.com( ونتاكن 1377سهامدار و مدير عامل شركت مهندسي تاراطرح در تهران از 
  معاون مدير عامل در امور صنايع در شركت مهندسي ايتوك ايران در تهران/ سهامدار
  مدير پروژه در شركت مهندسي تاژكان در تهران/ مدير مهندسي/ سهامدار

  در تهران) ايريتك(سرپرست دپارتمان كارخانجات احياء مستقيم در شركت بين المللي مهندسي ايران 
  س شركت ملي صنايع فوالد ايران كارشنا

  

  چكيده تجارب
  مشاركت در انجام پروژه هاي متعدد صنعتي در كشور

 

 توصيه به نسل جوان

درك و فهم عميق تر مباحث تحصيلي به درك، فهم و حل مسائل واقعي دنياي كار كمك بزرگي مي كند و 
  .بايد نحوه حل مسئله را ياد گرفت و نه حل كردن مسئله اي خاص را

همكاران جديد ما بايد احساس مسئوليت نسبت به كار و جامعه را در خود تقويت كنند و ارزش موفقيت هاي 
احساس رضايت ناشي از انجام وظيفه مطلوب نسبت به كار و . معنوي را كمتر از موفقيت هاي مادي ندانند

الي در اين صورت حد نيازهاي م. جامعه، زندگي را سرشارتر از معنويت مي كند
  .كنترل شده و تامين آن از طريق روش هاي سالم قابل دسترس تر مي شود

  

 خانواده

فوق ليسانس تبديل   سارا ليسانس مهندسي مكانيك،. متاهل و داراي دو فرزند هستم
هر سه از دانشگاه شريف است و الميرا پزشك عمومي   MBAانرژي و مديريت 

  .ي استفارغ التحصيل از دانشكده پزشكي شهيد بهشت
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  هندي سيدعليرضا
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
alirezahendi@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1353شريف  صنعتي دانشگاه از مهندسي مكانيك ليسانس
  1347خوارزمي تهران  دبيرستان از رياضي ديپلم
  1370مديريت اجرايي در سازمان مديريت صنعتي  دوره

سيستمهاي تهويه مطبوع، سيستمهاي انتقال آب، و مديريت شركت هاي مهندسي طراحي  :حرفه اي تخصص
  مشاور

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.radaan.ir(تاكنون  1364مديرعامل شركت مهندسين مشاور صنعتي رعدان 
  سرپرست آزمايشگاه مكانيك سياالت در دانشگاه صنعتي شريف

  صنايع ايران مشاور فني مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي
  مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني

  طراح تاسيسات مكانيكي در شركت مهندسين مشاور هود ملكمي
  طراح تاسيسات تهويه مطبوع در شركت مهندسين مشاور ارگانيك
  رئيس كارگاه تاسيسات در شركت پيمانكاري تاسيساتي سكانت
  سرپرست خانه هاي پيش ساخته در شركت ذوب آهن اصفهان

  

  صيه هاي شغليتو
  .براي كار در محيط هاي پيمانكاري روحيه و اخالق خاص بايد داشت

  .در شركت هاي مهندسين مشاور محيط آرامتر و علمي تر است
  .در شركت هاي كوچك انسان بهتر رشد مي كند

  .در مديريت شركت هاي دولتي آرمان خواهي آسيب رسان است
  .وف داشتدر سازمان هاي بزرگ وقت بيشتري بايد مصر

براي شركت هاي خصوصي ملكي، شركاء بايد ارزش هاي اخالقي و حرفه اي همساني داشته باشند تا در 
  .دوران كار با يكديگر اختالف و تعارض كمتري داشته باشند

 

  پيام ويژه
در كليه امور و براي انجام وظايف دو بال عقالنيت و معنويت بايد هميشه مورد توجه 

  .قرار گيرد
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  ر يزدان پناهناد
  تهران 1327متولد 

  ساكن كاليفرنيا آمريكا
nryy26@yahoo.com 

  
  تحصيالت 

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  وزارت مسكن و شهرسازيطرح در مجري 
  اشتغال در مهندسي نيروي هوايي
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  يعقوبي الدين شمس
  اردبيل 1329متولد 

  ساكن اردبيل
shamsaddinyaghoobi@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از ليسانس مهندسي مكانيك

  1347صفوي اردبيل  دبيرستان از رياضي ديپلم
راه اندازي تجهيزات پشت  نصب و راه اندازي ايستگاههاي پمپاژ براي آبياري و نصب و :حرفه اي تخصص

  سدها
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1381اردبيل از  -مديريت پروژه هاي مختلف تاسيساتي در مهندسين مشاور طرح و توسعه بنيان
  تاكنون 1366اردبيل از  - مديريت پروژه هاي تاسيساتي، صنعتي و ساختماني در شركت مهندسي فن صنعت

  اردبيل - ن آالت در شركت سيمان اردبيل مهندس ناظر تاسيسات و ماشي
  اردبيل -مهندس ناظر تاسيسات و ماشين آالت در شركت چرم مغان 

  اردبيل -مهندس ناظر تاسيسات در شركت امكو 
  شوشتر نو -مهندس ناظر تاسيسات در مهندسين مشاور دافن

  آريل در خوزستان و كرمانشاه –مسئول تاسيسات اجرايي در شركت ژيان 
  تهران -) آرميتي سابق(طراح و ناظر تاسيسات در مهندسين مشاور گنو مهندس 

  تهران -مهندس ناظر تاسيسات در  شركت آ اس پ 
  اصفهان -مهندس طراح تاسيسات در واحد طراحي و شهرسازي شركت ملي ذوب آهن 

  

  پيام ويژه
  آرزوي سالمتي و موفقيت در تمام مراحل زندگي
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  با انجمنقطعي ي مكانيك فاقد ارتباط دوره سومي هاي مهندس
  

  

 واهيك اوانس

  تهران 1327متولد 
  كاليفرنيا آمريكا Glendaleساكن شهر 

  تحصيالت

 1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  سابقه شغلي

   Vahik Avanessشاغل در پيمانكاري برق 
  

 

 حميد جفرودي

  رشت 1328متولد 

  تحصيالت

 1351ي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندس
   

 سيد سعيد دانا

  آباده 1329متولد 
  احتماالً ساكن آفريقاي جنوبي

  تحصيالت

 1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
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 محمد رضا دبيري فرد

  تبريز 1328متولد 
  احتماالً ساكن انگلستان

  تحصيالت

 1351گاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي مكانيك از دانش
  

 

 محمد رضا راشدي

  كرمانشاه 1328متولد 

  تحصيالت

 1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
   

 مصطفي رسائيان

  همدان 1328متولد 
  ساكن آمريكا

  تحصيالت

 1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
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 ديويد سركيس

  همدان 1328متولد 
  ن آمريكاساك

  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 

 علي شيخ االسالمي

  آبادان 1328متولد 

  تحصيالت

 1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 

 ان غفاريوانوشير

  تهران 1329متولد 

  تحصيالت

 1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
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  فصل سوم 
  مشخصات دانش آموختگان

  متالورژيدانشكده مهندسي 
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  عبدالمهدي اجاللي
  كرمان 1328متولد 

  ساكن اصفهان
iranzobco@yahoo.com  

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351يف ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شر
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان فردوسي تهران 

  1354دوره كارآموزي تخصصي احياء مستقيم فوالد سازي 
  مسلط به زبان هاي انگليسي و آلماني

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1361مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت ايران ذوب در اصفهان از 
  م اصفهانرئيس هيئت مديره صنايع متالورژي مصم

  در اصفهان OILMICOرئيس هئيت مديره شركت بين المللي طراحي و ساخت صنايع نفت 
  رئيس هيئت مديره شبكه صنعت و معدن اصفهان 

  رئيس هيئت مديره مركز آموزش خانه صنعت و معدن ايرانيان
  كارشناس ارشد صنايع فوالد اهواز 

  
  چكيده تجارب

  تر آسياهاي و معادن مصارف براي آلياژ كم سايش ضد چدنهاي ابداع
  خارجي هاي شركت انحصار از خروج و ايران در كروم% 30 آسيا هاي گلوله توليد فني دانش تدوين

  اي گلوله هاي آسياب در سايش نرخ محاسبه افزار نرم تدوين مديريت
 فني خدمات و فني دانش قرارداد عقد طريق از سوريه كشور به سايش ضد قطعات و گلوله توليد فناوري انتقال

  بار اولين براي مهندسي
 هاي كنسرسيوم تاسيس ايده با توليدي و مهندسي هاي شركت مشاركت و همكاري فرهنگ توسعه و ترويج
 غذائي، صنايع و كشاورزي صنايع كنسرسيوم ، نفت كنسرسيوم نظير متنوع هاي تخصص در مختلف

 كنسرسيوم و معدني صنايع و معدن كنسرسيوم مهندسي، خدمات كنسرسيوم
  معدني و صنعتي صادرات
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  1387 سال در علوم فرهنگستان برجسته مهندس
  1388 سال در علوم وزارت برگزيده مهندس
  سبز صنعت جايزه سبز لوح دريافت
   كشوري نمونه واحد لوح دريافت
 1388 سال در كشور معدن و صنعت ماندگار چهره

 دهاي فرهنگي، اجتماعيدستاور

  كشور مواد علم و مهندسي اتحاديه رئيس و موسسعضو هيئت 
  شريف صنعتي دانشگاه تحصيالنلا فارغ انجمن اجرايي هيئت و امناء هيئت عضو
  ايران تجارت و معدن و صنعت خانه رئيس نائب
  ايران متالورژي مهندسين انجمن رئيس نائب
  ايران فوالد و هنآ انجمن مديره هيئت و موسس هئيت عضو
  علوم فرهنگستان برجسته مهندسان فكر اتاق شوراي رئيس

  عضو هيئت مديره انجمن آموزش مهندسي ايران
  ايران گري ريخته علمي انجمن ويژه عضو
  ايران گري ريخته كارخانجات صنفي انجمن عضو
  اصفهان استان گري ريخته همگن صنايع انجمن عضو
  خوردگي انجمن عضو
  ايران سبز ديريتم انجمن عضو
  آلمان و ايران معادن و صنايعو  بازرگاني اتاق عضو
  سوئد و ايران معادن و صنايعو  بازرگاني اتاق عضو

 
 خانواده

  .فرزند پسر كه بهمن و بهرام متاهل و ساكن ايران هستند و اميرعلي محصل است 3متاهل و داراي 
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  آذردخت پرويزي
  تربت حيدريه 1328متولد 

  آمريكا  delaware ساكن ايالت
majidi@me.udel.edu 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  دكتري مهندسي مواد از دانشگاه ساري انگلستان

  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي

تاكنون  1989از  Delawareعضو هيئت علمي دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه 
)www.me.edel.edu(  

  1989تا  1979از  Delawareعضو هيئت علمي استاديار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه 
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  عضو انجمن مواد آمريكا
  عضو انجمن سراميك آمريكا

  عضو انجمن مهندسين مكانيك آمريكا
  آمريكا Golden Key Honor Societyعضو افتخاري 

  

 تاليفات

  Materials Science and Technology 1993كتابهاي  13ري جلد فصل دوم س
 Handbook on Continuous Fiber Reinforced Ceramic Matrixفصل يازدهم كتاب 

Composites 1993  
  Whiskers", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry"كتاب 

  Microstructure and Properties of Materials 1994فصل پنجم كتاب 
  مقاله در مجالت و مجموعه مقاالت كنفرانس هاي معتبر بين المللي  7انتشار 

 خانواده

  همسر آقاي دكتر بهنام مجيدي دانش آموخته دوره اول دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي شريف
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  محمد حسن تقي زاده
  اصفهان 1329متولد 

  ساكن اصفهان
m.h.taghizadeh@fooladtechnic.ir 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان حكيم سنايي اصفهان 

  ايتاليا IRIدوره كارورزي فوالد در كارخانجات موسسه 
  آلمان Thyssen&Kruppدوره كارورزي فوالد در كارخانجات موسسه 

  چكدوره فوالد در جمهوري 
  هندوستان  Tata Steelدوره بررسي نحوه كار در كارخانجات توليد آهن و فوالد در شركت 

  مسلط به زبان هاي انگليسي، روسي، آلماني و آشنايي متوسط با زبان ايتاليايي
  

  تخصص هاي حرفه اي
  محيطي زيست ارزيابي گزارش تهيه صنعتي، هاي طرح اقتصادي و فني توجيه تهيه

 با جديد تكنولوژيهاي و توليد تكنولوژي و فرايند انتخاب و معدني اوليه مواد از استفاده زمينه در فني مشاوره
  فوالد و آهن توليد صنعت در دسترس به ويژه در و انرژيهاي اوليه مواد به توجه
توليدي به  كارگاههاي اقتصادي و فني شاخصهاي بردن باال براي و مطالعاتي تحقيقاتي هاي پروژه اجراي
  فوالد و آهن توليد صنعت در ويژه

مناقصه،  برگزاري المللي، بين و داخلي هاي مناقصه اسناد تهيه ها شامل پروژه اجراي زمينه در فني مشاوره
  اصلح پيمانكار انتخاب و دهي امتياز سازي، و ارزيابي، همسنگ دريافتي پيشنهادات بررسي
  فوالد و آهن توليد صنعت در توليدي به ويژه يها كارگاه در بهينه برداري بهره زمينه در مشاوره

  مشاوره در تجهيز و بهره برداري آزمايشگاه ها
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1381مدير پروژه فوالد ارفع در شركت مهندسي فوالد تكنيك اصفهان از / مدير تحقيق و توسعه
معاون / وره بلندمسئول تحقيقات آگلومراسيون و ك/ مسئول تحقيقات آگلومراسيون

مدير آزمايشگاه مركزي در شركت سهامي ذوب آهن / اجرايي آزمايشگاه مركزي
  1380تا  1351اصفهان از 
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  مواد رشته در دادگستري رسمي كارشناس
  استخراجي متالورژي رشته در معدن مهندسي نظام عضو
  خراجياست متالورژي تخصصي گروه اصلي عضو

  
  طرح هاي پژوهشي و نوآوري

  منگنز سنگ مصرف كاهش براي آهن ذوب آگلومراسيون بار در خام دولوميت از استفاده
  آهن ذوب آگلومراسيون بار در  اراك آباد سشم معادن دار منگنز آهن سنگهاي جايگزيني
 ذوب فوالدسازي پاتيل تعمير كارگاه در شاموتي آجرهاي بجاي فوالد پاتيلهاي در دولوميني آجرهاي يجايگزين

  آهن
 به و بوته نمودن تميز اساسي تعميرات از قبل آهن ذوب بلند كوره بوته شستشوي براي منگنز سنگ از استفاده
  مرده چدن رساندن حداقل
  آهن ذوب سازي كك باطريهاي در شارژ ذغال بندي دانه بهينه تركيب تعيين
  آهن ذوب بلند هاي كوره در كك مصرف كاهش و چدن توليد راندمان بردن باال
 مقدار تا گاز مصرف كاهش جهت آگلومراسيون بخش در اي پرده شعله با پخت سيستم برقراري پيشنهاد ارائه
  آگلومره كيفي هاي شاخص شدن بهتر و فعلي وضعيت درصد 30

د و آگلومراسيون بهينه سازي و تعيين تركيب اپتيمم سنگهاي آهن و مواد اوليه آهن دار در بخشهاي كوره بلن
  ذوب آهن اصفهان

  تهيه پيشنهاد استفاده از پودر زغال در كوره هاي بلند ذوب آهن اصفهان
  تعيين رژيم مناسب سرباره و درجه قليائي بهينه در شرايط كوره هاي بلند ذوب آهن اصفهان

  
  پيام ويژه

جويان و دانشگاهيان عزيز بتوانند با با آرزوي سالمتي، شادكامي و موفقيت براي يكايك عزيزان، اميدوارم دانش
اميد و تالش راهي را كه توسط گذشتگان در جهت تعالي و پيشرفت علمي و صنعتي كشور شروع شده با قوت 

  .و قدرت بيشتري ادامه دهند و كشور عزيزمان را در عرصه بين المللي به جايگاه واقعي خود برسانند
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  يحيي حجت
  تهران 1329متولد 

  آمريكا ميشگانيت ساكن ديترو
yphojat@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1360دكتري مهندسي متالورژي از دانشگاه ايالتي اوهايو آمريكا 

  1357فوق ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه ايالتي اوهايو آمريكا 
  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347اصر خسرو تهران ديپلم رياضي از دبيرستان ن
  1354كارآموزي در كارخانجات ذوب آهن تيسن آلمان 

دوره هاي مختلف كوتاه مدت در مورد فلزات، توليد، تحقيق، به سازي، كيفيت، آمار، روابط انساني و غيره در 
  دانشگاه ها، انجمن هاي علمي، موسسات و غيره در آمريكا

  ا به زبان پرتقاليمسلط به زبان هاي آلماني و انگليسي و آشن
شكل دادن فلزات، ريخته گري فلزات، تصفيه طال و نقره، تركيب پليمرها و فلزات، جذب : تخصص حرفه اي

  ارتعاشات، طراحي قطعات صنعتي و غيره
  

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1362در ديترويت آمريكا از  Gatesمدير كل تحقيقات و به سازي در شركت 
)www.gates.com(  

  در كليولند آمريكا Standard Oilمدير تحقيقات شركت 
  در ميامي آمريكا  Intercontinental Mefohtalsمدير كل مهندسي و توليد در شركت 

  دستيار تحقيق و تدريس در دانشگاه ايالتي اوهايو آمريكا
  مهندس متالورژي در شركت ملي فوالد ايران در اهواز و دفتر مركزي تهران

  شگاه در دانشگاه صنعتي شريفدستيار آزماي
  

  چكيده تجارب
در دوران كار حرفه اي يك مهندس، مخترع، محقق و مدير صنعتي با قابليت ايجاد تغييرات اساسي در ساختار 

  .توليد با بكار بردن روشهاي نوين و اختراعات موثر بوده ام
يري نكرده و از آنجا كه در بسياري از صنايع دنيا روشهاي توليدي سالهاي سال تغي

ساله اينجانب تغييرات اساسي و بنيادي در صنايع  40بازدهي مطلوب نيست، فعاليت 
نتايج اين تالش ها . بر مبناي دانش و روشهاي مدرن و اختراعي جديد داده است

  باال بردن كيفيت محصوالت، پائين آوردن  باال بردن توليد، باال بردن ارزش افزوده،
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و از بين بردن آلودگي محيط زيست، پائين آوردن مصرف انرژي و مواد مصرفي، سالمت هزينه ها، كم كردن  
  .كارگران و كارمندان و رضايت مشتريان، مصرف كنندگان و جامعه بوده است

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  اختراع ثبت شده در آمريكا و اكثر كشورهاي صنعتي  36داراي 
طرح هاي   پلميرهاي جديد،  بررسي در مورد روشهاي جديد شكل دادن فلزات،اختراع در حال  20داراي 

  .دستگاه هاي جذب ارتعاش و غيره كه در سايت اداره اختراعات آمريكا قابل مشاهده است  .صنعتي جديد
  

 دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي

  .ده امكمك هاي بسياري به سازمان هاي حمايت از حيوانات در چندين كشور دنيا نمو
 

 تاليفات

 Solidification Sequence and Design Curves for "T" Shape Castingsتاليف كتاب 
 1981دانشگاه اوهايو 

 

 توصيه به نسل جوان

  .همواره در آموختن دانش و كار كوشا باشيد ولي لذت بردن از زندگي را فراموش نكنيد
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .كشور دنيا سفر كرده ام 50ن آمريكا  بوده ام و در اين مدت به بيش از ساك 1356از سال 
  . عاشق حيوانات و طبيعت هستم

است و ما در خارج از هياهوي شهر در  Anthropologistحجت انسان شناس يا ) پاتريشيا(همسرم پري 
  .دامن طبيعت با حيوانات زندگي خوشي را مي گذرانيم

  

  پيام ويژه
اه صنعتي و دانش آموخته بودن از اين د انشگاه بزرگ يكي از بزرگترين افتخارهاي زندگي تحصيل در دانشگ

  .باشد من مي
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  نصرت اله حسنلو
  تهران 1327متولد 

  ساكن تهران
damavandhassanlou@yahoo.com 

  
  تحصيالت

  1353ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347شماره دو  ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  1384تا  1367مدير عامل شركت ذوب كاران پيشه از 
  مدير عامل شركت سارويه

  مدير عامل شركت ذوب افزا
  )فارس ايران(عضو هيئت مديره و مدير فروش شركت فسيكو 

  مدير عامل شركت پارس متال
  شركت جي كار در شاهين شهر اصفهان

  مدير پارك ارم 
  

 ، عاليق، خانواده  هاي خارجيسفر

  .ز كشورهاي اروپايي سفر داشته امبه بسياري ا
كه حاصل آن صعود به عموم قله هاي ايران و تعدادي از كوه هاي  معالقه و عشق شديدي به كوهنوردي دار

  .اروپا است
گاه تهران و ي دانشمهندس عمران از دانشكده فن مپسر. مپسر و يك دختر هست 2 ،فرزند 3داراي و متاهل 

  .ليسانس رشته موسيقي از دانشگاه آزاد است مو دختر ،ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه پيام نور پسر ديگرم
 

  پيام ويژه
  .تا آنجا كه مي شود در زندگي مرهم درد ديگران باشيد تا درد و رنج ديگران كم شود
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  داود خاوريان
  تهران 1329متولد 

  ساكن تورنتو كانادا
khavarian_davood@yahoo.ca 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
در اتاوا كانادا  Carletonاز دانشگاه  MBAفوق ليسانس مديريت كسب و كار 

1387  
  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران 
  1353 بندر امام ت يك سال در مجتمع رازي به مد NDTآموزش حين كار در زمينه بازرسي فني و 

  مسلط به زبان انگليسي
  دوره آموزشي پيشرفته حفاظت در برابر اشعه در صنايع

  داراي پروانه كارشناسي در بخش مكانيك و فلز شناسي از سازمان ملي استاندارد
  متخصص در زمينه طراحي و اجراي سيستمهاي تضمين وكنترل كيفيت

  ريت و انجام بازرسي فني دستگاهها و تجهيزات صنعتي در حين ساخت، نصب ومدي متخصص در زمينه
  بهره برداري 

طراحي، نصب و راه اندازي سيستمهاي حفاظت خوردگي شامل حفاظت كاتدي يا آندي و متخصص در زمينه 
  ارائه آموزشهاي الزم

  

 سوابق شغلي و مديريتي
  تاكنون 1386در تورنتو كانادا از  Corrosion Technology Group Incمدير عامل شركت 

مدير عامل شركت بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو زيرمجموعه شركت سرمايه گذاري صنايع 
  1386تا  1373پتروشيمي در تهران از 

  :و تصدي امور مختلف زير1373تا  1353اشتغال در شركت ملي صنايع پتروشيمي از 
يس نظارت بر اجراي پروژه ها در شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران رئيس برنامه ريزي و كنترل پروژه و رئ

  در تهران
  رئيس مهندسي برق و ابزار دقيق و رئيس امور مهندسي مجتمع پتروشيمي بندر امام

مهندس ارشد بازرسي، رئيس هماهنگي بازرسي و رئيس هماهنگي تعميرات مجتمع ها در شركت ملي صنايع 
  پتروشيمي ايران در تهران

كارشناس بازرسي فني، كارشناس ارشد و رئيس حفاظت فلزات و فلز شناسي و 
  رئيس امور خدمات فني در مجتمع پتروشيمي رازي در بندر امام

  

 خانواده
ليسانس مهندسي صنايع و متاهل و  يدختر اول. فرزند هستم 3متاهل و داراي 

نس مديريت ليسانس مهندسي برق و فوق ليساداراي پسرم . دانشجو است ديگري
  .و متاهل است
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  شهرام خطيبي
  آبادان 1328متولد 
  در پنسيلوانيا آمريكا Feneltonساكن 

shahramkhatibi@yahoo.com 
 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 
  1353سازي قوس الكتريك در شركت آرمكو در آمريكا دوره آموزشي يكساله فوالد 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

در اينديانا ايالت فيالدلفيا آمريكا فعال در زمينه خدمات  .Photo ABC, Incمالك و مدير فروشگاه 
  تاكنون  1358عكاسي از سال 

  1358 مسئول مواد نسوز مجتمع فوالد اهواز وابسته به شركت ملي فوالد ايران تا سال
  1353كارشناس شركت ملي صنايع فوالد ايران از 

  1353تا  1351دوره خدمت نظام وظيفه از 
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  مسعود دروديان
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
doroudian2003@yahoo.com 

 
  تحصيالت

  1995استراليا  Wollongongدكتري مهندسي مواد از دانشگاه 
  1366شناسايي و انتخاب مواد از دانشگاه علم و صنعت ايران  فوق ليسانس مهندسي متالورژي رشته

  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347تهران دبيرستان اديب ديپلم رياضي 

  1354دوره كارآموزي يكساله در شركت تيسن ابرهازن آلمان غربي براي صنايع فوالد ايران 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.merc.ac.ir(تاكنون  1384لمي پاره وقت پژوهشگاه مواد و انرژي در كرج از عضو هيئت ع
  1384تا  1356عضو هيئت علمي رسمي پژوهشگاه مواد و انرژي در كرج از 

  كارشناس در شركت ملي صنايع فوالد ايران در اهواز
  يفهدستيار پژوهشي در مركز خواص مواد دانشگاه صنعتي شريف در دوره خدمت نظام وظ
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  محمد ابراهيم راشدي
  سيرجان 1326متولد 

  ساكن تهران
rashedi_2011@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

  ديپلم رياضي از دبيرستان بدر سيرجان
  دوره كارآموزي ريخته گري خارج از كشور

ي كنترل در مديريت، مديريت كنترل پروژه و مديريت استراتژيك در سازمان مديريت دوره هاي سيستم ها
  صنعتي

  مسلط به زبان هاي انگليسي و آلماني
  در زمينه فراورى مواد معدنيمتخصص 

  

 سوابق شغلي و مديريتي

آهن  سنگ كنسانتره تني ميليون1 كارخانه احداث كهور در پروژه آك آهن سنگ عامل در شركت مدير مشاور
  تاكنون 1389از 

 معدني -صنعتي هاي معدن در پروژه كوشا مشاور صنعتي مهندسين مشاور

  سنگ معدن گل گهر 3گهرزمين مجري معدن شماره  آهن سنگ در شركت عامل مدير
  1383تا  1371آهن گل گهر از  سنگ در شركت مدير بهره برداري/ مجري طرح

 1370تا  1357تغليظ در شركت ملي فوالد ايران از  نهكارخا احداث و معدن سازي مدير پروژه آماده

  ايران در تراكتورسازي گري ريخته كارگاه پروژه رئيس
  

 خالصه تجارب

  هنآسال تجربه در زمينه فراورى مواد معدني به خصوص در زمينه سنك  30بيش از داراي 
  

 خانواده

تامين  با گرايش MBAفوق ليسانس  مهندس صنايع و بسرمدخترم  .متاهل بوده و داراى دو فرزند هستم
  .است مالي
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  عزيزاهللا رضائيان
  بجنورد 1327متولد 

  ساكن تهران
rezaian@email.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1346ديپلم رياضي از بجنورد 

  1353لمان دوره فوالد سازي به مدت يك سال در هامبورگ ا
  تسلط و آشنايي با زبان هاي انگليسي، فرانسه، آلماني و ژاپني

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.abransanatco.com(تاكنون  1370مدير عامل و مالك شركت آبران صنعت در تهران از 
  در تهران آلياژمدير عامل و صاحب شركت 

  قائم مقام مدير عامل شركت نورد كاويان در تهران
  شناس شركت پتروشيمي امام خميني در تهرانكار

  مدير در صنايع فوالد ايران در تهران و اهواز/ كارشناس
  كارشناس سازمان گمرك ايران در تهران

  مربي آموزشي دانشكده فني دانشگاه تهران
  

  چكيده تجارب
  هاي صنعتي هبازرگاني، توليد قطعات صنعتي، ريخته گري، ماشين سازي و انجام پروژ

 
 هاي خارجي، خانوادهسفر

  سفر به آلمان و داراي اقامت در كانادا
  .هستمداراي دو فرزند پسر با تحصيالت دانشگاهي مهندسي ساختمان و مهندسي برق و متاهل 
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  مسعود رواندوست
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
mravan28@hotmail.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي متالورژي 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
  دوره تعميرات و نگهداري و راهبري كوره هاي احياي مستقيم در آلمان

  وليك در آلمانردوره سيستم هاي هيد
  دوره تعميرات و نگهداري و راهبري كوره هاي قوس الكتريكي در ژاپن

  .انسه و ژاپني تسلط و آشنايي دارندبا زبانهاي انگليسي، آلماني، فر
  متخصص ريخته گري در قطعات مورد نياز سيمان و معدن و متخصص عمليات حرارتي فوالدهاي مخصوص

  

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1364مؤسس، سهامدار و مدير عامل شركت فوالد روانشير در تهران از 
)www.ravanshirsteel.com(  

تاكنون  1368قطعه در تهران از  -هيئت مديره شركت تهرانمؤسس، سهامدار و رئيس 
)www.tehranghateh.com(  

  مهندس ارشد در شركت مهندسين مشاور صدرصنعت در تهران
  ريخته گري و ماشين كاري قطعات دستگاه هاي بافندگي در تهران

  مدير فني و عضو هيئت مديره شركت پارس متال در تهران
  اصفهان -نايع فوالد اهوازمهندس نصب و توليد شركت ص

  مسئول آزمايشگاه عمليات حرارتي و علم مواد در دانشگاه صنعتي شريف
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  مديريت پروژه هاي مهندسي و ساخت
  ساخت پمپ خالء مورد استفاده در معادن

  

 دستاوردهاي ورزشي

  1346زشگاه هاي كشور عضو تيم شطرنج دبيرستان البرز و كسب مقام سوم آمو
عضو تيم شطرنج دبيرستان البرز و كسب عنوان قهرماني در مسابقات بندر انزلي 

1345  
  عضو تيم شطرنج دانشگاه و قهرمان دانشكده متالورژي
  عضو تيم فوتبال و عضو تيم كشتي دانشكده متالورژي 
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  1355د عضو تيم شطرنج صنايع فوالد و كسب عنوان قهرماني شطرنج صنايع فوال

 

 توصيه به نسل جوان

عجول نباشيد و از . براي رسيدن به هدف بايد عشق داشته باشيد و مطمئن باشيد كه به آن خواهيد رسيد
  .آينده از آن شما است. سختيها و مشكالت نااميد نشويد

م، درس اگر خود فرصت بازگشت به دوره دانشجويي را داشتم هر كاري را كامل تر و دقيق تر انجام مي داد
در مورد پيوستن به صنعت بجاي ادامه . خواندن بهتر، ورزش جدي تر، آموزش هاي دقيق تر و جامع تر

  .تحصيل، فكر مي كنم اگر تحصيالتم را ادامه مي دادم مي توانستم مفيدتر باشم
  

 عاليق، خانواده

  .القمندمعاشق رياضيات و خواندن كتابهاي تخيلي هستم و به موسيقي، نقاشي، سفر، ورزش ع
  .ي سه فرزند موفق هستمادارو متاهل 

 

  پيام ويژه
شخصاً با نگاه به جلو توانستم اهداف خود را تعيين و راه هاي . دانشگاه از همه نظر مرا براي زندگي مجهز كرد

تحصيل در دانشگاه صنعتي به من تعادلي داد . رسيدن به آن را با ديد مهندسي تجزيه و تحليل و مشخص كنم
اهداف خود غير از مسائل مالي، اهداف فني و مهندسي مورد نياز براي اعتالي كشور عزيزم را هم مد  كه در

در اين راه همواره در مشاغل همسو با رشته ام كار كرده ام و توليد و مسائل مربوط به آن . نظر داشته باشم
اجتماعي و خانوادگي هم موثر بوده اين رضايت مسلماً در رفتار . رضايت مطلوبي را براي من فراهم كرده است

  .و تعادل مورد نياز را فراهم كرده است



 

268 
 

  علي زندنيا
  الهيجان 1328متولد 

  ساكن اصفهان
azandnia@yahoo.com 

 
  تحصيالت و توانمندي ها

  1352ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان مهرگان الهيجان 

  1373ماه  4رآموزي توليد فوالد در ايتاليا به مدت دوره كا
  مسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان هاي ايتاليايي و روسي

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1384معاون بازرگاني شركت فوالد ارفع در اصفهان از 
  1383تا  1352خريد و مدير ارشد توليد ذوب آهن اصفهان از  معاون

  
 ، عاليق، خانواده سفرهاي خارجي

  .ا، آمريكا، كانادا و يونان سفر كرده اميبه كشورهاي استراليا، چين، مالزي، تركيه، انگليس، اسپان
  .عالقمند به ورزش واليبال و هنر هستم

دخترم ليسانس مامايي و دخترم ديگرم يك ، MBEپسرم فوق ليساسن . فرزند هستم 3متاهل و داراي 
  .انادا استمهندس كامپيوتر و مقيم ك

  
  پيام ويژه

اي كاش دانشگاه هاي ما عالوه بر آموزش تئوري به دانشجويان، آموزشهاي فرهنگي، اجتماعي، هنري را هم 
  .در برنامه درسي بگنجانند و با صنعت ارتباط ارگانيك و پويا برقرار كنند
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  ايرج طالبيان
  شاهي 1328متولد 

  ساكن بن در آلمان
iraj.talebian@t-online.de 

 
  تحصيالت 

  1352ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي

  )www.t.online.de( در شهر بن آلمان t-online.deشاغل در 
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  مرتضي غفاري پور
  اصفهان 1327متولد 

  ساكن تهران
morteza_27@yahoo.com 

  

  و توانمندي ها تحصيالت
  1354لورژي از دانشگاه صنعتي شريف سانس مهندسي متايل

  1346ديپلم رياضي از دبيرستان ناصر خسرو تهران 
  مسلط به زبان انگليسي

  متخصص در زمينه استخراج سرب و روي و تاسيس واحدهاي تحقيق و توسعه در كارخانجات و ايجاد خالقيت
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  مهندس طراح در شركت كامراد
  دير كارخانه تغليظ سرب و روي در شركت معدني كالسيمين در زنجانعضو هيئت مديره و م

  1385تا  1360كارشناس مسئول بخش تحقيقات در وزارت صنايع و معادن از 
  مدرس متالورژي و مكانيك و كارگاه در سازمان انرژي اتمي در تهران 

  مدرس دروس متالورژي در مركز آموزش متالورژي در اصفهان
  

 تاليفات و ترجمه

  ترجمه مقاله روش هاي خريد تكنولوژي، كسب، جذب و توسعه تكنولوژي براي وزارت صنايع
  تاليف مقاله پژوهش و توسعه، بخش ضروري فرآيند توليد براي وزارت صنايع

  ترجمه كتاب خالقيت جدي اثر ادوارد دي بونو
 

 توصيه به نسل جوان

كارها را در چارچوب . تيجه بخش استامروز كار جمعي و تخصصي تحت پوشش سازمان هاي تخصصي ن
كارهاي مفيد . كار فردي فقط در زمينه كسب اطالعات و مطالعه مفيد است. تشكل هاي مربوطه انجام دهيد
  .عملي و كاربردي بايد جمعي باشد

  .از تجربه هاي گذشتگان و تجربه هاي تاريخي حتماً استفاده كنيد
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .رهاي ژاپن، كره جنوبي و پاكستان سفر كاري داشته امبه كشو
  .عالقمند به موضوعات علمي و هنري هستم

داراي دو فرزند پسر هستم كه اولي ليسانس نرم افزار و دومي دانشجوي و متاهل 
  .فوق ليسانس مهندسي عمران در دانشگاه شريف است
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  مصطفي فرامندپاد
  تهران 1327متولد 

  ساكن تهران
amirpaad@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان كاظم زاده ايرانشهر 
  مسلط به زبان انگليسي

  متخصص توليد غلطك هاي نورد فوالد گرم
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.csroll.com(تاكنون  1372اصفهان از مدير فني و ساخت تجهيزات شركت چدن سازان در 
  يبراي ساخت قطعات يدكبازرس شركت ايكا در فوالد مباركه 

  1362موسس شركت ايران ذوب در اصفهان در سال 
  

  چكيده تجارب
  ساخت دستگاه گريز از مركز غلطك هاي سنگين و سبك

 

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .ش، امارات، روسيه سفر داشته امبه كشورهاي آلمان، اسپانيا، اطري
  .عالقمند به موسيقي ساز تمبك و هنر نقاشي هستم

  نگار هنرمند رشته نقاشي و نيما هنرمند رشته موسيقي. متاهل و داراي دو فرزند هستم
 

  پيام ويژه
ليه و اشتياق به دانشگاه ما در آن زمان كامالَ با حاال متفاوت بود و ما كامالً بطور پايه اي مجهز به اطالعات او

دانشگاه به من كتاب خواندن آموخت و اين آويزه : آقاي دكتر امين روز اول تحصيل ما فرمودند. تحقيق بوديم
  .گوش ما براي ادامه كارهاي عملي و فني و پايه اصلي ابتكارات و ابداعات ذهني ما بود

ان قديمي كه پايه گذار علوم جديد اگر فرصت بازگشت به دوره دانشجويي بود بيشتر به طرز فكر دانشمند
  .بودند فكر مي كردم و آنها را دنبال مي نمودم
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  عبدالنبي فريور
  دزفول 1319متولد 

  ساكن تهران
navard_dezfulad@yahoo.com 

 
  تحصيالت 

  1353ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
  ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي اهواز

  
 لي و مديريتيسوابق شغ

  فرم توليد كننده تسمه و ميلگرد فوالدي در تهران دزفوالد مدير كارخانه نورد
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  هرمز قازياري
  رشت 1329متولد 

  ساكن سان ديگو آمريكا
andea@att.net 

  

  تحصيالت
  1980دكتري فيزيك كاربردي از امپريال كالج انگلستان 

  1977نل انگلستان فوق ليسانس تست غيرمخرب از دانشگاه برو
  1352ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1995در آمريكا از  Advanced NDE Associatesرئيس شركت 
  در آمريكا Kaiser Aluminium Center for Technologyهمكاري با شركت 

  در آلمان Henkel AG Düsseldorfتحقيقات تست هاي غيرمخرب در شركت مدير 
  بلژيك Vincotte NDT Liegeبازرس ارشد تست هاي غيرمخرب در شركت 

  در آلمان Rheinmetal Düsseldorfمهندس كنترل كيفيت در 
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  عضو انجمن آمريكايي تست هاي غير مخرب
  ASNT  ACCP Professional LIIIعضو انجمن 

  آلومينيوماختراع ثبت شده در مورد خواص  6داراي 
  

 تاليفات

  ASNT Ultrasonic Handbook : UT of Primary Aluminiumتاليف جزوه دانشگاهي 
 Application & Performance Characteristics of Aluminum Armor Plateتاليف مقاله 

for Tactical Military Vehicles   
  آلومينيومپژوهش منتشر شده در زمينه تست فلز  10انجام 
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  مارقوسيان واهاك كاسپاري
  تهران 1327متولد 

  ساكن تهران
marghus@iust.ac.ir 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1359دكتري سراميك از دانشگاه ويكتوريا در منچستر انگلستان 

  1356انشگاه ويكتوريا در منچستر انگستان فوق ليسانس مواد سراميكي و فلزي از د
  1353ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

وري شيشه، سراميك ها و كاربرد آن در مهندسي پزشكي، تئوري ئمدرس درس هاي ساختار سراميك ها، ت
  پيشرفته شيشته

  پژوهشگر در زمينه شيشه و سراميك ها
  

 سوابق شغلي و مديريتي

 )www.irust.ac.ir(تاكنون  1361علمي استاد دانشكده مهندسي مواد و متالورژي از عضو هيئت 

ريزي رشته سراميك در دو سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد در ستاد انقالب فرهنگي سال  مسؤول برنامه
1361 

  1381تا  1372هيأت مديره انجمن سراميك ايران از سال رئيس 
  

 ه ايدستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرف

  1390اشت از وي به عنوان بنيانگذار سراميك نوين در ايران در هشتمين كنگره ملي سراميك ايران دبزرگ
  1382دريافت جايزه كتاب سال براي كتاب شيشه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

وب آهن پروژه تحقيقاتي در زمينه شيشه و سراميك براي شوراي عالي تحقيقات كشور، شركت ملي ذ 6انجام 
  ايران، وزارت صنايع و كميته نانو فناوري وزارت علوم

  

 تاليفات

 1386كاربرد چاپ چهارم  و خواص انواع،: تاليف كتاب ديرگدازها

 1378سراميكها  در فازي تعادل بر تاليف مشترك كتاب درآمدي

 1386كاربرد چاپ دوم  و خواص ساختار،: تاليف كتاب شيشه

  پ شده در مراجع بين المللي مقاله پژوهشي چا 32تاليف 
  مقاله پژوهشي چاپ شده در مجالت علمي معتبر داخلي 3تاليف 
  مقاله پژوهشي در مجامع علمي بين المللي 5ارايه 
  مقاله پژوهشي در مجامع علمي داخلي 14ارايه 
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  ابراهيم كوششي
  ساوه 1328متولد 

  ساكن تهران
mkoosheshi@gmail.com 

 

  هاتحصيالت و توانمندي 
  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان خرد تهران 
  مسلط به زبان انگليسي

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1387همكار پژوهشگاه مواد و انرژي در كرج در زمينه ارتباط با صنعت از 
  سال 14دت م بهاشتغال در سازمان صنايع دفاع مجتمع شهيد همت 

  كارشناس ارشد صنايع فلزي در ستاد وزارت صنايع و معادن 
  عضو هيئت مديره و معاون تحقيقات و برنامه ريزي شركت سرب و روي انگوران زنجان

  كارشناس و مسئول امور تحقيقات شركت ملي ذوب آهن اصفهان
  

 توصيه به نسل جوان

  .تكار داشته باشندنسل جوان در مسائل و امور زندگي عزم و اراده و پش
  

 خانواده

. دو دخترم داراي تحصيالت دانشگاهي و كارشناس آموزش و پرورش هستند. زند هستمرف 4متاهل و داراي 
  .يك پسرم دانشجوي فوق ليسانس مهندسي مكانيك و پسر ديگرم فوق ليسانس حسابداري دارد
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  سهيل گلكار سيستاني
  تهران 1328متولد 

  نساكن تهرا
sgsistani@gmail.com 

 
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 

دو سال دوره آموزشي در كارخانجات كاغذ سازي كانادا از طرف سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
1977  

  نجات كاغذسازي و صنايع سلولوزيمتخصص در زمينه ساخت كارخا
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1376رئيس هيئت مديره شركت سرمد در تهران فعال در زمينه ساخت ماشين آالت كاغذ سازي از 
  مدير كارخانه سيمين دشت در تهران توليد كننده قطعات اتومبيل

  1376تا  1362ايران در تهران از  كارشناش و مدير پروژه در شركت مهندسين مشاور صنايع سلولوزي
  تاسيس و اداره يك كارگاه ريخته گري در تهران 

  سرپرست توليد كارخانه شركت صنايع چوب و كاغذ ايران چوكا در استان گيالن
  سرپرست مونتاژ كاميون ليالند در تهران
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  غفار محمد زاده فدائي پور
  تبريز 1329متولد 

  ساكن تهران
gh.mohammadzadeh@zanjanbronz.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1347ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر نصيري تهران 
  متالورژيومتخصص در زمينه پيرومتالورژي و هيدر

  مسلط به زبان انگليسي
  

 سوابق شغلي و مديريتي
 )www.zanjanbronz.com(تاكنون  1368تهران از  مدير عامل شركت زنجان برنز در

  مدير عامل شركت بن ساز در تهران
  عضويت در جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف

  اجراي چند پروژه براي جنگ ايران و عراق
  مسئول بخش فوالد سازي شركت ملي فوالد ايران در تهران و بندر عباس

  مدير فني شركت خصوصي فريت
  لوله بي درز اهواز مدير فني شركت

  

  چكيده تجارب
  طراحي و ساخت كليه تجهيزات شركت زنجان برنز

  اجراي پايلوت چند پروژه مختلف
  متالورژي و پيرومتالورژي در شركت زنجان برنزواجراي پروژه هاي مختلف هيدر

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي
  بار در ايران در شركت زنجان برنز تدوين تكنولوژي توليد فروموليبدن از سولفور، اولين

  توليد تركيبات آمونيوم شامل پرنيم آمونيم برومات و پتاسيم برومات
 BNو  SI3N4تدوين تكنولوژي توليد 

  

 عاليق و خانواده
  عالقمند به كوهنوردي، شطرنج و فوتبال

ك از دانشكده يك پسر و سه دختر دارم كه دخترم سحر ليسانس مكاني. فرزند هستم 4متاهل و داراي 
  .مكانيك دانشگاه صنعتي شريف است

  

 پيام ويژه
در زمينه پايرو متالورژي و هيدرو متالورژي جايگاه باالئي در دنيا نداريم و خالء هاي 

با موانع بسياري در تكنولوژي هاي پيشرفته توليد آهن و . تكنولوژي اساسي داريم
مياب، ساخت ماشين ابزار هاي فوالد، تكنولوژي هاي خالص سازي و توليد عناصر ك

خاص براي روش هاي خالص سازي عناصر روبرو هستيم، اما با اميد به آينده همه 
  .اين ها قابل دستيابي است
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  اصغر محمدي خنامان
  رفسنجان 1328متولد 

  ساكن سوئد
a.khanaman@hotmail.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1985دكتري فيزيك كاربردي از كشور سوئد 
  1982فوق ليسانس فيزيك كاربردي از كشور سوئد 

  1978معادل فوق ليسانس مواد مهندسي از كشور سوئد 
  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1346ديپلم رياضي از كرمان 
  دوره كاربرد راديو ايزوتوپ ها در صنعت در سازمان انرژي اتمي ايران

  يم، اسپكترومتري اشعه گاما در مركز تحقيقات هسته اي ستود سويك سوئددوره آناليز سنگ معدن اوران
  دوره جستجوي معادن اورانيم مركز تحقيقات هسته اي ستود سويك سوئد

  دوره آزمايشات غيرمخرب در موسسه ماتريال رونتگن سوئد
  مسلط به زبان انگليسي و سوئدي

  شات غيرمخرب و خالقيت و نوآوريمتخصص در زمينه پالستيك هاي رسانا، جوشكاري و آزماي
  

 سوابق شغلي

  سوئد پژوهشي و مراكز هاي همكاري با دانشگاه
  ايران در مختلف هاي خانه وزارت مشاوره براي

  سوئد ستودسويك، اي هسته تحقيقات اشتغال در مركز
  سوئد هاي تدريس در دبيرستان
  ايران اتمي انرژي اشتغال در سازمان
  شريف صنعتي دانشگاه اكتيو راديو مواد كاربرد تحقيقات اشتغال در مركز

  ايران و سوئد خصوصي صنايع به مشاوره
  

  چكيده تجارب
  اختراع، ايجاد آزمايشگاه هاي مختلف در دانشگاه هاي سوئد

  ايجاد مراكز پژوهش و مهندسي در ايران
  ايجاد و توسعه دو صنعت مهم در ايران
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 تاليفات

 ديريتي به زبان هاي انگليسي، سوئدي و فارسيو م تعدادي مقاالت علميتاليف 

 1385 كاربردي به نوپروري شترمرغ در ايران -كتاب نگاهي علمي تاليف 

 
 توصيه به نسل جوان

  .ن دور آماده كنيدخودتان را براي ساختن ايران در آينده اي نه چندا
  

 سفرهاي خارجي

 بسيار داشتم اختيار در كه خوبي امكانات ، با»خامي شود پخته تا سفر بايد بسيار« سعدي نغز شعر اساس بر
  .آموختم و تجربه كردم سفر

 
  پيام ويژه

 .كردم سفر كشور از خارج به عزيز ايران صنعتي و علمي توسعه هدف با يادگيري براي قبل سال 38 حدود
 از امروزه ولي بود، مشقتي پر راه. نمودم فعاليت گرانه ايثار و برگشتم هايم طرح نمودن اجرائي براي سرانجام

  .دارد چندان دو لذتي بودن مادري بوم و مرز خدمت در و هموطنان خدمت در. هستم راضي آن نتايج
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  يحيي مصحفي
  سقز و بانه 1329متولد 

  ساكن تهران
ymoshafi@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان هدايت سنندج 
  1356متالوگرافي و تست مواد در بنگلور هندوستان  -دوره كارورزي عمليات حرارتي

  1356ل، سوئد و آلمان غربي در ايران در كشورهاي اسرائي) الماسه(دوره بررسي توليد ابزارهاي كاربيدي 
  ده ها دوره كارورزي و تخصصي بانكي و مالي حين خدمت در بانك

بررسي اقتصادي، فني و مالي پروژه هاي توليدي، نظارت بر اجراي پروژه ها در بانكهاي دولتي و : تخصص ها
توليد ماشين آالت   تدريس دروس عمليات حرارتي، كليد فوالد و گزارش نويسي فني و متالوگرافي،  خصوصي،

  سرپرستي كارگاه هاي ريخته گري، متالوگرافي، عمليات حرارتي  جوش،
  

 سوابق شغلي و مديريتي
  تاكنون 1389كارشناس معاونت امور بانكي و بين الملل بانك سرمايه در تهران از 

  مدير طرح، برنامه و بودجه بانك شهر در تهران
  تهرانمدير و رئيس هيئت مديره شركت خصوصي در 

  كارشناس فني اداره كل نظارت بر طرحها و سرمايه گذاري بانك صادرات ايران در تهران
  رئيس اداره طرح و بررسي بانك صادرات استان كردستان

  كارشناس فني پروژه ها بانك صادرات استان ايالم
 دبير كميته كارشناسي بانك هاي كشور در رابطه با استانهاي كردستان و كرمانشاه

  ناس كارخانه ماشين سازي تبريزكارش
  مدرس در انستيتو تكنولوژي و هنرستان سنندج

  كارشناس فني صندوق كارآموزي وزارت كار و امور اجتماعي
  سرپرست كارگاه در واحد عملياتي ذوب آهن اصفهان

  

  چكيده تجارب
  سال 10ريز به مدت عمليات حرارتي، متالوگرافي و ريخته گري چدن در ذوب آهن اصفهان و ماشين سازي تب

اجرا و نظارت بر پروژه هاي مختلف توليدي و اقتصادي و ساختماني به تعداد بيش از 
  سال 30مورد در نقاط مختلف كشور در مدت  300

 10فعاليت هاي توليدي تجاري شخصي در زمينه توليد ماشين آالت جوش به مدت 
  سال

پروژه هاي متعدد در نقاط نظارت مالي و ارزيابي پيشرفت فيزيكي، فني و مالي 
  مختلف كشور براي بانك صادرات ايران
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  مصطفي نژادستاري
  اصفهان 1328متولد 

  ساكن اصفهان
mostafasatari@yahoo.com 

  
  تحصيالت

  1352ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان هراتي اصفهان 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1376س هيئت مديره شركت توليدي بازرگاني آتروپات قشم از رئي
 1373موسس و مدير عامل شركت توليدي بازرگاني آتروپات كاال در اصفهان از 

 )www.atropat.com(تاكنون

  1360تا  1358موسس و مدير مسئول روزنامه حركت اصفهان از 
  ر رادياتور در اصفهانشريك در تاسيس و راه اندازي و مدير فروش شركت پيال

  مدير عامل شركت تاسيساتي راندمان در تهران
  شركت در تاسيس و راه اندازي شركت داراكار و مديريت فروش آن در اصفهان

در زمينه تاسيسات  تست ايمپورت در اصفهانموسس و مدير عامل شركت توليدي، پيمانكاري و بازرگاني بنام 
  ساختمان

  و تهرانفلقائي در شركت ايرمسئول شيفت شب كوره هاي ا
  

  فعاليت هاي اجتماعي
  عضو هيئت امناي خيريه عسگريه اصفهان

  عضو هيئت امنا و هيئت مديره انجمن
 

  پيام ويژه
. تمدن بشري و رشد و توسعه به مقدار زياد مديون علوم تجربي و مهندسي است

و توسعه را  دانش اندوزي و تجربه كردن اين علوم اگرچه نيكوست و مي تواند رشد
غنا بخشد ولي خطر وقتي است كه عواطف، احساسات، عشق ورزي و معنويت هم 

آنوقت است . مهندسي شود كه شايد پويندگان آن علوم را دچار سندرم مهندسي كند
  .كه احساس پوچي در كمين است
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  حميد نظيري
  تهران 1328متولد 

  ساكن كاليفرنيا آمريكا
hamidnaziri@yahoo.com 

fanavaa5@gmail.com  
 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

  مهندس حرفه اي معدن و فلزات
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 2011آنجلس ايالت كاليفرنيا آمريكا از   لس Schlosser Forge Coمهندسي متالورژي در 
  2011تا  2009در لس آنجلس آمريكا از  Precision Metal Products, Incمدير فني در 

  2008تا  2002در لس آنجلس از  Precision Metal Products, Incمدير ارشد بخش متالورژي در 
  Bodycote Metal Analysis, Incمدير تضمين كيفيت در 

  2001تا  1981در لس آنجلس از  Precision Metal Products, Incمدير متالورژي و تضمين كيفيت در 
  

  چكيده تجارب
سال تجربه مهندسي متالورژي در زمينه فرآيند و تست انواع فلزات، آلياژها، آلياژهاي ويژه در مقاطع  29داراي 

  تسمه و ورق يا ريخته گري شده مورد استفاده در صنعت هوايي و ايمپلنت پزشكي
 

 عاليق

  عالقمند به ورزش تنيس
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  فرهاد نوائي
  تهران 1329متولد 

  فرانسه Orvaultاكن شهر س
fanavaa5@gmail.com 

 

  تحصيالت
  1376در نانت فرانسه،  Université de Nantesدكتري علوم كاربردي از 

در نانت  Ecole Nationale Supérieure Maritimeازفيزيك / فوق ليسانس رشته علوم كاربردي
  1358فرانسه، 

  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  

 غليسوابق ش

  عضو هيئت علمي دانشگاه هاي فرانسه
  

 تاليفات كتاب

Etude du Systeme Ternaire de Diffusion : Or, Nickel, Cuivre  انتشار در فرانسه در سال
1979  

Etude de L'effet des Contraintes Mecaniques et des Halogenures sur la 
Composition des Films Passives Forms sur L'acier Inoxydable x15crni18-8. 

Effet Particulier des Contraintes de Compression  1997انتشار در فرانسه در سال  
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  رحيم يزداني راد
  مراغه 1329متولد 

  ساكن تهران
ryazdani5@gmail.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  University College London (UCL) 1993فوق دكتري رشته فناوري سيليكون از 

  The University of West London  1984دكتري مهندسي مواد از دانشگاه 
  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر نصيري تهران 
  دن چندين دوره تخصصي در حوزه مهندسي مواد در داخل و خارج كشورانگذر
  مواد پيشرفته، نانو مواد، تكنولوژي سيليكون، سلول هاي خورشيدي  خصص در زمينه كامپوزيت ها،مت

  

 سوابق شغلي

تاكنون  1358عضو هيئت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي واقع در مشكين دشت كرج از 
)www.merc.ac.ir(  

  1358تا  1353پژوهشگر در پژوهشگاه مواد و انرژي از 
  زمايشگاه خواص مواد دانشگاه صنعتي شريفدستيار آموزشي در آ

  

  چكيده تجارب
  سال گذشته در ايران 35طرح تحقيقاتي در  100انجام حدود 

  تدريس در دوره هاي فوق ليسانس و دكتري در دانشگاه هاي ايران
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  1383استاد نمونه كشوري در سال 
  

 تاليفات

  دندانيتاليف كتاب آلياژهاي 
  تاليف كتاب اصول رشد بلورها

  مورد ثبت اختراع 8
  مورد مقاله علمي 70تاليف و نشر 

 

  پيام ويژه
 آينده: دهم قرار مشق سر را اصل سه اين ام كرده سعي هميشه شغلي زندگي در

  پشتكار – گرايي نظم - نگري
  



 

285 
 

  حسين يوزباشي زاده
  مشهد 1329متولد 

  ساكن تهران
yoozbashi@sharif.edu 

http://sharif.edu/~yoozbashi/  
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1988دكتري مهندسي مواد از دانشگاه ليدز انگلستان 

  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ملكي مشهد  الملك نصرت ديپلم رياضي از دبيرستان

  ني تخصص مشاوره در زمينه صنايع توليد فلزات آهني و غير آه
پودر متالورژي، نانو   ، توليد مواد پيشرفته،Pelletizingمتالورژي، پيرومتالورژي، وپژوهشگر در زمينه هيدر

  مواد
  

 سوابق شغلي و مديريتي

 1353استاد دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه صنعتي شريف از / دانشيار/ عضو هيئت علمي استاديار
  تاكنون

  1377تا  1373مواد دانشگاه صنعتي شريف از رئيس دانشكده مهندسي و علم 
  1383تا  1372مشاور شركت ملي صنايع مس ايران از 

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  موسس و عضو انجمن مهندسي متالورژي ايران
  عضو انجمن آهن و فوالد ايران
  عضو انجمن ريخته گري ايران

  

 تاليفات

  ار در مجالت معتبر بين الملليمقاله علمي پژوهشي و انتش 40تاليف 
  مقاله علمي در كنفرانس و مراجع علمي 40ارايه 

  
 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

به كشورهاي انگلستان، آلمان، مقدونيه، چين و آمريكا سفرهاي علمي و تحقيقاتي 
  .داشته ام

مهندسي از ميان آنان مهدي فارغ التحصيل . پسر و يك دختر هستم 4متاهل و داراي 
  .مكانيك و حسام دانشجوي ترم آخر مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف است
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  فاقد ارتباط قطعي با انجمن متالورژيمهندسي  يدوره سوم
  

  علي رضا چيت ساز زاده
  اهواز 13251متولد 

  تحصيالت
  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
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  فصل چهارم 
  مشخصات دانش آموختگان

  دانشكده مهندسي شيمي
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  سياوش آذرمير
  مياندوآب 1329متولد 

  ساكن تهران
sazarmir@gmail.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1364سوئد   Linkopingدكتري صنايع كاغذ از دانشگاه

  1362سوئد   Linkopingفوق ليسانس صنايع كاغذ از دانشگاه
  1352انشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي شيمي از د

  1347ديپلم رياضي از تبريز 
  مسلط به زبان هاي انگليسي و سوئدي

  متخصص در زمينه بهينه سازي انرژي و مدرن كردن و توسعه كارخانه هاي قند
  

 سوابق شغلي

  مهندس طراح و محاسب در كارخانه قند ياسوج
  در تهران مهندس طراح و محاسب كارخانجات قند در مهندسين مشاور كوشا

  مهندس طراح و محاسب در كارخانه قند ايميشلي در جمهوري آذربايجان
  مهندس طراح و محاسب در كارخانجات قند كوار در فارس، خوي، پيرانشهر، اروميه و دزفول

  سال 7سوئد به مدت  Norrkopingمهندس پروسس در كارخانه كاغذ 
  كارخانه سيمان تهران و اف تهرانمهندس طراح در كارخانه قند مياندوآب، كارخانه الي

  

 توصيه به نسل جوان

ارزش هر فردي به ميزان سواد و دانش اوست و ارزش نيروهاي متخصص در حرفه ميزان و كيفيت دانش 
  .در دوران تحصيل خوب درس بخوانيد تا در هنگام اشتغال موفق باشيد. اوست

  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

وئد بوده ام و به كشورهاي آلمان، اطريش، چين، جمهوري آذربايجان، قزاقستان و سال مقيم س 7به مدت 
  . تركيه سفر كرده ام

  .به گردشگري، شنا، كوهنوردي و وزنه برداري عالقمند هستم
همسرم داراي ليسانس مامايي بازنشسته وزارت بهداشت و درمان و داراي فرزند 

صص داروسازي از انگلستان دارد و در دخترم دكتر داروساز از ايران و تخ. هستم
پسرم فوق ليسانس مهندسي شيمي و فوق ليسانس مديريت . انگلستان شاغل است

  .مهندسي از استراليا است و در استراليا شاغل است
 

  پيام ويژه
  .همه بايد وطن دوست باشيم و به وطن خود خدمت كنيم
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  مهرداد آزاده
  همدان 1329متولد 
  ليفرنيا آمريكاكا Palisadesساكن 

 
  تحصيالت

از  Enhanced Oil Recoveryفوق ليسانس مهندسي شيمي گرايش 
  دانشگاه كانزاس

  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي و مديريت

  كاليفرنيا آمريكا، تاكنون Sherman Oaksدر شهر   Clean Wearرئيس 
  در كاليفرنيا آمريكا Culver Cityر شهر د Azadeh Mike & Vajdi Mehranمالك  
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  محمد ابراهيمي نصرآبادي
  مشهد 1328متولد 

  ساكن رشت
mohammad.ebrn@yahoo.com 

  

  تحصيالت
  1352ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 
  

 سوابق شغلي و مديريتي
  تاكنون 1380و هيئت مديره شركت الكتروموتورسازي خزر سينتك از عض

  سال 30مدير امور مهندسي شركت پارس خزر به مدت 
  رئيس بخش مهندسي ارزش شركت پارس توشيبا
  مهندس فني بخش رنگريزي شركت پارس توشيبا

  

  چكيده تجارب
مختلفي را راهبري كرده ام كه در مدت اشتغال در شركت پارس خزر به عنوان مدير مهندسي پروژه هاي 

عبارتند از تصفيه فاضالب كارگاه ابكاري، راه اندازي خطوط رنگ بودري، راه ا ندازي خط توليد جارو برقي، 
توليد پنكه   توليد پلوپز با هيتر مخصوص غالف دار، راه اندازي خط مونتاژ اتوماتيك پلوپز، توليد پنكه بايه،

  تيك ابكاريديواري و راه اندازي خط اتوما
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي
به كشور آلمان جهت خريد ماشين االت تراش اتوماتيك، به كشور ژاپن جهت بازديد ازكارخانجات توشيبا و 

به كشور چين جهت بازديد از . سانيو و شارب، به كشور تايوان جهت بازديد ازشركت شيميايي شي مي
  . خانگي و بازديد از شركت ميديا و به كشور اسپانيا مسافرت كرده امنمايشگاه بين المللي لوازم برقي 
  .عالقمند به ورزش واليبال هستم

حنا سيستم شمال  عامل شركت خدمات كامبيوتريهمسرم ليسانس مديريت بازرگاني و درحال حاضر مدير 
پزشكي از دانشگاه  دخترم فارغ التحصيل. داراي دو فرزند هستم. است كه خود عضو هيئت مديره آن هستم

بسرم فارغ التحصيل مهندسي محيط . ايتاليا استدر لي سيسا لاز دانشگاه بين المتهران و متخصص اعصاب 
  .زيست از دانشگاه تهران است
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  حجت اله بابائي
  نوشهر 1327متولد 

  ساكن تهران
hojat_babaei2003@yahoo.com  

 
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354ليسانس مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف 

  1347تهران  3ديپلم رياضي از دبيرستان آذر شماره 
  1363دوره مديريت كنترل كيفيت مركز آموزش صنايع ايران 

  1367دوره مديريت توليد سازمان مديريت صنعتي 
  1370ي دوره مديريت استراتژيك سازمان مديريت صنعت

  
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1371عضو هيئت مديره و مشاور اجرايي و مالي انجمن مهندسي شيمي ايران از 
  مدير عامل شركت توليدي نوشاب در تهران

  عضو هيئت مديره و معاون اقتصادي سازمان صنايع دستي ايران در تهران
  مدير مجتمع آموزشي و رفاهي بانك مركزي در نوشهر

  ر عامل شركت صنايع آلومينيوم دورال در تهرانمدي
  بهمن بهشهر 22وپان مدير عامل شركت نئ

  مدير عامل شركت تخته گرگان
  مدير عامل شركت توليدات كاغذي حرير تهران

  مدير كنترل كيفيت گروه كارخانجات زمزم
  مدير عامل شركت زمزم گرگان و زمزم شرق تهران

  ي چالوس و نوشهردبير رياضيات و شيمي دبيرستان ها
  

  

  چكيده تجارب
  آموزش دروس رياضي و شيمي دبيرستانها و تدوين جزواتي در اين زمينه به مدت

  سال 6 
مدير اجرايي شركت ها در زمينه كنترل كيفيت، توليد، مدير كارخانجات و مدير عامل 

  سال 31به مدت 
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 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي

  و دبير كميته تخصصي مهندسي شيمي انجمن فارغ التحصيالنعضو هيئت امنا و هيئت اجرايي 
  دانشگاه صنعتي شريف 

  سال 35عضويت در انجمن هاي صنفي، فرهنگي و علمي جمعاً به مدت 
  عضويت در انجمن فرهنگي نوشهري هاي مقيم مركز

 سال 26عضو هيئت مديره انجمن هاي مهندسي شيمي و شوراي انجمن هاي علمي ايران به مدت 
 

  يام ويژهپ
با توجه به شرايط ويژه آموزش دانشگاهي در اين دانشگاه و تجارب دوستان دانشگاهي در زمينه هاي مختلف 
صنعتي، اجتماعي، آموزشي اميدوارم با حضور بيشتر در كميته هاي مختلف انجمن فارغ التحصيالن بتوانيم اين 

  .ال دهيمتجارب و آموخته ها را به دوستان جوان دوره هاي جديد انتق
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  مرتضي باقري مدينه
  اراك 1327متولد 

  ساكن تهران
mortezabagheri1391@yahoo.com  

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي اراك 
  1352دوره ارزيابي مشاغل در وزارت كار 

  1370ايرالكو دوره كاورال سازي در شركت 
  1380دوره تكنولوژي پود در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران 

  آلومينيومتخصص در زمينه صنعت 
  

 سوابق شغلي و مديريتي
  در شركت پروش در تهرانمشاور و كارشناس 

  عضو هيئت علمي گروه مواد و متالورژي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
  ت شيشه و گاز ايرانمدير كنترل مرغوبيت شرك

  مشاور در شركت بهران
  مشاور و كارشناس طرح آلوميناي جاجرم
  كارشناس طرح نفلين سينيت در تهران

  ايران آلومينيوممهندس پروژه و مدير آموزش و پژوهش شركت 
  كارشناس يكنواخت سازي در شركت لجستيكي

  

  چكيده تجارب
ومينيوم سبك، كاهش مصرف برق در صنعت آلومينيوم، فضا، ساخت آل-ويژه هوا آلومينيومساخت آلياژهاي 

ساخت آجر نسوز مختص صنعت آلومينيوم، ساخت قطعات نسوز، ساخت اينترت مسي آلومينيوم به طريق 
 HSP , LSPجوش انفجاري، ساخت كاورال در داخل كشور، ساخت آند دوقلو و كاهش انرژي، ساخت قير 

  در داخل كشور
  

 خانواده
  .يك فرزند دختر به نام پرديس با تحصيالت مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار هستممتاهل و داراي 

 تاليفات
  )جلوگيري از زنگ زدگي برايروكش دادن به قطعات آلومينوم (آبكاري آلومينيوم 
  )كلمات و اصطالحات مربوط به صنعت آلومينيوم(فرهنگ آلومينيوم 

  )ربرد آلومينيوم در صنايع مختلفبررسي خواص و كا(آلومينيوم فلز جهان آينده 
  )مكانيزم شيميايي داروها و چگونگي اثرات و ترك آنها(بمباران شيميايي فرسايشي 
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  يداهللا ترابخاني
  ميانه 1329متولد 

  ساكن تهران
torabkhani@cimansazan.ir 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347تهران  3ي از دبيرستان خوارزمي شماره ديپلم رياض
  دوره آموزشي كنترل پروژه در دانشگاه صنعتي اميركبير

  طراحي آسيابهاي گلوله اي در آلمان شرقي
  مسلط به زبان هاي انگليسي و آذري

  متخصص در زمينه صنعت سيمان شامل طراحي، ساخت، نصب، راه اندازي و بهره برداري كارخانجات
  

 و مديريتي سوابق شغلي

  تاكنون 1370سهامدار و رئيس هيئت مديره شركت طراحي و مهندسي سيمان سازان در تهران از 
  تاكنون 1383سماگ در تهران از  -مدير عامل و عضو هيئت مديره كنسرسيوم سيمان سازان

  در تهران) شركت مشاور(مدير پروژه مركز فعاليت هاي مهندسي سيمان
  يع تبديلي ايران در تهرانرئيس هيئت مديره شركت صنا

  سرپرست نصب كارگاه هاي طرح و توسعه شركت سيپوركس درآبيك
  مشاور و كارشناس نصب شركت صنايع فلزي ايران و كارخانه سيمان ري

مهندس شيفت آزمايشگاه و كنترل مركزي، تعميرات و نگهداري و نهايتاً بهره برداري كارخانه سيمان آبيك 
  ارس و خوزستانمتعلق به شركت سيمان ف

  افسر سپاه دانش درآموزش و پرورش رشت در دوره خدمت سربازي
  

  چكيده تجارب
  طراحي تجهيزات و طراحي كلي، نصب، راه اندازي و بهره برداري كارخانجات سيمان طراحي دپارتمان،

غير  نفر و اشتغال 1200منجر به كارآفريني مستقيم براي كه تاسيس و اشتغال در شركت سيمان سازان 
  .مستقيم بصورت برون سپاري شده است

 

 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي

عضو هيئت مديره توسعه و عمران شهرستان ميانه براي ايجاد اشتغال در ميانه از 
 تاكنونسال پيش  10

  عضو انجمن مهندسان شيمي ايران
  )SUTA(عضو انجمن بين المللي دانشگاه صنعتي شريف 
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 توصيه به نسل جوان

وران تحصيل و جواني بخش اصلي زندگي است منتظر تغيير خاصي نباشيد تا زندگي خود را شروع د -1
  .كنيد

 .مسافرتهاي گروهي و گردش هاي علمي بيشتر شركت كنيد  در فعاليت هاي گروهي، -2

براي امكان تحصيل و گذراندن دوره هاي تخصصي در خارج كشور بعد از دوره ليسانس كوشش  -3
در بعضي مواقع تسلط . اشتن معدل خوب و تسلط به زبان ترجيحاً انگليسي استكنيد كه نياز به د

 .به زبان انگليسي ارزشي برابر با تحصيالت دارد

تسلط به نقشه خواني و رسم فني براي دانشجويان مهندسي از جمله مهندسي شيمي ضروري است  -4
 .چون براي درك و بيان مطالب فني الزم است

بايد با   مدتاً شانسي و يا اجباري است، ولي ادامه كار در آن رشته حتماًشروع كار در يك رشته ع -5
توصيه مي شود در فرصت . در غير اينصورت موفقيت كامل حاصل نخواهد شد. عالقه همراه باشد

 .مناسب كار مورد عالقه خود را پيدا كنيد

ر و راحتي در دوران بعد تالش زياد و كار سخت براي تجربه اندوزي در اوايل جواني باعث رواني كا -6
 . خواهد بود

براي دانشجويان مهندسي از جمله مهندسي شيمي شركت در يك دوره كارآموزي عملي در  -7
 .واحدهاي صنعتي مرتبط با تحصيل ضروري است

با برگزاري گردهمايي هاي دوره اي ماهيانه ناهار يا شام در حفظ دوستي هاي ايجاد شده بين  -8
 .شكده اي ها تالش شودهمدوره اي ها با هم دان

  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .به كشورهاي اروپايي، آمريكا، كانادا، چين و آذربايجان سفر كرده ام
  .عالقمند به گردشگري هستم

همسرم بدرالسادات مرتضوي ليسانس مديريت و دبير بازنشسته آموزش و . داراي همسر و دو فرزند پسر هستم
مكانيك از دانشگاه امير كبير و فوق ليسانس مديريت مهندسي از دانشگاه نورث پرورش، امين ليسانس 

نيويورك و نيما ليسانس مهندسي برق از دانشكده فني  Dilloitايسترن در بوستن آمريكا شاغل در شركت 
  .دانشگاه تهران دانشجوي دكتري در دانشگاه جورجياتك در شهر آتالنتا آمريكا است
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  نادر تفليسي
  تهران 1328د متول

  انتاريو كانادا Perthساكن 
nteflissi@hotmail.com 

 
  تحصيالت 

  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.couttscoffee.ca(انتاريو كانادا  Perthدر شهر   Coutts & Companyمالك و مدير 
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  سياوش توكلي منشادي
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
zartaak@gmail.com 

 

  تحصيالت و توانمندي ها
انگلستان  Surreyاز دانشگاه ) QBM )Quantitative Business Methodمديريت  فوق ليسانس

1355  
  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
  و فرانسه مسلط به زبان هاي انگليسي

  متخصص در زمينه توليد مواد غذايي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1386در شهر مونترال كانادا از  .Fast InterCanada Incمالك و مدير 
 1363موسس و مدير عامل گروه شركت هاي زرتاك شامل شركت هاي زرتاك، زرداسه، بهرز و نوش تاك از 

  1386تا 
  1368تا  1358كت بيدستان قزوين ازمدير فني و مدير پروژه شر

  در تهران Introco Techintمهندس پروژه در شركت ايتاليائي 
  كارشناس موسسه استاندارد ايران در كرج در دوره خدمت نظام وظيفه

  

  چكيده تجارب
  راه اندازي پروژه توليد الكل و سركه در شركت بيدستان قزوين

زرتاك شامل زرتاك، زرداسه، بهرز و نوش تاك در تهران و شيراز پايه گذاري و راه اندازي گروه شركت هاي 
  فعال در زمينه توليد مواد غذايي

  اخذ نمايندگي شركت هاي متعدد خارجي فعال در زمينه هاي مختلف صنعتي و بازرگاني
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

ستان، قزاقستان، تركيه و امارات متحده عربي به تمام كشورهاي اروپايي، آمريكا، چين، تايلند، پاكستان، ارمن
  .سفر كرده ام و داراي اقامت كشور كانادا هستم

  .عالقمند به سواركاري هستم
متاهل و داراي دو فرزند پسر هستم كه هر دو مهندس مكانيك از دانشگاه مك گيل 

در مونترال كانادا و   Bombardier Aerospaceپسر اولم در شركت . هستند
در لندن شاغل  Bombardier Transportationم ام در شركت پسر دو

  .است
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  سيد عبدالمجيد جزايري مقدس
  اهواز 1328متولد 

  ساكن تهران
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  مركز مطالعات مديريت ايران از  MBAفوق ليسانس مديريت اجرايي

  1354ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  انگليسي و فرانسه مسلط به زبان هاي

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1359جمال و پدر در قطب صنعتي اراك از  يمدير عامل شركت خصوص
  مدير عامل خدمات كارخانجات قطب صنعتي اراك

  
 عاليق، خانواده

  .عالقمند به سواركاري هستم
گاه صنعتي شريف و داراي سيدمحمد جمال ليسانس مهندسي شيمي از دانش. متاهل و داراي سه فرزند هستم

دخترانم نيز فوق . در بارسلون اسپانيا است IESE Business Schoolاز  MBAمدرك فوق ليسانس 
  .ليسانس زبان فرانسه و ليسانس معماري دارند
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  كيومرث حدادي
  كرمانشاه 1327متولد 

  ساكن تهران
hadadi_k@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351نس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف ليسا

  1346ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور كرمانشاه 
  سال 1 مدت به غربي آلمان در فوالد صنعت در تخصصي دورة گذراندن
  )يونيدو بورس( ماه 2 مدت به تركيه در سيمان صنعت در تخصصي دورة گذراندن
  )بانك هولدر دورة( ماه 2 مدت به سسوئي در سيمان صنعت در تخصصي دورة گذراندن
  صنعتي مديريت سازمان توسط اجرايي مديريت هاي دوره گذراندن

  كشور خارج سيمان هاي كارخانه از فني بازديدهاي
  متخصص درصنعت فوالد و صنعت سيمان

  هاي انگليسي و آلماني تسلط كافي به زبان
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.sgcement.com(تا كنون  1389در كرمانشاه از مدير كارخانه سيمان سامان غرب 
  زابل سيمان كارخانه مدير

  سرپرست دستگاه نظارت فوالد بندرعباس در شركت مهندسين مشاور برسو
  مشاور فني مدير عامل سيمان فيروزكوه

 معاون توليد و بهره برداري، معاون كارخانه، مدير كارخانه و معاون فني در دفتر مركزي كارخانه
  سيمان ايالم

  معاون كارخانه سيمان هرمزگان
  مسئول بهره برداري، مدير توليد، معاون توليد و بهره برداري كارخانه سيمان غرب

  مهندس ارشد توليد، رئيس كارخانه تصفيه آب، رئيس تاسيسات آبرساني مجتمع فوالد اهواز
  دستيار دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف

  
 جمهتاليفات و تر

 ترجمه و تدوين مقاالت گوناگون در رابطه با صنعت سيمان
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  سيد مهدي حسيني
  مشهد 1329متولد 

  ساكن تهران
shosseini3@gmail.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان فيوضات مشهد 
  1354ت فوالد هامبورگ دوره آموزشي فوالد در شرك

  مسلط به زبان انگليسي، آشنا به زبان آلماني و آشنايي مقدماتي به زبان هاي ژاپني و عربي
  

 سوابق شغلي و مديريتي
  )www.globalpetrotech.com(مدير عامل شركت گلوبال پتروتك 

دريايي ايران مشاور ارشد مدير عامل و معاون بازاريابي و توسعه شركت مهندسي و ساخت تاسيسات 
)IOEC(  

  قائم مقام مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت ملي نفت ايران
  مدير عامل شركت كاالي نفت لندن در انگستان

  معاون وزير نفت و مدير عامل شركت پتروشيمي صنايع ايران
  عضو هيئت مديره و مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران

  شركت ملي نفت ايرانمشاور وزير نفت و معاون مدير بين الملل 
  رئيس مهندسي طرح گاز طبيعي كنگان شركت ملي نفت ايران

  معاون وزير معادن و فلزات و عضو هيئت مديره شركت ملي فوالد ايران
  معاون مجتمع فوالد اهواز در اهواز

  رئيس طرح احياي مستقيم فوالد در مجتمع فوالد اهواز
  مهندس ذوب در شركت توشيبا در رشت

  

 ارجي، عاليق، خانوادهسفرهاي خ
  كشور جهان 50اقامت يك سال در آلمان و دو سال در انگلستان و سفر به حدود 

  عالقمند به حوزه هاي علمي و اجتماعي
، پسرها فوق ليسانس اقتصاد و  .هستم دو پسر و دو دختر داراي چهار فرزندو متاهل 

EMBA و دختران مهندسي نرم افزار و زبان فرانسه  
  هپيام ويژ

تجربه هاي من بسيار ارزشمند، بزرگ و منحصر به فرد بوده است آنهم به دليل 
من اينك سعي مي كنم با تدريس اين . شرايط ويژه و خاصي كه فراهم گرديد
دانشگاه هاي تهران و امام صادق  تاكنون. تجربيات را تا حد امكان منتقل كنم

  .ام ند و براي دانشگاه خودمان هم آمادهه ااستفاده كرد
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  حسين دادوند
  ايالم 1328متولد 

  ساكن تهران
hosseindadvand@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دانشگاه پهلوي ايالم 

  متخصص در زمينه راه اندازي كارخانجات و پروژه هاي سيمان
  مسلط به زبان انگليسي

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  مدير عامل شركت سيمان نهاوند در استان همدان
  مدير عامل شركت نگين سازان صنعت در تهران

  تني سيمان هگمتان در همدان 3300مدير اجرايي پروژه طرح توسعه كارخانه 
  لسا 19مدير عامل و مدير اجرايي پروژه كارخانه سيمان ايالم از راه اندازي و توليد به مدت 

  مدير مطالعات استان ايالم
  دبير رشته هاي فني در دانشكده كشاورزي، دبيرستان ها و هنرستان هاي شهر ايالم

  كارشناس پتروشيمي رازي ماهشهر
  

  چكيده تجارب
  مديريت مطالعات و امكان پذيري پروژه هاي سيماني و اجرا، راه اندازي و بهره برداري از كارخانجات سيمان

 هاي آسياب تهران و اجراي سيمان هشتم واحد سيمان هاي آسياب شمال، اجراي سيمان عةتوس پروژه اجراي
  نايين در مدت فعاليت در شركت نگين سازان صنعت سيمان ي كارخانه مواد و سيمان

 
 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

مان، جايزه بين المللي پرستيژ مديريت و كيفيت از كشورهاي اسپانيا، آل 5دريافت 
  1391و  1381، 1378مكزيك و فرانسه در سالهاي 

  توصيه به نسل جوان
 وخاك آب اين فرزندان درخشان و آينده كشور و سربلندي ما پيشرفت همه هدف
   و درست بزرگ هاي هدف انتخاب هستند و بايد با و فهميده جوانها عاقل. است
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 ياري را آنها هم كوشش كنند و خداوند آينده به دنرسي براي سالم و پشتكار فكر و با درستكاري، فداكاري،
  .كرد خواهد

  
 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

به كشورهاي آلمان، اتريش، هلند، دانمارك، فرانسه، انگليس، چك اوسلواكي، كانادا، آمريكا، مكزيك، سوريه، 
  .عربستان، تركيه، كويت و امارات متحده سفر نموده ام

امير رضا مهندس مكانيك . گيز داورپناه آموزگار بازنشسته بوده داراي چهار فرزند هستيمهمسرم خانم روح ان
ارشد زبان انگليسي و مدرس، حميد رضا دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت  سشاغل در كانادا، سارا كارشنا

  .دنس آمريكا، سحر دانش آموز دبيرستان در شهر تهران استيمالي در شهر پراو
  

  پيام ويژه
اكنون براي انجام كارهاي منطقه اي و ملي براي بهبود وضع زندگي پرسنل زير مجموعه خود كوشيده ام و ت

در راه تربيت فرزندان خود با پشتيباني كامل و زحمات طاقت فرساي همسرم كه همزمان تربيت و آموزش 
  .نوباوگان كشور را به عهده داشته است تالش نموده ام
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  سهيل ديلفانيان
  اروميه 1329 متولد

  ساكن تهران
s_dilfanian@hotmail.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1357دكتري مهندسي شيمي از دانشگاه آستون در بيرمنگام انگلستان 

  1353فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه آستون در بيرمنگام انگلستان 
  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347از دبيرستان البرز تهران ديپلم رياضي 
دوره آموزشي آماده سازي پروژه و انتقال تكنولوژي در پروژه هاي صنعتي با نگاه ويژه به صنايع پتروشيمي 

 UNIDOتوسط 
  سمينار مديريت جامع پروژه در شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران

 تسلط كامل به زبان انگليسي
  

 سوابق شغلي و مديريتي
  تاكنون  1390ت توسعه شبكه هاي صنعتي ايران از مدير عامل شرك

مدير مهندسي پروژه فروزان و اسفنديار در شركت مهندسي و ساخت / جانشين مدير پروژه/ مدير پروژه
  تاسيسات دريايي ايران

مدير مهندسي در شركت توسعه شبكه هاي / مدير برآوردها و ارايه پيشنهادات/ مدير پروژه/ سرپرست پروژه
  يرانصنعتي ا

  مديريت پروژه هاي مختلف در شركت مهندسي مشاور پارسيكان ايران
  مدير برنامه ريزي توسعه شركت نفت پارس

  كارشناس پروژه در پااليشگاه نفت پارس در تهران/ مدير توليد / رئيس پااليشگاه
  مدرس دوره هاي مختلف مهندسي شيمي در دانشگاه آستون بيرمنگام انگلستان

  

  چكيده تجارب
  دير پروژه و مدير فني پيمانكار عمومي ساخت و نصب در صنايع نفت و گاز، پتروشيمي، برق و نيروگاهيم

  مشاوره در صنايع شيمي، گاز و پتروشيمي
  و سرپرستي نظارت بر ساخت و نصب سكوي حفاري در دريا مديريت پيمان

  نفت پارسكارشناس پروژه، مدير توليد، مدير كارگاه، مدير پروژه در پااليشگاه 
  

 تاليفات
ارايه دو مقاله علمي به كنگره بين المللي مهندسي شيمي در چكسلواكي و كنفرانس 

  انجمن مهندسين شيمي انگلستان 56بين المللي فرايند تقطير در سمپوزيوم شماره 
 

 توصيه به نسل جوان
  انديشه، كار و تالش و پشتكار و نهراسيدن از مشكالت پيش رو
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  شهال سكاكي
  تهران 1329لد متو

  ساكن تورنتو كانادا
sh.sakaki@yahoo.ca 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1352ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان هدف دختران 
  1356در ايتاليا و بندرعباس  ژنياكس ديتول و  كن نيريش آب يها واحداز  يبردار بهره تيريمددوره 
  18000و  9000استاندارد هاي ايزو  دوره
  ياالتيس و ييايميش يها نديفرا يساز هيشب يها افزار نرم به ييآشنا

  يايي در حد آشناييتالياو زبان  متوسطدر حد  فرانسهي در حد تسلط، زبان سينگلزبان ا
  

 سوابق شغلي

  تاكنون 1388در تورنتو كانادا از  .Gcorp International Incكارشناس ارشد فرآيند در 
  در تورنتو كانادا Shaw-stone webstetكارشناس ارشد فرآيند در 
  سال 20به مدت  )تكيريا(رانيا يمهندس يالملل نيب شركتكارشناس ارشد فرآيند در 

  مهندس پروژه در مهندسين مشاور پارسيكان در تهران
  مهندس فرآيند در پااليشگاه نفت پارس در تهران

  ملي فوالد ايران در تهرانمهندس فرآيند در شركت 
  در تهران) برنا(مهندس سياالت در شركت مهندسين مشاور نارگان 

  

 عاليق، خانواده

  عاليق در زمينه هاي هنري و فرهنگي
با آقاي محمود حائري دانش آموخته دوره چهارم دانشكده مهندسي متالورژي ازدواج كرده و داراي دو فرزند 

  .هستم
 

  پيام ويژه
  .افتيدر ستيبايم را ها لحظه ارزش. شوديم تصور كه آنست از تر كوتاه اريبس  يزندگ
  .كند  يم بخش لذت را  يزندگ آن بازتاب، بدار دوست را خود نوع هم
 بخش لذت را " زهايچ" كه است يخوشبخت نيا ستندين زا يخوشبخت"زهايچ"
  .كند يم

  .بود ديبا ريگيپ و كوش سخت
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  علي سلماسيان
  بريزت 1328متولد 

  ساكن تهران
a_salmasian@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان رضا پهلوي تهران 

  شركت نفت فرانسه IFPدوره مديريت مالي در موسسه 
  در ژاپن Heavy Oil Upgradingدوره 

  ژاپندوره مديريت پااليشگاه در 
  متخصص طراحي پايه و تفصيلي پااليشگاه هاي نفت 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  مهندس ارشد كنترل پروژه در شركت نفت ستاره خليج فارس در تهران
دوره در زمينه مهندسي فرآيند و مهندسي انرژي در پااليشگاه ها، دانشكده فني، امور پااليش و  35مدرس 

  برنامه ريزي تلفيقي وزارت نفت 
  سرپرست و رئيس اداره امور مطالعات تخصصي شركت ملي نفت ايران

  سال 26مهندس فرآيند امور پااليش پااليشگاه اصفهان وابسته به شركت ملي نفت ايران در اصفهان به مدت 
  

 تاليفات و ترجمه

  تاليف كتاب اطالعات فني پااليشگاه اصفهان
  اليش و پخشتاليف كتاب كاربردهاي مهندسي فرآيند در امور پا

  Major Petroleum Products 2010ترجمه كتاب فرآورده هاي نفتي 
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  منيژه سوادكوهيان
  بابل 1327متولد 

  ساكن تهران
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1359فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه كنكورديا 

  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1346تهران  2ز دبيرستان هدف شماره ديپلم رياضي ا

  دوره هاي متعدد پيشرفته فني در تهران
  1355در آمريكا  Carrierشركت   دوره هاي پيشرفته طرح سيستم تهويه مطبوع زير نظر كادر فني
  مسلط به زبان انگليسي و آشنايي با زبان هاي فرانسه و عربي

  

 سوابق شغلي و مديريتي
  مهندسين مشاور رعدان و مهندسين مشاور يكم ارشد تاسيسات در سكارشنا

  سرپرست بخش تاسيسات در مهندسين مشاور تاراطرح
  فضاي ورزشي در سازمان تربيت بدني كل كشور 1377مدير پروژه 

مهندسين مشاور  و  OIECكارشناس ارشد تاسيسات در مهندسين مشاور پدرام، مهندسين مشاور صنايع نفت 
  صدر صنعت

  سات در شركت هاي گنو و ماندانسرپرست بخش تاسي
  .كارشناس ارشد تاسيسات در مهندسين مشاور سازه و مهندسين مشاور يكم

  

  چكيده تجارب
صنايع   طراحي تاسيسات پروژه هاي مختلف نظير كارخانجات صنايع غذايي و دامي هفتگانه شير و مرغ الين،

فضاي ورزشي، بيمارستان  1377نيه ورزشي و كارخانجات سيمان، ساختمان هاي ضد انفجار پروژه آماك، اب
تختخوابي وزارت نفت، ابنيه بلند مرتبه شهرك اميد تهران، شهرك هاي مسكوني جنوب ايران در بندر  400

  اميديه و برج مراقبت فرودگاه امام خميني
  پژوهش و مهندسي معكوس دستگاه هاي تهويه مطبوع در شركت سرما آفرين

 

 و حرفه اي دستاوردهاي علمي، پژوهشي
 ASHRAEعضويت در جامعه مهندسين طراح سيستم هاي حرارتي و برودتي و تهويه مطبوع آمريكا 

 

 توصيه به نسل جوان
  .ارتباط خوب و صميمانه اي را با گذشته و حال و نسل آينده برقرار كنيد

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده
  سفر به آمريكا، كانادا و چند كشور اروپايي

د به رشته هاي ورزشي مختلف به ويژه شنا و واليبال، عالقمند به اخبار و عالقمن
  .متاهل و داراي دو فرزند تحصيل كرده هستند، تفسيرهاي سياسي
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  منوچهر عاملي
  مشهد 1329متولد 

  ساكن تهران
manouchehr_ameli@hotmail.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1358در دانشگاه ليدز انگلستان  دوره ناتمام فوق ليسانس احتراق و انرژي

  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز 

  فرانسه در پاريس پدوره برآورد و كنترل هزينه در شركت تكني
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1387مدير عامل و عضو هيئت مديره گروه توليدي وردا زرتاك در تهران از 
  سال 16مدير عامل گروه توليدي زرتاك به مدت / مدير پروژه
  رئيس بخش پروسس در شركت مهندسي انرشيمي در تهران/ مدير پروژه

  مهندس فرآيند توليد در شركت نفت پارس در تهران
  مدير كارخانه شركت توليدي اري پالست در قزوين

  مهندس پروژه شركت مهندسين مشاور نارگان در تهران
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  سيدجالل عفيف
  همدان1331متولد سال 
  ساكن تهران

s_j_afif@yahoo.com  
jalalafif@gmail.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  دوره تخصصي اسانس و عصاره در شركت آبيركم اسپانيا

  دوره تخصصي در زمينه اسانس ها و نگهدارنده ها در ميالن ايتاليا
  سال 2در انجمن صنايع غذايي ايران به مدت دوره هاي مختلف صنايع غذايي 

  1352كارشناسي مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان ابن سينا همدان 

تخصص خاص و استثنايي در رشته مواد و محصوالت آرايشي و بهداشتي و غذايي، : تخصص حرفه اي
  آب هاي بسته بندي و تصفيه آبطراحي كارخانجات آرايشي، بهداشتي، غذايي و 

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  رئيس دانشگاه جامع علمي و كاربردي در هشتگرد 
  مدير مهندسين مشاور انجمن صنايع غذايي ايران

  معاون دانشكده صنعت غذاي تهران
  رئيس هيئت مديره شركت شيميائي ژاول ايران

  )كو قشمآر(مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت ايثارگران قشم
  مدير عامل و مدير فروش شركت زيباوش

  در تهران) كف(مدير توليد كارخانجات داروگر 
  رئيس شيمي نيروگاه هاي حرارتي وزارت نيرو

  

  چكيده تجارب
  تاكنون 1356غذايي از  -بهداشتي -مشاور علمي و فني در شركت هاي مختلف آرايشي

  تاكنون 1380توجيهي از مشاور و طراح كارخانجات صنايع غذايي و تهيه طرح 
  تاكنون 1356كارخانه بهداشتي و آرايشي از  20طراحي و راه اندازي بيش از 

  تا حال 1380كارخانه صنايع غذايي از  40طراحي و راه اندازي حدود 
 

 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي

  عضو انجمن اسالمي در دوره دانشجويي در دانشگاه صنعتي شريف
  1385تا  1370ه انجمن و تعاوني كارخانجات شوينده از عضو اتحادي

  1365تا  1358عضو هسته خودكفايي كشور در شوينده ها از 
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  1380تا  1370عضو باشگاه شين تو و داراي كمربند مشكي در ورزشهاي رزمي كاراته از 

  ه صنعتي شريفعضو هيئت امنا و كميته اجرايي و دبير كميته آموزش انجمن فارغ التحصيالن دانشگا
  عضو انجمن مهندسين شيمي ايران

  عضو پيوسته انجمن صنايع غذايي ايران
 

 تاليفات

  جزوه هاي درسي در زمينه آرايشي و بهداشتي و باالخص غذايي -جلد كتاب 60تاليف و تدوين حدود 
 

 توصيه به نسل جوان

درصد تطابق داشته باشد  40تا  30اگر انتظار نداشته باشيد درست مطابق رشته تحصيلي كار داشته باشيد بلكه 
مهمتر از همه اعتماد به نفس و ارتباط با دانش آموختگان داخل . كافي است و بقيه تالش و پيگيري الزم است

معلومات و كارايي شما چيزي است كه بعد از دانشگاه بايد كسب كنيد و اين . و خارج كشور ضروري است
تا مي توانيد سواد و معلومات خود را كامل، به روز، . علم و دانش بدست آوردمقوله را بايد در ارتباط با جهان 

  . پويا و تكميل كنيد
  

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده

  .، مالزي و امارات متحده عربي سفر كرده ام به كشورهاي اروپايي، تركيه
  .در رشته رزمي ورزشكار و عالقمند به كوهنوردي و شكار و طبيعت هستم

  تحصيالت دكتري شيمي، مهندسي ساختمان و مهندسي كامپيوتر بافرزند دختر  3ل و داراي متاه
 

  پيام ويژه
اگر كاري از صنعت رجوع . در دانشگاه تدريس تكراري مي كنند و اغلب با بازار و صنعت بيگانه اند استادان

رين آشنا شوند ولو اينكه درست منطبق كارآف استادانبنابراين دانشجويان بايد با . شود قادر به انجام آن نيستند
ايده بگيرند كه چه كاري بكنند و  استادانمي بايست از آن . با رشته تحصيلي يا دانشكده تحصيلي آنان نباشند

. معتبر داخل و خارج كشور آشنا شده و از آنها ايده بگيرند استادانبا اشخاص مطرح و . چه ادامه تحصيل دهند
جاي دنيا هستند و بايد روش زندگي علمي و تحقيقي و موفقيت هاي آنان مالك  ايرانيهاي موفق در همه

  .عمل باشد
ما از طريق انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف تالش مي كنيم ارتباط فارغ التحصيالن را در 

ن اين گروه استفاده داخل و خارج ايران برقرار كنيم تا بدين طريق اوالً از تجارب و اندوخته علمي و فني نخبگا
  .شود و ثانياً در آشنايي و ارتباط آنان با يكديگر استفاده متقابل ببرند

تالش كنيد ارتباط صنعت و دانشگاه ايجاد شود و در اين رابطه هر كجا كار مي كنيد با دانشگاه و با نخبگان و 
ت صنعت كشور را به دانشگاه فارغ التحصيالن صاحب ايده و كارآفرين مرتبط باشيد و تا مي توانيد مشكال

  .منعكس كنيد



 

311 
 

  بهرام غفرانيان
  تهران 1330متولد 

  ساكن پاسادنا در كاليفرنياي آمريكا
bghofrania@aol.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
در  UCLAفوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه كاليفرنيا در لس آنجلس 

  1976 سال 
  1351تي شريف ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنع
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان انديشه تهران 

  مسلط به زبان انگليسي
  متخصص در زمينه طراحي تجهيزات پااليشگاهي

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون در پاسادنا واقع در كاليفرنياي آمريكا 1987مدير و مالك رستوران ايتاليايي از 
 Fired Heatersزمينه طراحي و مقاوم سازي گرمكن هاي سوختي فعاليت مشاوره اي و قراردادي آزاد در 

و سيستم هاي بازيافت حرارتي و كنترل تشعشع مورد استفاده در پااليشگاه ها و پالنت هاي شيميايي و اجراي 
از  Kinetics Technology International (KTI)قراردادهاي متعدد براي پروژه هاي شركت 

  1997تا  1986
  .در كاليفرنيا كه بعداً توسط شركت تكنيپ خريداري شد KTIطراحي حرارت براي شركت  مهندس ارشد

در كاليفرنيا و در زمينه گرفتن گرما از ضايعات  Garrett Energy Researchمهندس پژوهشگر در 
  كشاورزي

  California Air Resources Board, AQMDمهندس كيفيت هوا و كنترل تشعشع در شركت 
  هشي در مركز تحقيقات بيوشيمي در دانشگاه صنعتي شريفدستيار پژو

  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  1976ارايه مقاله علمي مشترك در چهارمين كنفرانس علم و فناوري مادريد 
  

 توصيه به نسل جوان

به دوستان جوان توصيه مي كنم كه در زندگي حرفه اي خود به دنبال آنچه دوست 
كاري را انجام دهند كه از آن لذت مي برند، چرا كه در غير اينصورت  دارند بروند و

  .خيلي موفق نخواهند بود
  
  
  



 

312 
 

  

  پيام ويژه
من خود را هميشه مديون دانشگاه صنعتي آريامهر مي دانم و اطالعات و علمي كه ما آنجا به دست آورديم 

ما بسيار فوق العاده و موثر در برنامه هاي آموزش . براي من بسيار ارزشمند بود و از نظر علمي سطح باال بود
در آمريكا پذيرفته شدم تعدادي از  UCLAخاطره اي در اين مورد دارم هنگاميكه در دانشگاه . بعدي ما بود

مسئول پذيرش ايراد . هم دانشگاهي هاي ما از دانشكده برق براي اين دانشگاه درخواست پذيرش كرده بودند
. قاي دكتر ثقفي كه معموالً كارنامه ها را امضا مي كند روي كارنامه آنان نيستگرفته بود كه چرا امضاي آ

  .شناختند يعني دانشگاه ما طي سه دوره پذيرش اينقدر شناخته شده بود كه نفرات مسئول را به اسم مي
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  مهربان مهرآئين
  يزد 1327متولد 
  در ايالت انتاريو كانادا Markhamساكن 

 
  تحصيالت

  1359ندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف فوق ليسانس مه
  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  ايالت اونتاريو كانادا  Richmond Hillدر  Jupiter Electrical Contractorمدير شركت 
  1373كارشناس مركز تحقيقات آب و نيرو دانشگاه صنعتي شريف تا 
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  ر نادرياكب
  اصفهان 1329متولد 

  ساكن ماساچوست آمريكا
 

  تحصيالت 
  فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي

  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

 در ماساچوست آمريكا Protonex Technology Corporationعضو هيئت مديره و معاون اجرايي 
  )www.protonex.com(تاكنون  2005از 

در ايالت اوهايو از  Parker Hannifin Corporationنايب رئيس هيئت مديره و معاون مدير عامل 
 سال 30به مدت  1979

در ماساچوست  .Maxxim Medical , Incمدير عامل / نايب رئيس هيئت مديره/ رئيس هيئت مديره 
 آمريكا
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  وريانامير خسرو نيشاب
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
khosrow388@yahoo.com 

 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1356فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه يوتا در آمريكا 

  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347تهران  1ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره 

  1371يك در سازمان مديريت صنعتي دوره آموزشي مديريت استراتژ
  1370دوره ارزيابي و نظارت طرح هاي صنعتي در بانك توسعه اسالمي 

  متخصص در زمينه ارزيابي طرح هاي صنعتي و امور اقتصادي و مالي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  1385تا  1383مشاوره مدير عامل شركت پتروشيمي قاعد بصير در گلپايگان 
  ح هاي صنعتي در سازمان خصوصي سازي در تهرانكارشناس ارزياب طر

  معاون بازرگاني شركت تولي پرس توليد كننده مواد شوينده در تهران
  معاون بازرگاني و مدير عامل حوله پوشش از طريق بانك صنعت و معدن

  1373تا  1356مدير صنايع كوچك بانك صنعت و معدن از / رئيس ارزيابي سهام/ كارشناس فني 
  در شركت خدمات خاص نفت ايران LNGاسب و سرپرست نظارت خطوط مهندس مح

  مسئول عملياتي در شركت شيميايي خارك در جزيره خارك
  سپاه ترويج و آباداني در تاكستان قزوين در دوره خدمت نظام وظيفه

  

 ، خانواده  سفرهاي خارجي

  .و هند سفر كرده امبه كشورهاي فنالند، فرانسه، هلند، آلمان، انگلستان، اوگاندا، كنيا 
گلشيد ليسانس عكاسي، گيلدا ديپلم دبيرستان و ليدا دانشجوي رشته معماري در . داراي سه فرزند دختر هستم

  .انگلستان است
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  فرزاد وحيد
  تهران 1328متولد 

  ساكن انگلستان
fzdvahid@yahoo.co.uk 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  2010لندن  Middlesexت از دانشگاه داراي گواهي نامه آموزش حين خدم

  1986داراي گواهي نامه آموزش دانشگاهي از دانشگاه بريستول  
  University of Newcastle-upon-Tyne 1979دكتري مهندسي شيمي از 

  1975فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه نيوكاسل 
  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ز دبيرستان البرز تهران ديپلم رياضي ا
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  2012تا   2008انگلستان از  Middlesex دانشيار انستيتو آموزش  بر مبناي كار در دانشگاه 
  انگلستان St. Thomas More Sport Collegeمدرس رياضيات 

  انگلستان Henrietta Barnett Schoolمدرس رياضي در 

  ر خاورميانهمشاور شركت هاي مختلف د
  انگلستان SalisburySchool, Enfieldسرپرستي فناوري اطالعات و تدريس رياضي در 

  انگلستان North Tyneside LEAمدرس رياضي در 
  دستيار پژوهشي دوره فوق دكتري در دانشگاه بريستول انگلستان

  University of Newcastle-upon-Tyneدانشيار پژوهشي دوره فوق دكتري در 
  ديار مهندسي شيمي در دانشكده فني دانشگاه تهران استا

  مهندس توليد نفت در شركت ملي نفت ايران
  دستيار پژوهشي در دانشگاه صنعتي شريف

  

 تاليفات

  مقاله علمي در زمينه مهندسي شيمي در مراجع و مجالت معتبر بين المللي 4انتشار 
  Verses from Shirazتاليف كتاب شعر به زبان انگليسي به نام 
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  ابراهام يزدي كليمي
  تهران 1329متولد 

  ساكن لس آنجلس ايالت كاليفرنيا آمريكا
abraham@aztecfireprotection.com 

 
  تحصيالت

  1352ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

ا در لس آنجلس آمريك Aztec Fire Protectionمعاون مدير عامل شركت 
)www.aztecfireprotection.com(  
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  با انجمنقطعي فاقد ارتباط  شيميدوره سومي مهندسي 
  

  

  جهانشاه منصوري
  تهران 1330متولد 

  تحصيالت
  1351از دانشگاه صنعتي شريف  شيميليسانس مهندسي 
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  فصل پنجم 
  مشخصات دانش آموختگان

 دانشكده مهندسي صنايع

 



 

320 
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  ارشدي ضيمرت
  اصفهان 1328متولد 

  ساكن اصفهان
  

  تحصيالت 
  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان هراتي اصفهان 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  سال 4 مدتمهندس صنايع در شركت صنايع الكترونيك ايران به 
  سال 8به مدت ن اصفهان در شركت ملي ذوب آهCPM  مهندس برنامه ريزي

  1374تا سال  سال 11به مدت در شركت ملي ذوب آهن اصفهان  500معاون توليد كارگاه نورد 
  تا كنون 74از سال در اصفهان در شركت آجرنماي حبيب آباد  رئيس هيئت مديرهسهامدار و 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

322 
 

  احمد اكبري
  تربت حيدريه 1327متولد 

  سيدني -ساكن استراليا
ahmada@optusnet.com.au 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
در سيدني استراليا  New South walesفوق ليسانس مديريت اطالعات گرايش كتابداري از دانشگاه 

1983  
  1981فوق ليسانس علوم اطالعاتي از دانشگاه ميسوري در كلمبيا آمريكا 

  1979يكا فوق ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه ميسوري در كلمبيا آمر
  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان خسروي مشهد 
  ماه در توكيو ژاپن 6دوره آموزشي مشاور صنايع كوچك به مدت 

  مسلط به زبان انگليسي
  Project Management Instituteداراي گواهينامه مدير پروژه حرفه اي از مؤسسه 

  مينه آناليز سيستم ها، بانك هاي اطالعاتي، مديريت ريسك، مديريت پروژهمتخصص در ز
  

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا بحال 2010در كشورهاي آسيايي، در سيدني استراليا از  IBMمدير پروژه سيستم استخدامي شركت 

 ستراليادر كشورهاي آسيايي، در سيدني ا IBMمدير پروژه سيستم هاي حقوق و نيروي انساني شركت 

 Call Centerطراح سيستم هاي 

   Bankstown Collegeمربي آموزشي در 
 تحليل گر سيستم در دانشگاه ميسوري آمريكا 

  

 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي

  تا بحال 2005عضو هيئت موسس كتابخانه ايرانيان در سيدني از 
 

 توصيه به نسل جوان

شما نمي توانيد هميشه . ه و مسئوليتش را به عهده بگيرآن چيزي را كه فكر مي كني درست است انجام بد
  .همه را راضي نگهداريد

  

 ، خانواده  سفرهاي خارجي

در كشورهاي امريكا، هندوستان و استراليا اقامت دارم و سفرهاي كاري و تفريحي 
  .متعدد به كشورهاي آسيايي، اقيانوسيه، امريكا، اروپا داشته ام
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اج كرده ام و دو فرزند دانشجو دارم كه در دانشگاه سيدني رشته هاي آرشيتكت و در سيدني استراليا ازدو

  .تحصيل مي كنند) گفتار درماني(مهندسي عمران و آسيب شناسي گفتاري 
 

  پيام ويژه
پس از فارغ التحصيلي من در هيچ كجا به عنوان مهندس صنايع كار نكرده ام ولي خيلي از چيزهايي را كه در 

مهمترين چيزي كه من از . گرفتم در تمام كارهايي كه كرده ام مورد استفاده واقع شده اند اين رشته ياد
مهندسي صنايع ياد گرفتم و هميشه برايم كاربرد داشته است تفكر برنامه ريزي و پيش بيني قدم هاي بعدي 

ي مديريت پروژه و همين باعث شد كه من پس از ده سال در كارهاي فناوري اطالعات، به كارها. بوده است
  .كنم سال گذشته در شركت هاي مختلف اين كار را مي 20روي آوردم و در 
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  فرهاد حسامي
  آبادان 1328متولد 

  ساكن تورنتو كانادا
fhessami@rogers.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز 
  مسلط به زبان انگليسي

  متخصص در زمينه ساخت و ساز و توسعه شهري
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  انتاريو Thornhillدر  Kardel Developments Incعضو هيئت مديره و رئيس شركت 
  1385تا  1361موسس و مدير عامل شركت كارانه در تورنتو كانادا از 

  تاكنون 1362در تهران از  سهام دار و عضو هيئت مديره شركت پيچ سازان
  1361تا  1353مشاور در شركت كارتن پارس از / قائم مقام مدير عامل / كارشناس بازاريابي

  

 توصيه به نسل جوان

  تحصيل در دانشگاه خوب ما را به گروه هاي موفق و با استعداد در ارتباط قرار مي دهد و اين ارتباطات
  .ندمي تواند به ما در كارهاي بعدي كمك ك 

در تغييرات در زندگي مثل مهاجرت كه . اگر چيزي باب طبعتان نبود نااميد نشويد و نهايت سعي خود را بكنيد
  .ع كنيد از مشكالت نهراسيد، با گذشت زمان همه مسائل حل مي شودوميخواهيد زندگي را از نو شر

  

 عاليق، خانواده

  .به ورزش اسكي عالقمندم
پسر اولم متخصص كامپيوتر، پسر دوم ليسانس مديريت و مهندسي كامپيوتر  .متاهل و داراي سه فرزند هستم

  .و دخترم ليسانس علوم بهداشت، فوق ليسانس مديريت و دانشجوي د كتري حقوق است
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  رحمت اله حسين بر
  سراوان 1325متولد 

  ساكن تهران
rahmathbr8@gmail.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1356ك از دانشگاه برادفورد انگلستان دكتري مهندسي ريس

  1354فوق ليسانس مهندسي سيستم از دانشگاه منچستر انگلستان 
  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان مهران زاهدان 
ن انفورماتيك و سيستم مشاور فناوري اطالعات در زمينه هاي تدوين استاندارد و متدولوژي، تدوين طرح كال

  هاي اطالعاتي
عات بهره وري، عارضه يابي و لمشاور مديريت در زمينه مطالعات فني اقتصادي و تدوين گزارش توجيهي، مطا

ارزيابي عملكرد سازمان، حسابرسي مديريت، برنامه ريزي استراتژيك، طرح هاي سازماني و مديريت منابع 
  سيگما، مهندسي ارزش و مهندسي مجددانساني و نظام هاي آراستگي نظير شش 

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1369مدير عامل و مدرس در شركت مهندسين پردازش از 
  )تكنولوگ( مدير پروژه در مشاور صنعتي ايران

  قائم مقام مدير عامل و مجري طرح در شركت فراگير بافت بلوچ
  در انگلستان Babcock&Wilcoxتحليلگر استراتژي فروش و قيمت گذاري در 

  مدير كيفيت و مدير مهندسي صنايع در شركت بوتان صنعتي
  

  چكيده تجارب
  سال فعاليت حرفه اي 34شركت معتبر داخلي در مدت  46مشاوره فناوري اطالعات و مديريت براي بيش از 

 

 تاليفات و ترجمه

ايع در مجالت تدبير، روش و مشاور مقاله در زمينه مهندسي صن 2مقاله در زمينه فناوري اطالعات و  4تاليف 
  مديريت

در شركت مهندسين  3، مديريار 2، مديريار 1تاليف كتاب هاي الكترونيكي مديريار 
  پردازش

ترجمه كتاب آشنايي با تحقيق در عمليات نوشته حمدي طه ناشر مركز نشر 
  دانشگاهي

  داتا ناشر مركز نشر دانشگاهي -ترجمه كتاب اقتصاد سنجي نوشته م



 

326 
 

  
  ترجمه كتاب روشهاي بنيادي اقتصاد رياضي نوشته آلفاسي شيانگ ناشر مركز نشر دانشگاهي
  ترجمه كتاب اصول حسابرسي مديريت نوشته الكساندر هاميلتون ناشر سازمان مديريت صنعتي

  خانواده
ده و داراي دو فرزند پسر هستم كه يكي در دانشگاه توكيو درس خوان. متاهل هستم و همسر من پزشك است

دومي هم مهرداد حسين بر دانشجوي رشته . سوئيس شعبه توكيو كار مي كند UBSهم اكنون در بانك 
  .مهندسي و علم مواد دانشگاه شريف است
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  حميد حضرتي
  تهران 1328متولد 
  فلوريدا آمريكا jackso nvilleساكن 

hamidhazrati@hotmail.com 
  

  تحصيالت 
  1352صنعتي شريف  ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  فلوريدا آمريكا Alborz Rug Gallery LLCمدير 
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  خاكسار منصور
  سنندج 1325متولد 

  ساكن سنندج
khaksar_mansoor@yahoo.com 

  

  و توانمندي ها تحصيالت
  1380دكتري مديريت صنعتي از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات در تهران 

  ICMS) (1356از مركز مطالعات مديريت ايران  MBAيسانس فوق ل
  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

  1346ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي كرمانشاه 
مدرس درسهاي مديريت توليد و عمليات، مديريت استراتژيك، مديريت تكنولوژي، مديريت خدمات، مديريت 

  اري در مديريت اجراييرفتار سازماني و مسائل ج
  

 سوابق شغلي و مديريتي

استاديار و مدير گروه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج  -عضو هيئت علمي
  )www.iausdj.ac.ir( تاكنون 1384

ي واحد صاحب امتياز دانشگاه آزاد اسالم» مديريت صنعتي«عضو هيئت تحريه و سردبير مجله علمي پژوهشي
  سنندج

  تاكنون 1375مدير عامل و سهامدار شركت مواد غذايي پوريا در سنندج از 
  1384تا  1370عضو هيئت علمي دانشگاه ازاد اسالمي واحد سنندج از 

  مدير كارخانه و سهامدار شركت نساجي پيروز باف در سنندج
  مدير فني شركت توسعه و سرمايه گذاري غرب در سنندج

  كت ريسندگي و رنگرزي شاهو در سنندجمدير كارخانه شر
  مدير برنامه ريزي شركت لوازم خانگي پارس در قزوين

  مدير مهندسي در شركت صنايع الكترونيك ايران در شيراز
  

 دستاوردهاي علمي پژوهشي

  پروژه علمي پژوهشي 3انجام 
  پايان نامه كارشناسي ارشد 30استاد راهنما و استاد مشاور بيش از 

  

 تاليفات

مقاله در سمينارها و  9مقاله علمي ترويجي،  4مقاله علمي پژوهشي،  3اليف ت
  كنگره هاي كشوري
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  نرگس دولت نيا
  بابلسر 1329متولد 

  ساكن بندر انزلي و آمريكا
shabnamdew@yahoo.com 

  
  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347زلي ديپلم تجربي از دبيرستان مهدخت ان

  
 سوابق شغلي

  اشتغال در سازمان بنادر و كشتيراني در تهران
  اشتغال در سازمان بنادر و كشترياني در بندرعباس 

  اشتغال در سازمان صنايع الكترنيك در تهران
  تدريس در آموزش و پرورش تهران

  
 عاليق

  عالقمند به ادبيات و فلسفه
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  مصطفي رزاززاده
  اصفهان 1325متولد 

  ساكن شيراز
arazaz385@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1357 –فوق ليسانس مهندسي صنايع و تحقيق در عمليات از دانشگاه سيراكيوز نيويورك 
  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان فروغ اصفهان 
  1377 –سال  2 -وزارت صنايع ايران  - ويژه صنايع كوچك گواهينامه مشاور دوره آموزشي 
  1375انگلستان  -اس جي اس  -  9000گواهينامه سر مميزي ايزو دوره آموزشي 

  1374-ليبهر آلمان  - دوره آموزشي مبرد ها 
  1367 -سنگاپور  -دوره آموزشي فيبر اپتيك 
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  ميرمهدي سيد اصفهاني
  تبريز 1326متولد 

  ساكن تهران
msesfahani@aut.ac.ir 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1356دكتري مهندسي صنايع گرايش قابليت اطمينان از دانشگاه برادفورد انگلستان 
  1353، سيستم و تحقيق در عمليات از دانشگاه برادفورد انگلستان MBAفوق ليسانس 

  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347 لماني از دانشگاه شهيد بهشتيفوق ديپلم زبان آ

  1345ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
  تسلط به زبان هاي آلماني، انگليسي و تركي و آشنا به زبان عربي

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.aut.ac.ir(تاكنون  1356ت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير از ئعضو هي
  تاكنون 1380از  ICMSرئيس مركز مطالعات مديريت ايران

 مؤسس دانشگاه علوم و فنون مازندرانرئيس هيئت 

 ريزي شوراي عالي انقالب فرهنگي عضو شوراي برنامه

 معاون دانشگاه امام صادقمشاوره و 

 رئيس دانشگاه تربيت مدرس

  رئيس دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي 
  معاون وزارت صنايع سنگين

  وسازي صنايع ايرانت عامل سازمان گسترش و نعضو هيئ
 ريزي كميته صنايع رئيس گروه برنامه

  عضو هيئت عامل سازمان مديريت صنعتي ايران
  عضو شوراي سازمان صنايع ملي ايران

 ت مؤسس دانشگاه دماوندئعضو هي

  سرپرست هواپيمائي ملي ايران
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  تريپروژه دك 16دانشجوي دكتري و  35راهنمايي 
  پروژه كارشناسي ارشد 60راهنمايي بيش از 

  دانشگاه غيرانتفاعي 3تاسيس 
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 تاليفات

  1388ناشر دانشگاه صنعتي اميركبير  -برنامه ريزي پويا با كاربرد مهندسي صنايع و مديريتتاليف كتاب 
  1372 دانشگاه عالمه طباطباييناشر   -توسعه تكنولوژي بررسي مفاهيمتاليف كتاب 

  ISI مقاله علمي پژوهشي  50ش از تاليف بي
ناشر پژوهشكده  -روتار والديمير آيرياضيات بيمه نوشته  مدل هاي اكچوئريترجمه جلد اول تا پنجم كتاب 

  بيمه
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .اقامت تحصيلي در انگلستان و سفر به ژاپن، كره جنوبي، چين، هند، المان و اطريش داشته ام
  .به ورزش، موسيقي ايراني و فعاليت اجتماعي هستمعالقمند 

. دختر هستيم 2پسر و  2همسرم خانم سكينه صنم راد فارغ التحصيل دوره سوم مهندسي صنايع بوده و داراي 
  .دوتا از فرزندانم تحصيالت مهندس صنايع، يكي پزشك و ديگري دكتري حقوق دارند
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  ابراهيم شايان
  بيرجند 1328متولد 

  الياساكن استر
eshaayan@gmail.com  
www.shayan.com.au 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

Graduate Diploma 1988ورن استراليا برشته كامپيوتر از دانشگاه مل 

  1979دكتري مهندسي صنايع گرايش تحقيق در عمليات از دانشگاه جرج واشينگتن آمريكا 
  1976انشگاه جرج واشينگتن آمريكا فوق ليسانس مهندسي صنايع گرايش تحقيق در عمليات از د

  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
طراحي و بهبود بهره وري سيستمهاي توليد با استفاده از انواع مدل سازي، مديريت در زمينه هاي  متخصص

  ، مديريت پروژه و تكنولوژي)SCM(زنجيره توزيع 
  به زبان هاي روسي، عربي و ژاپني و آشنا NAATIمسلط به زبان انگليسي و عضو 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2010ژاپن از  Ritsumeikan Asia Pacific Universityاستاد دانشگاه 

  2009تا  2008از  در قزاقستان KIMEPاستاد دانشگاه 
  2000تا  1999از  در دانشگاه كويت استاد مدعو

  1988 نروژكشور  CMIمحقق در فرصت مطالعاتي در موسسه تحقيقاتي 
  2007تا  1988در ملبورن استراليا از  Swinburne University of Technologyاستاد دانشگاه 

  استاديار در دانشگاه ويكتوريا در استراليا
اي در برق ايالتي استراليا  هواحد توليد برق از ذغال قهو Reliabilityمحقق در زمينه قابليت اطمينان 

SECV  
  استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان

  مسئول ايستگاه هاي پمپاژ آبياري در آب و برق خوزستان
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  انجام پروژه هاي متعدد تحقيقاتي با بودجه صنعتي يا دولتي در زمينه بهبود 
  :المللي مثل ختلف استراليا يا در پوشش پروژه هاي بينصنايع م

 Intelligent Manufacturing Systems (IMS)   
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 تاليفات

  كتاب 10مقاله و تاليف تمام يا فصولي از  150تاليف بيش از 
 

 توصيه به نسل جوان

  .دافق فكري خود را باز و بازتر كنيد و از همه بياموزيد كه همه چيز را همگان دانن
براي رسيدن به مطلوبي كه عشق شما شده، به هر دري بزنيد تا آنكه يكي باز شود و راه را تا آخر با همان 

  .عشق برويد كه جوينده يابنده است
خود را دست كم نگيريد و با آگاهي از حق خود، آنرا از هر جا و هر كس طلب كنيد ولي بدانيد كه رقابت شديد 

  .ترين بوداست و براي موفقيت بايد به
  .محتاجان جوينده را دستگيري كنيد و در همكاري با ديگران صادق و كوشا باشيد

ممكن است ساده . هميشه در راه راست قدم بر داريد، شاد و مثبت باشيد و در ايجاد محيط شاد و زنده بكوشيد
  ."احراز موفقيت يك تصميم است"كه بپذيريم ولي  نباشد

از جزميت پرهيز كنيد و از همه ياد . ده كنيد تا احساساتاه خود و ديگران استفبيشتر از عقل و منطق و تجرب
  .بگيريد و از ديپلماسي در زندگي استفاده كنيد

  
 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .هستم عالقمند به شعر، تاريخ ايران و نجاريداشته ام،  يسفرهاي خارجي زياد
  .در دانشكده مهندسي صنايع ازدواج كرده امود همكالسي دانشگاهي خخانم فاطمه قطب با 
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  علي صادقي
  تفرش 1328متولد 

  ساكن تهران
ali.indust@gmail.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1378فوق ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه آزاد اسالمي واحد فني مهندسي 
  فوق ليسانس مديريت صنعتي از سازمان مديريت صنعتي 

  1351صنايع از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي 
  1347تهران  3ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره 

دوره بورسيه مديريت بهره وري، منابع انساني و مديريت مشاركتي در دانشگاه ها و كارخانه ها در سازمان بهره 
  ماه 3در ژاپن با اخذ مدرك بين المللي به مدت  APOوري آسيايي 
  ماه 3امل طراحي و اجرايي نظامات ارزشيابي مشاغل با اخذ مجوز رسمي طراح مجاز به مدت دوره طراحي ك

  و مميزي بين المللي ISO 9000دوره هاي سري استانداردهاي 
  دوره هاي مديريت منابع انساني، برنامه ريزي استراتژيك، مهندسي مجدد و مديريت تحول

ي كليه سيستم هاي مهندسي صنايع و نظامات مديريتي از آموزش و نظارت بر اجرا  طراحي، تدوين،: تخصص
  برنامه ريزي راهبردي تا تهيه سيستم هاي جامع و جزئي سيستمها و روشهاي مديريتي

  مسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان آلماني
 

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.ekta.ir(عضو انجمن كارشناسان طبقه بندي مشاغل ايران 
ارشناس ارشد، مدير بخش هاي داخلي و پروژه در كارخانجات صنعتي در زمينه طراحي روشها و كارشناس، ك

  نظامات مديريتي
  مدير كارخانه، عضو هيئت مديره و مدير عامل در شركتهاي صنعتي و توليدي

  سال 20داراي دفتر مشاوره فني مهندسي صنايع و ارزشيابي مشاغل به مدت 
  

  چكيده تجارب
ي نظامات مديريتي و سيستم هاي مهندسي صنايع به همراه طراحي و اجرا

  سازماندهي و نظارت بر اجراي نظامات
تهيه طرح توجيه فني اقتصادي و نظارت بر اجراي احداث چند كارخانه توليدي 

  صنعتي
اداره  برايبررسي و تهيه برنامه استراتژيك، سازماندهي و سيستم هاي مورد نياز 

  وري در آنها سازي و ارتقاي بهره بهينه سازمانها و بهينه
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 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي، ورزشي

  همكاري در امور فرهنگي برخي موسسات خيريه، سرودن برخي شعرها به مناسبتها
  تشويق جوانها در امور فرهنگي و ورزشي

  عضو تيم فوتبال دانشكده و دانشگاه در دوره دانشجويي
 

 تاليفات و ترجمه

  م ها و روشهاي بهينه و فرايندهاي متعالي براي چندين سازمان صنعتي و توليديمجموعه هاي سيست
 

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  سفر به ژاپن، مالزي، آذربايجان و چند كشور اروپايي
  عالقمند به مطالعات مديريتي روز و انجام ورزش هاي گروهي

  تري رشته مهندسيداراي دو فرزند با مدرك ليسانس مهندسي و دانشجوي دك
 

  پيام ويژه
تمركز در كار و تالش و تعالي در رشته انتخاب شده و توجه به موارد جنبي براي تك بعدي نشدن بر حسب 

  نيازهاي روز و آينده و عاليق شخصي
  ارتباطات سازنده با صداقت و حسن نيت و ايمان

  .ز ده درصد آن استفاده مي شوداهداف بلند داشتن و تاكيد بر توان نامحدود انسان كه شايد فقط ا
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  صفاري) مسعود(عماد الدين
  نوشهر 1327متولد 

  ساكن تهران
saffari.farmand@gmail.com 

  
  تحصيالت 

  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
  1346تهران  3ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  شيما فرمند در تهران رئيس هيئت مديره شركت 
 و فشار تقويت ايستگاه پااليشگاه، زمينه در -يك رتبه گاز و نفت شركت شيما فرمند در زمينه پيمانكاري

  .انتقال فعاليت دارد خطوط
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  كيوان صميمي
  آبادان 1327متولد 

  ساكن تهران
  .سال حبس محكوم شده است 6زنداني و به  1388خرداد  23وي از 

  
  ت تحصيال

  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  روزنامه نگار و مدير مسئول سابق ماهنامه نامه
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  سكينه صنم راد
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
f.sanamrad@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ف ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شري
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران 

  1352گواهي نامه حرفه اي زبان انگليسي از دانشگاه بيرمنگام 
  دوره هاي آموزشي كارآفريني و بهره وري

  
 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1380مؤسس و مدير دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه روشنگر در منطقه دركه تهران از 
)www.roshangar1.ir(  

  فعال در زمينه آموزش و پرورش دختران» موسسه عالي روشنگر« عضو هيئت موسس 
  تاكنون 1348مدرس رياضيات از سال 

  
 خانواده

 2پسر و  2داراي  و همسرم آقاي ميرمهدي سيد اصفهاني فارغ التحصيل دوره سوم مهندسي صنايع است
  .يع، يكي پزشك و ديگري دكتري حقوق دارددوتا از فرزندانم تحصيالت مهندس صنا. دختر هستم
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  صادق عليخاني
  مالير 1328متولد 

  ساكن لس آنجلس كاليفرنيا در آمريكا
alikhaani@aol.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

فوق ليسانس مهندسي صنايع و سيستم گرايش توليد از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در لس آنجلس آمريكا 
1980  

  1351سانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف لي
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان كيهان نو تهران 

متخصص در زمينه طراحي و مهندسي ساخت و توليد كانكتورهاي برقي مكانيكي براي كاربردهاي صنعت 
  هوافضا و نيز طراحي خط توليد كارخانجات

  
 سوابق شغلي

 در كاليفرنيا تاكنون Cooper Wiring Devicesمهندس ارشد ساخت و توليد در 

)www.cooperindustries.com(  
  در سانتامونيكا كاليفرنيا  G & H Technologyمهندس ارشد ساخت و توليد در شركت 

  2006تا  1980در سانتامونيكا كاليفرنيا از  G & H Technologyمهندس ساخت و توليد در شركت 
  ي طبقه بندي و تعريف مشاغل صنعتي در كارخانجات ايرانمهندس مشاور و كارشناس پروژه ها

  سرپرست مواد و قطعات در اداره و كارخانه صنايع الكترونيك ايران
  

  چكيده تجارب
فعاليت در زمينه تهيه رويه، طراحي خط توليد براي توليدات مخصوص، طراحي ابزار كار، عمليات توليد و خط 

كنترل كيفيت . ني در بخش كارگري مونتاژ، توسعه فرايندهاي طراحيمونتاژ، آموزش كارگران، نظارت هاي ف
  و بهسازي روش كار

 Maier Americaارايه خدمات مشاوره توزيع تجهيزات پزشكي، و همچنين مشاوره در راه اندازي شركت 
 Christian Maier GMBHالمللي  كه يك شركت فرعي از شركت بين

  .اعضاي خانواده همسرم تعلق دارد مستقر در اروپا است و مالكيت آن به
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

   G & H Technologyداراي چندين ثبت اختراع در شركت 
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 فعاليت هاي اجتماعي

مسكن، آگاهي مدني،   ما بصورت خانوادگي به فعاليت هاي عام المنفعه مرتبط با احتياج، تامين بهداشت،
ي مشغول هستيم و به همراه ديگر گروه هاي بوان خصوصاَ در زمينه امراض قلآموزش و پرورش بيماران نات

  .فعال تالش مي كنيم كه قوانين مربوط به اين حوزه ها را بهبود دهيم
 

 عاليق و خانواده

ازدواج كرده ام كه  Jacqueline Hawkinsمن با هم دانشگاهي خود در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي خانم 
  من و ژاكلين در زمينه امور بهداشتي و درماني مردم فعاليت . است MBAي رشته هم اكنون دانشجو

اين موسسه از افراد مبتال به بيماري هاي . را به عهده داريم» موسسه قلب آمريكا«مي كنيم و نمايندگي فعال 
ينيك هاي سال عضو هيئت مديره اتحاديه كل 20ژاكلين به مدت . مزمن به ويژه امراض قلبي حمايت مي كند

ما هر دو رابط بنياد ملي حمايت از بيماران ايالت كاليفرنيا هستيم كه فعاليت هاي . منطقه كاليفرنيا بوده است
آن و ديگر گروه ها موجب گذراندن قانوني گرديد كه زندگي ميليون ها نفر را از طريق ارتقاي پژوهش و 

به دنيا آمده و تحصيل كرده دانشگاه ايالتي  1983پسر ما بيژن حسن در سال  .فناوري پزشكي بهبود مي دهد
او داراي كمربند قرمز در كاراته است و در زمينه امور صنايع مالي و . است CSUNكاليفرنيا در نورث ريج 

 .كار مي كند Bank of America Corporate Divisionبانكي در 
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  يحيي فتحي
  اهواز 1329متولد 

  ساكن كاروليناي شمالي در آمريكا
fathi@ncsu.edu 

  
  تحصيالت

  1979دكتري مهندسي صنايع و تحقيق در عمليات از دانشگاه ميشيگان در آن آربور 
  1976فوق ليسانس مهندسي صنايع و تحقيق در عمليات از دانشگاه ميشيگان در آن آربور 

  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز 

  
 سوابق شغلي

  تاكنون 1984استاد دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي در آمريكا از -عضو هيئت علمي 
 Dearbornاستاديار دانشگاه ميشيگان در -عضو هيئت علمي 

  در اتالنتا آمريكا Georgia Techاستاديار انستيتو صنعتي جورجيا -عضو هيئت علمي 
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  1999يافت جايزه استاد نمونه از دانشگاه كاروليناي شمالي در سال در
  .INFORMS, IIE, Omega Rho, Sigma Xiعضو انجمن هاي 

  
 تاليفات

  ليلالممقاله علمي پژوهشي در نشريات علمي و كنفرانس هاي معتير بين  54تاليف و انتشار 
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  رضا فرشادنيا
  كاشان 1328متولد 

  ساكن كاشان
rezaf@feizu.ac.ir 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1380كنترلر از دانشگاه شفيلد  طراحي در ژنتيك هاي فوق دكتري الگوريتم

  1370 انگلستان كامپيوتر از دانشگاه شفيلد توسط كنترلر دكتري طراحي
  1354كامپيوتر از دانشگاه كيس آمريكا  كنترل فوق ليسانس مهندسي

  1351انشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي صنايع از د
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي كاشان 

  

 سوابق شغلي و مديريتي
تاكنون  1384كاشاني در كاشان از  فيض عالمه عالي آموزش عضو هيئت علمي و رئيس موسسه/ پايه گذار

)www.feiz.ac.ir(  
عضو / عضو شوراي پژوهشي/ عضو شوراي آموزشي/ عضو كميته برنامه ريزي طرح جامع/ عضو هيئت علمي
 1354از  دانشگاه كاشان معاون آموزشي / مدير گروه رشته رياضي/ عضو شوراي دانشگاه/ شوراي انفورماتيك

  )www.kashanu.ac.ir(تا بازنشستگي 
  

  چكيده تجارب
 22كه هم اكنون در  1384تاسيس موسسه غير دولتي غير انتفاعي آموزش عالي عالمه فيض كاشاني در سال 

  .دانشجوي شاغل به تحصيل دارد 2000رشته تحصيلي از كارداني تا كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد و 
  1355گرفتن زمين براي دانشگاه كاشان در سال 

 

 تاليفات
  1379انتشارات مرسل    Minitabكتاب راهنماي

  مقاله علمي پزوهشي در مراجع ملي و بين المللي 13تاليف 
  

 يق، خانواده، عال  سفرهاي خارجي
  .عربستان سعودي سفر داشته ام  كانادا و به كشورهاي آمريكا، انگلستان، كرواسي،

  .عالقمند به گل و گياه هستم
فرزند دخترم به همراه همسرش مشغول گذراندن . متاهل و داراي دو فرزند هستم

دوره دكتري در استراليا است و پسرم فوق ليسانس رتبه اول مهندسي برق از 
  .شگاه كاشان استدان

 

  پيام ويژه
  .فقط به خدا توسل كنيد و اميد داشته باشد
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  احمد فياض دستجردي
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران
a.f.dastjerdi@gmail.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1355در اوهايو آمريكا  Case Western Reserve Universityفوق ليسانس مهندسي سيستم از 
  1351صنايع از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس مهندسي

  مسلط به زبان انگليسي و اشنا به زبان آلماني و مذاكرات تجاري با شركت هاي خارجي
متخصص در زمينه پياده سازي سيستم هاي مديريت نظام يافته در بنگاه هاي اقتصادي در راستاي بقاء ، 

  توسعه و سود آوري بنگاه
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1387ت مديره و معاون بازاريابي شركت نورتك در تهران از رئيس هيئ
  1387تا  1383مدير عامل شركت نورتك در تهران از 

  در تهران) ماشين هاي اداري توشيبا(مدير عامل شركت بدر الكتريك 
  عضو هيئت مديره و معاون بازاريابي شركت قاسم ايران وابسته به گروه صنعتي مينو در تهران

  ن بازرگاني و توسعه صادرات سازمان صنايع ملي ايرانمعاو
  مدير عامل شركت كوهيج تهران و آلمان

  مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت هاي سوليران و آكام فلز در تهران
  مدير گروه صنايع فلزي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

  سيلون در خرم آبادمدير پروژه كارخانه توليد الياف مصنوعي نايلوني پار
  آمريكا Case Western Reserve Universityدستيار آموزشي در دانشگاه 

  
  چكيده تجارب

بررسي و تحليل ساختار ها و مكانيزم هاي اجرائي در يك بنگاه اقتصادي در راستاي استقرار يك سيستم 
 .مديريت نظام يافته با هدف بقاء ،توسعه و سود آوري بنگاه

 Corporateمدل كالن راهبري در بنگاه هاي اقتصادي طراحي و اجراي 

Governance . 

طراحي مدل هاي توسعه كسب و كار و گردش اطالعات بين فرآيند هاي اصلي 
 .يك بنگاه اقتصادي

 )وظائف و ارتباطات سازماني بين واحدها(طراحي ساختار اركان اساسي سازمان 
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  .انساني و ارتقاء كارآئي سازمان هابهره گيري از سيستم هاي نوين توسعه منابع 

 .چگونگي استفاده از ابزارها و مكانيزم هاي بازار در پيشبرد و توسعه فروش

  
 توصيه به نسل جوان

هدف اصلي و مسير رسيدن به آن را انتخاب و در . در هر شرايطي دلسردي و نا اميدي به خود راه ندهيد
در انتخاب مسير از تجربيات ديگران . ماً به نتيجه خواهيد رسيد، حت پيمودن مسير بسيار جدي و پي گير باشيد

مطمئن باشيد نيكي هاي شما چندين . در مسير زندگي با همنوعان كمك و همراهي داشته باشيد.استفاده كنيد
زبان انگليسي براي ارتباط با دنياي بيرون بسيار ضروريست و .گشت بار بزرگ شده و نتيجه به شما باز خواهد

با اين دو بال ميتوانيد بر فراز اقيانوس دانش و . ري اطالعات پنجره اي بزرگ به دنياي خارج استفناو
  .بنابراين در تقويت اين دو بال كوشا باشيد. تجربيات جهان پرواز نموده و بهره مند گرديد

  
 ، خانواده  سفرهاي خارجي

ر كشورهاي اروپائي سفر كرده و به كشورهاي آمريكا، ژاپن، كره جنوبي، انگلستان، آلمان و ساي
داراي مجوز اقامت و كار در . تجربياتي در زمينه هاي مديريت و بازرگاني خارجي كسب كرده ام

  .فرزند هستم 3متاهل بوده و داراي .كشورهاي آمريكا و آلمان هستم
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  فاطمه قطب
  دزفول 1328متولد 

  ساكن ملبورن استراليا
fghotb@gmail.com 

  

  انمندي هاتحصيالت و تو
دكتري مهندسي صنايع گرايش تحقيق در عمليات از دانشگاه جرج واشينگتن آمريكا 

1379  
  1356فوق ليسانس مهندسي صنايع گرايش تحقيق در عمليات از دانشگاه جرج واشينگتن آمريكا 

  1352ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
  روسي، عربي و ژاپنيتسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان هاي 

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون  1389در ژاپن از   Asia Pacificاستاد دانشگاه 
  قزاقستان KIMEPاستاد مدعو دانشگاه 

  استاد مدعو دانشگاه كويت 
  استاد مدعو دانشگاه برگن در نروژ

  در استراليا RMIT دانشگاهاستاد مدعو 
 1362در ملبورن استراليا از   Swinburne University of Technologyعضو هيئت علمي دانشيار 

  1387تا 
محقق در قابليت اطمينان سيستم هاي انتقال ذغال قهوه اي از معدن به فر در سازمان برق ايالتي ويكتوريا در 

  استراليا
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  مقاالت علمي در زمينه هاي مختلف تحقيق در عمليات
  ي متعدد تحقيقاتي در صنايع مختلف استراليا پروژه ها

 

 توصيه به نسل جوان

  انتخاب رشته بر اساس عاليق شخصي نه بر اساس در آمد
  

 خانواده

  .ازدواج كرده ام در دانشكده مهندسي صنايع خودبا آقاي ابراهيم شايان همكالسي 
 

  پيام ويژه
م به خود و ديگران ااحتر. ريدبه نظرات ديگران احترام بگذاريد و آنها را در نظر بگي

  .بردي دو جانبه است
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  جمال گنجه اي
  رشت 1325متولد 

  ساكن تهران
jamalganjei@gmail.com 
www.analyticquran.com  

  
  تحصيالت

  1352ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي در تهران 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1380آباد عمران پويا در اراك و تهران از عضو هيئت مديره شركت 
  مدير عامل شركت هاي مختلف در اراك

  مدير كل اداره كل صنايع سنگين استان مركزي در اراك
  عضو هيئت مديره و مدير كارخانه شركت هپكو

  سرپرست تربيت معلم پسران اراك
  مدير انتشارات دارالتبليغ اسالمي در قم

  كارخانه در تهران مدير قسمت چند شركت و
  

 دستاوردهاي فرهنگي

اين . من به لطف و هدايت الهي تفسير قرآن را مهندسي كرده ام كه شرح آن را مي توان در سايت فوق ديد
همانطور كه عالمه طباطبايي مورد تقليد مفسران امروزي . ، بي نظير، تك و منحصر به فرد است كار بسيار نو

در سايت  مندرجبراي اطالع بيشتر به مقاالت . ين كار خواهند بوداست مفسران فردا تحت تاثير ا
www.analiticquran.com مراجعه كنيد.  

  
 تاليفات

  .مقاله زير كه در سايت فوق قابل مراجعه است 5تدوين 
 شيطان ماهيت آدم، برگزيدگي انسان، پيدايش

 لوط قوم آثار كشف

 معراج روايات در ناسره و سره

 قرآن نظر از عتشفا شرايط و حدود

  قرآني سلوك و سير
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 توصيه به نسل جوان

در هنگام انتخاب رشته، موقع تصميم گيري قبل از ورود به دانشگاه، استعدادها و عاليق واقعي و قلبي خود را 
  .مثالً جو بازار كار فالن رشته خوب است شما را نگيرد. پييگري كنيد و الغير

  
 خانواده

پسرمان محمد . دانشكده مهندسي شيمي ازدواج كرده ام 1349ه دانشجوي ورودي با خانم عاطفه نايب زاد
فرزند . به دانشگاه صنعتي شريف وارد شد و در رشته مهندسي كامپيوتر درس خوانده است 1373علي در سال 

بدون  1390او در سال . تحصيل نمود ITبه همين دانشگاه وارد شد و در رشته  1386ديگرمان زينب درسال 
وي با آقاي ميثم عقيقي دانشجوي مهندسي كامپيوتر . كنكور وارد مقطع فوق ليسانس همين دانشگاه شد

در مقطع فوق ليسانس دانشكده مهندسي  1389ميثم نيز در سال . همين دانشگاه ازدواج كرد 1384ورودي 
  .كامپيوتر همين دانشگاه پذيرفته شد
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  عبدالعزيز مزيدي
  گرگان 1325متولد 

  رگانساكن گ
azizmazidi@gmail.com 

  
  تحصيالت

  1352ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
  1346ديپلم رياضي از دبيرستان آذر شماره يك 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  كتول گرگان تا بحال آباد در علي –آماده  بتن كارگاه - كتول مدير عامل شركت آبشار
  1382دبير فيزيك در علي آباد كتول تا زمان بازنشستگي در سال  اشتغال در آموزش و پرورش به عنوان

  
 توصيه به نسل جوان

چنانچه اقبال الهوري . به انديشه، بينش و نگرش و شفافيت در داشته ها و خواسته ها توجه بيشتر داشته باشيد
  :مي گويد

  گرشود انديشه ي قومي خراب          ناسره گردد به دستش سيم ناب
  ر سينه اش  قلب سليم          در نگاه او كج آيد مستقيمميرد اند

  
 عاليق، خانواده

  .به انديشيدن بسيار عالقمندم
  .متاهل هستم و داراي سه دختر كه به ترتيب مهندس عمران، مهندس معمار و دانشجو هستند

 
  پيام ويژه

حلهاي ممكن بكوشيد و در اين  هميشه به خود شناسي و شفاف بودن خواسته ها توجه كنيد و براي يافتن راه
  .كار از تجربيات آشنايان بهره برداري كنيد
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  كامبيز مظاهري
  مالير 1329متولد 

  ساكن تهران
k_mazaheri29@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي مالير 

  به زبان انگليسي مسلط
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1374مدير عامل، سهامدار و عضو هيئت مديره شركت وارميان در تهران از 
  سهام دار، عضو هيئت مديره شركت پيمانكاري پژاو در سنندج 

  1374تا  1357مدير پروژه، سهامدار، عضو هيئت مديره شركت پيمانكاري فرانيا ماكسول در تهران از 
  مدير ارشد توسعه ظرفيت هاي توليد شركت صنايع هواپيمايي ايران در تهران

  مدير دپارتمان صنايع شرت ايران ياسا تاير اند رابر در تهران
  فرمانده دسته رسته ترابري دوره خدمت نظام در كرمانشاه

  كارآموز در برق منطقه اي همدان
  

  چكيده تجارب
  .قالب پيمانكاري مديريت به انجام رسانده امدر سطح ملي پروژه هاي متعددي را در 

 
 خانواده

دخترم آزاده فوق ليسانس از گوتنبرگ سوئد و پسرم آرشام . همسرم كتايون حمزه لوي دندانپزشك است
  .ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف است و در حال گذراندن دوره دكترا در فنالند مي باشد
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  مسعود نقشينه
  تهران 1327متولد 

  ساكن تهران
info@pitchsazan.com 

  

  و توانمندي ها تحصيالت
  فوق ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه ايالتي ميسوري كلمبيا

  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران 

  تسلط به زبان انگليسي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.pitchsazan.com(تاكنون  1367رئيس هيئت مديره شركت پيچ سازان از 
  كارشناس در دفتر خدمات مديريت طاهري

  رئيس بازرگاني سازمان توسعه راههاي ايران
  م هاتكارشناس مشاور سيستمهاي اطالعات مديريت در شركت برنامه ريزي و مديريت سيس

  نيك ايران مهندس كنترل كيفيت در شركت صنايع الكترو
  

 توصيه به نسل جوان

  اول انديشه وانگهي گفتار و عمل
  

 سفرهاي خارجي، خانواده

  كشور ديگر 10سفر به آمريكا و 
  ساله 15و  21داراي همسر و دو فرزند 

 

  پيام ويژه
داده با توجه به نياز جامعه ايران در دانشگاه بايد به دروس مديريتي، علوم اجتماعي و اقتصادي اهميت بيشتري 

ضمناً . شود، ضمن آنكه دروس پايه و مهندسي عمومي تاثيرگذارترين دروس در بخش صنعت مي باشند
بين دانشگاه و مطالب  .پرداختن به علوم انساني در دانشگاه فني موجب توفيق بيشتر فارغ التحصيالن مي شود
درسي از يك طرف و نيازمندي صنعت و جامعه از طرف ديگر يك رابطه نسبتاً 

بعد  -1: پيچيده وجود دارد و بايد به نوعي بهينه شود و مطالب زير را پوشش دهد
بعد عملي مطالب كه بايد در پروژه هاي اجرايي درسي و مطالعات  -2علمي مطالب 

  موردي و بازديدهاي علمي نمود پيدا كند و منجر به توان بيشتر فارغ التحصيالن
بهترين مراجع براي مطالب در هنگام نياز دانشگاه بايد بتواند معرف  - 3. مي شود 

  .باشد
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  محسن هاشميان
  تهران 1327متولد 

  ساكن تورنتو كانادا
mohsenhashemian@hotmail.com 

  
  تحصيالت

  1361ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
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  با انجمنقطعي دوره سومي هاي مهندسي صنايع فاقد ارتباط 
  

  

 موحدمحمود بركتي

  رشت 1328متولد 

  تحصيالت

   1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 ناهيد بناپور

  تهران 1329متولد 
  مينسوتا -ساكن آمريكا

  تحصيالت

   1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 فرزانه فرقانيان آراني

  كاشان 1327متولد 

  تحصيالت

   1351ز دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي صنايع ا

 شهرام وكيل

  سنندج 1328متولد 

  West Hollywood, CA -آمريكاساكن 

  تحصيالت

   1356ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
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  فصل ششم 
  مشخصات دانش آموختگان

  رياضيعلوم دانشكده 
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  ناصر آقا موسي تركماني
  نتهرا 1328متولد 

  ساكن لس آنجلس آمريكا
  

  تتحصيال
  1982فوق ليسانس از دانشگاه كاليفرنيا در لس آنجلس 

  1355ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

كاليفرنيا آمريكا  Irvineدر  Caliber Collision Centerمعاون فناوري اطالعات  
)www.calibercollision.com(  

 1982در لس آنجلس كاليفرنيا از  CB Richard Ellisامل و مدير سيستم كسب و كار در معاون مدير ع
  2000تا 
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  علي اصغر اسكندربياتي
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
bayati@sharif.edu 

  
  تحصيالت 

  1351ليسانس مهندسي رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347همن قلهك تهران ديپلم رياضي از دبيرستان ب

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.sharif.edu(تاكنون  1390دانشگاه صعتي شريف از  مشاور اجرايي و مدير دفتر ارزيابي و نظارت
  1390تا  1380از معاون طرح و برنامه دانشگاه صنعتي شريف 

 1358و مراكز وابسته از  تدوين بودجه ساالنه، نمودار سازماني، تشكيالت تفصيلي دانشگاه صنعتي شريف
 تاكنون

 تاكنون 1359همكاري در انجام امور مالي، اداري و برنامه ريزي و هيات امناي دانشگاه از 

ي بودجه ساالنه جاري و عمراني دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه صنعتي اصفهان، انستيتو  همكاري در تهيه
 1353-1357ت مركز مهندسي بيوشيمي و كنترل محيط زيس -آب و انرژي

 1353تا  1351همكاري در تدوين طرح جامع فيزيكي و تهيه بودجه دانشگاه صنعتي اصفهان از 

  1351ي سربازي در دفتر طرح دانشگاه صنعتي اصفهان  امريه
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  حسن حسين زاده
  قائم شهر 1328متولد 

  ساكن قائم شهر
hosseinzade.abouzar@gmail.com  

  
  تحصيالت

  1377رياضي كاربردي از دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتري 
  1371فوق ليسانس رياضي كاربردي از دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  1351ليسانس مهندسي رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان رازي قائم شهر 

  متخصص در آناليز عددي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1382گاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر از عضو هيئت علمي دانش
و پس از آن بصورت حق  1382تا زمان بازنشستگي  1354عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران از سال 

  التدريسي
  سال در بابلسر 5معاونت امور جنگ و دفاعي دانشگاه مازندران به مدت 

  بابلسر ماه در 6معاونت اداري و مالي دانشگاه مازندران به مدت 
  عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

  
  چكيده تجارب

  سال فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش 38
  دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري 50هدايت و مشاوره حدود 

 
 تاليفات كتاب

  انتگرال و هندسه تحليلي جلدهاي اول و دوم -سيري در حساب ديفرانسيل
  انتشارات دانشگاه مازندران -يليل معموسيري در معادالت ديفرانس

  انتشارات دانشگاه مازندران -سيري در رياضيات مهندسي
انتشارات دانشگاه  -ويل و معادالت ديفرانسيل جزئيولي -سيري در مسائل استورم

  مازندران
  انتشارات دانشگاه مازندران -سيري در محاسبات عددي

  زندرانانتشارات دانشگاه ما -سيري در آناليز عددي
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  انتشارات دانشگاه آزاد واحد قائم شهر -توابع مختلط مقدماتي

  انتشارات بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي مركز -صرف
  انتشارات بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي مركز - نحو

  انتشارات بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي مركز -با زبان قران آشنا شويم
  )در حال داوري(سيري در معادالت انتگرال و حساب تغييرات 

  جلد كتاب تاليفي و ترجمه اي 12ويراستاري 
  تاليف چندين مقاله علمي و پژوهشي

  
  خانواده

فرزند اول كارشناسي ارشد الكترونيك، فرزند دوم كارشناسي الكترونيك،  .هستم داراي چهار فرزندو متاهل 
  فرزند سوم ديپلم دبيرستان، فرزند چهارم كارشناسي ارشد روانشناسي

 
  يام ويژهپ

  .ايمان به خدا و يقين به رستاخيز و نماز مي تواند موجب كمال انسان گردد
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  حسين خبازيان اصفهاني
  اصفهان 1327متولد 

  ساكن اصفهان
khabaz@cc.iut.ac.ir 

  
  و توانمندي ها تحصيالت

  UCLA (1363(دكتري رياضي گرايش جبر از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در لس آنجلس 
  UCLA (1359(نس رياضي گرايش جبر از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در لس آنجلس فوق ليسا

  1352ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
  مسلط به زبان انگليسي

  
 سوابق شغلي

  تاكنون 1368عضو هيئت علمي استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان از 
  مربي آموزشي در كالج هاي آمريكا

  
 تاليفات

  داد، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهانكتاب نظريه اع
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  حبيب اله داداشي
  بابل 1329متولد 

  ساكن مشهد
  

  تحصيالت
  1353 ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف

  
 سوابق شغلي

  بازنشسته صنايع بنياد شهيد
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  ژيال سراج
  دزفول 1329متولد 
  آمريكا تگزاسساكن 

serajjila@yahoo.com 
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1985در سال  Lund Technical Universityفوق ليسانس مخابرات از 

 Lund Technicalاز  Technology Licenciateگذراندن دروس كاري دكتري و دريافت مدرك 

University  1982در سال  
  1352ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347شاه كبير تهران  دبيرستان رضا
  1988تا  1987از  University of California, Irvineانجام دوره تحقيقاتي در 

  2004تا  1982از  Ericssonگذراندن دوره هاي آموزشي متعدد مهندسي و مديريت از طريق شركت 
  سازماني سرپرستي فني، تغيير تكنولوژي، آموزش فني و بهره وري  متخصص در زمينه مديريت پروژه،

  

 سوابق شغلي

  تاكنون 2004از  Amatelمشاور در زمينه مهندسي مخابرات در شركت 
  تاكنون 2004مشاور در زمينه مهندسي مخابرات در شركت اريكسون آمريكا از 

  تاكنون 2001در داالس آمريكا از  Southern Methodist Universityاستاد پاره وقت 
  يكاآمر T-Mobileسرپرست تيم در شركت 
  سال 22به مدت  آمريكاEricsson Inc مهندس ارشد در شركت

  آمريكا Broadcom Irelandمحقق ارشد در 
  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

و  2003، 2002، 2000دريافت جوايز ساليانه تعالي سازماني خدمات حرفه اي از شركت اريكسون در سالهاي 
2004   

  1987سوئد سال  Marcus Wallenbergاخذ فرصت پژوهشي از بنياد 
   Ericsson از طريق شركت  patentثبت اختراع  4داراي 
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  محمد سعيدي
  تهران 1328متولد 

  ساكن لس آنجلس كاليفرنيا 
  

  تحصيالت 
  1351ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 

  
 سوابق شغلي

  ادر لس آنجلس كاليفرني Mitratechمهندس نرم افزار در شركت 
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  مرتضي شفيعي موسوي
  بروجرد 1237متولد 
  اينديانا آمريكا South Bendساكن 

mshafii@iusb.edu 
http://mypage.iu.edu/~mshafii  

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1358دكتري رياضي از دانشگاه ايالتي نيويورك در بوفالو 

  1356لو فوق ليسانس رياضي از دانشگاه ايالتي نيويورك در بوفا
  1351ليسانس مهندسي رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 

مدل سازي رياضي، رياضيات مالي، جريان نقدينگي، بازار و قيمت گذاري دارايي، معادالت : عاليق پژوهشي
  ديفرانسيل با مشتقات جزئي، آموزش رياضي

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.iu.edu(تاكنون  1985عضو هيئت علمي دانشگاه اينديانا از 
تاكنون  2003از  Indiana University South Bendاستاد دانشكده علوم رياضي و كامپيوتر 

)www.iusb.edu(  
   Indiana University South Bendاستاديار، دانشيار و رئيس دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر در 

  استاديار دانشگاه ايالتي نيويورك در بوفالو 
  رازي كرمانشاه  استاديار دانشگاه

  در بوفالو نيويورك  Erie Community Collegeمدرس رياضيات در 
  دانشكده رياضيات دانشگاه ايالتي نيويورك در بوفالو) مربي(دستيار آموزشي 

  مربي آموزشي در دانشگاه صنعتي شريف
  معلم پاره وقت در دبيرستان هاي تهران

  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  پروژه فوق ليسانس 5پروژه دكتري و  4هدايت 
  :عضويت در انجمن ها و مراكز حرفه اي زير

American Mathematical Society 
Mathematical Association of America 
Phi Beta Delta, and Honors Society for International 
Scholars 
National Council of Teachers in Mathematics 
American Association of University Professors 
Michiana Mathematics Teachers Association 
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Association for Advancement of Computing in Education 

 انجمن رياضي ايران
International Society for the Scholarship of Teaching and Learning  

ها و مراكز علمي معتبر آمريكا از جمله جايزه انجمن رياضي آمريكا مورد افتخارات علمي از دانشگاه  13كسب 
  2011و  2000، 1999، 1998در سالهاي 

  

 تاليفات و ترجمه
Laplace Transformations, Research & Education Association 1991  
  1364ترجمه كتاب مباني معادالت ديفرانسيل با مشتغات جزيي ناشر مركز نشر دانشگاهي 

  1361ليف جزوه دانشگاهي متغيرهاي بغرنج ناشر دانشگاه رازي تا
  1359مقدمه اي بر توپولوژي ناشر دانشگاه رازي كرمانشاه 

  1353تئوري احتماالت ناشر دانشگاه رازي كرمانشاه 
  1351رياضيات عمومي سه جلد ناشر دانشگاه رازي 

  مقاله منتشره در مجالت معتبر 14
  كنفرانس هاي بين الملليمقاله چاپ شده در كتاب  10
  مقاله ارايه شده در كنفرانس هاي مختلف 56

 

 خانواده

صنم فوق . مخانم زهره گشايشي و داراي دو فرزند دختر و پسر به نام هاي صنم و سامان هست مهمسر
  .استو سامان فوق ليسانس رياضي از دانشگاه هاي آمريكا  MBAليسانس 
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  تيمور عرشي
  يهتربت حيدر 1329متولد 

  ساكن واشينگتن آمريكا
taymoor.arshi@intel.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1983دكتري علوم كامپيوتر از دانشگاه ايالتي ارگان 

  UCLA (1978(فوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در لس آنجلس
  1352ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 

  

 يسوابق شغلي و مديريت

در واشينگتن  Advanced Micro Devices (AMD)معاون مدير عامل در حوزه نرم افزار شركت 
  تاكنون 2010آمريكا از 

  آمريكا .Arbitron Incمعاون ارشد مدير عامل در 
 22در آمريكا به مدت  Intelدها و شركت هاي مختلف وابسته به شركت مدير ارشد و مدير مهندسي واح

  سال
  استاد دانشگاه كاليفرنيا در ريورسايد

  استاد دانشگاه ايالتي پورتلند در آمريكا
  در نيويورك آمريكا School of Planning and Computer Scienceمربي در 

  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  2009ندس نمونه از دانشگاه ايالتي ارگان در سال برنده جايزه مه
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  بختيار عليمدد سلطاني
  تهران 1326متولد 

  ساكن آلمان
bakhtyar.soltani@yahoo.com 

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1353ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

369 
 

  حسين فراشبندي
  شيراز 1329متولد 

  ساكن شيراز
hosein.farashbandy@gmail.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354ليسانس مهندسي رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور در شيراز 
  مسلط به زبان انگليسي

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  1372مدير خدمات كامپيوتري در شركت صنايع الكترونيك ايران تا سال 
  يك ايران در شيرازنطالعات مديريت شركت صنايع الكترومدير سيستم ا

  سرپرست توسعه سيستم هاي نرم افزاري شركت صنايع الكترونيك ايران در شيراز
  سيستم آناليست در شركت صنايع الكترونيك ايران در شيراز

  برنامه نويس ارشد در شركت صنايع الكترونيك ايران در شيراز
  

 توصيه به نسل جوان

خواندم تا  كنم بايستي درس بيشتري مي خواندم حاال فكر مي ران دانشجويي خيلي زياد كتاب ميمن از دو
اعتقاد دارم در هر شرايطي بايد تمامي كوشش خود را صرف خدمت به   چرا كه. هايم افزايش مي يافت توانائي

  .كشور و مردم ايران كنم
  

 خانواده

فرزندان شهرزاد و شيدا هر دو فارغ التحصيل رشته  همسر دكتر ويكتوريا دهقاني متخصص توانبخشي و
  پزشكي

 

  پيام ويژه
  خدمت به كشور، مردم، خانواده و نسل آينده
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  محب اهللا گلبابائي
  كرج 1326متولد 

  ساكن كرج
moheb_tat@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1352ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347يپلم رياضي از دبيرستان اميركبير تهران د
دوره هاي تخصصي سرپرستي و مديريت مراكز رايانه اي و فناوري اطالعات در موسسه آموزشي 

Hoskyns  انگلستان  
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  مدير مسئول انتشارات انستيتو ايزيران
  دبير رياضي در دبيرستان هاي تهران

  

  چكيده تجارب
تاكنون در زمينه هاي مهندسي نرم افزار سيستم، مديريت امور انفورماتيك، تدريس انواع دوره  1354از سال 

صـدا و سيما،  سازمانهاي آموزش فناوري اطالعات، خدمات مشاوره ي فني، كارشناس علوم رايانه در 
  .موده امتألـيـف، ويـرايـش و انتشار جـزوات و كتاب هاي فني، مهندسي و مديريتي انجام وظيفه ن

 

 تاليفات و ترجمه

  GW-BASIC برنامه 101
  Turbo Pascal برنامه 101
  ++Turbo C برنامه 101

  آشنائي با كامپيوتر و كاربردهاي آن
  مقدماتي QBASIC آموزش جامع زبان برنامه نويسي
  پيشرفته QBASIC آموزش جامع زبان برنامه نويسي

  MS-DOS آموزش جامع سيستم عامل
  C  گزينه اي زبان برنامه نويسيپرسش هاي چهار 

  EXCEL( open source ) Calc آموزش
  تاليف كتاب نقش مديريت در خدمات كامپيوتري

  كتاب علوم رايانه اي و مديريتي براي نويسندگان و مترجمين 40ويرايش 
 1379تاليف كتاب شعر باغ دل در 
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  حميد نبوي
  اراك 1329متولد 

  ساكن كاليفرنيا در آمريكا
hnabavi@optimizedcomm.com 

  
  و توانمندي ها تحصيالت

  از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي MBAفوق ليسانس 
Engineer’s Degree  در رشته مهندسي برق از دانشگاه استانفورد  

  فوق ليسانس علوم و مهندسي كامپيوتر از دانشگاه استانفورد
  1351ليسانس مهندسي رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 

  
 شغلي و مديريتي سوابق

در جنوب كاليفرنيا فعال در زمينه مشاوره  Optimized Communicationsموسس و رئيس شركت 
  )www.optimizedcomm.com( تاكنون 2004تخصصي مخابرات از سال 

  Argosy Universityعضو هيئت علمي مديريت اطالعات و فناوري در 
  Schooley Mitchell Telecom Consultantsمشاوره در زمينه مهندسي مخابرات براي 

 Standard Microsystems,  ،Rockwellمسئول بازاريابي محصوالت مخابراتي براي شركت هاي 

Semiconductor Systems   وConexant  2000تا  1990از سال  
  در آمريكا  Xeroxو  National Semiconductorمديريت توسعه سخت افزار و نرم افزار در 

  
 ي علمي، پژوهشي و حرفه ايدستاوردها

  در آمريكا Society of Telecommunication Consultantsعضو هيئت مديره 
  در آمريكا Orange County Stanford Associationعضويت در 
  در آمريكا Orange County Strategic Business Groupعضويت در 

 USC Marshallدر   Institute for Communication Technology Managementدر عضويت 

School of Business  
  

 دستاوردهاي اجتماعي

  SUTAعضو انجمن بين المللي دانشگاه صنعتي شريف 
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  عباس نقابيان
  قوچان 1329متولد 

  ساكن تهران
a_neghabian@yahoo.com 

  
  و توانمندي ها تحصيالت
  1352اضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس ري

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان علوي مشهد 
  مشاور سازمان ها و شركت ها در نظارت بر پروژه هاي انفورماتيكي و تدوين استانداردهاي فناوري اطالعات

  
 سوابق شغلي

  ايزايران،: يستم ها به شركت هايهاي مطالعاتي و ارايه خدمات مشاوره، تحليل و طراحي سه انجام پروژ
توانير، ساتكاب، ثبت اسناد و امالك كشور، ثبت احوال كشور، مركز تحقيقات مخابرات ايران، شركت مخابرات 

  ايران، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، شركت ايريتك و شركت پتروشيمي ايران
  1386ان تهران در سال عضو شوراي فناوري اطالعات اداره كل شوراي حل اختالف است

  
 تاليفات و ترجمه

در  Rational Roseي گرا در محيط ابزار يتدوين استاندارد الگوي توسعه سيستم هاي كاربردي در محيط ش
  جلد به سفارش وزارت فناوري ارتباطات و فناوري اطالعات و شركت توانير 30بيش از 

مجلد به سفارش شركت  7يافته در  ر محيط ساختتدوين استاندارد و الگوي توسعه سيستم هاي كاربردي د
  توانير

  جلد 5در  Oracle Dataguardتدوين مجموعه اسناد الگوي كامل بهره برداري و بكارگيري 
 ASCIIبه  BCDجايگزيني سيستم هاي كاربردي در كامپيوترهاي هانيول از / القانت/ مستند تبديل

  ي اطالعاتيگزارش روش بهترين گزينه در انتخاب پايگاه ها
  و امكانات پايگاه اطالعاتي اوراكل SQLمستند آموزشي زبان 

  تاليف و ترجمه كتاب تجزيه و تحليل داده ها و طراحي پايگاه هاي اطالعاتي رابطه اي
 در اراكل) كوبول(ند نحوه بكار گيري زبانهاي نسل سوم تترجمه مس
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  با انجمنقطعي فاقد ارتباط  رياضيدوره سومي هاي مهندسي 
  

  

 بيژن آرام

  تهران 1329متولد 

  تحصيالت

  1354ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
   

 محمدرضا شاهين فر

  تهران 1329متولد 

  تحصيالت

  1352ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
   

 فرخ شجاعي

  تهران 1329متولد 

  تحصيالت

  1356ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
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 محمود ضيائي

  مشهد 1324متولد 

  تحصيالت

  1353ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
   

 نوراهللا طالبي ورنوسفادراني

  نجف آباد 1328متولد 

  تحصيالت

  1356ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
   

 تورج عترت

  قزوين 1328متولد 

  تحصيالت

  1354ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
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 لهراسب گرشاسب

  يزد 1328متولد 
  ساكن يزد

  تحصيالت

  1354ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 

  
 

 مجيد مزيني

  تهران 1328متولد 

  تحصيالت

  1351ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
   

 رضا موتمن

  تربت حيدريه 1327متولد 

  تحصيالت

  1352ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
   

 ماه مينو نوربخش

  تهران 1328متولد 

  تحصيالت

  1352ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
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  فصل هفتم 
  مشخصات دانش آموختگان

  شيميدانشكده 
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  رحمت اله آريائي نژاد
  تهران 1327متولد 

  در ايالت آيداهو آمريكا Idaho Fallsساكن شهر 
rahmat00@yahoo.com  

 

  تحصيالت
  دكتري از دانشگاه ايالتي ميشيگان در آمريكا

  1351ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  متخصص در زمينه انرژي هسته اي و فيزيك هسته اي

  

 سوابق شغلي

وابسته به وزارت انرژي اياالت متحده آمريكا در ايالت  Idaho National Laboratoryدانشمند ارشد 
  )www.inl.gov(آيداهو 

  
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  مقاله شفاهي در كنفرانس هاي علمي بين المللي 71ارايه 
  اختراع در اداره ثبت اختراعات آمريكا 3ثبت 

  مقاله و انتشار در مراجع علمي بين المللي 47تاليف 
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  حسين باباحيدريان
  صحنه 1328متولد 

  hbabaheidarian@yahoo.comساكن تهران 
  

  تحصيالت
  1351ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف تهران 

  1347 و شاگرد اول استان دبيرستان صحنه كرمانشاه تجربي ديپلم
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  مالك و موسس شركت رنگسازي ماهان فام شيمي در حال حاضر
  كسكار در كارخانه رنگسازي ابزار رنگ، سمن، پلي رنگ و هاويلو

  كارخانه رنگ بيستون
  تدريس در دبيرستان شرف پس از پايان سربازي

  

 عاليق

  شنا و كوهنوردي، مسافرت، مطالعه و سرزدن به دوستان
 

  پيام ويژه
و در حوزه اقتصاد و توليد منشا و سرچشمه اصلي افزايش مداوم قيمت كاالها را شركتهاي بزرگ چندمليتي 

  .مي دانمانحصارات 
  .تها يعني عوامل انساني هم نماينده آنها و حافظ منافعشان مي باشندسازمانها و دول

  ثابت نگه داشتن قيمت كاالها و افزايش مدام دستمزدها مسيربه نظر مي رسد راه و رمز خوشبختي بشر از 
  .مي گذرد 

  
  زنده انديشان به زيبايي رسند زندگي زيباست اي زيباپسند
  يش مي توان از جان گذشتكز برا آنقدر زيباست اين بي بازگشت
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  شكوه السادات بابامير
  كاشان 1328متولد 

  ساكن تهران
 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1352ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم تجربي از دبيرستان شاهدخت كاشان 
  1365دوره تخصصي ميكروبشناسي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در اصفهان 

  1368دانشگاه اصفهان ) آب و خاك و هوا(دوره تخصصي ميكروبشناسي محيط 
  1368دوره تئوري و عملي بهره برداري از سيستم لجن فعال در دانشگاه محيط زيست آخن 

  1368دوره تخصصي بيوشيمي در دانشگاه اصفهان 
  دوره طراحي بركه هاي تثبيت توسط پرفسور دانكن مارا از كشور انگلستان

در تصفيه خانه هاي فاضالب ايالت  On-lineاستفاده  برايدر كشور آلمان  هآموزش دستگاه هاي پيشرفت
  1375اين وست فالن ر نورد

مباني   ،EFQMدوره هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه، آشنايي با مدل و تربيت ارزياب مدل تعالي سازماني 
ISO 9001 ،ISO 14001 وOHSAS 18001 دسي ارزش، سطح يك مهن 

  مسلط به زبان انگليسي
  متخصص بهره برداري و طراحي سيستم هاي تصفيه فاضالب

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1387كارشناس ارشد تصفيه فاضالب در شركت هاي بخش خصوصي در تهران از 
  1386ا ت 1380مدير تصفيه خانه هاي فاضالب و آزمايشگاه هاي شهر تهران در شركت فاضالب تهران از 

مدير آزمايشگاه هاي فاضالب / مسئول فرآيند تصفيه خانه جنوب اصفهان/ سرپرست آزمايشگاه جنوب اصفهان
  1379تا  1354استان اصفهان در شركت آب و فاضالب استان اصفهان از 

  1379تا  1368صصي متعدد در زمينه تصفيه فاضالب از ختدريس دوره هاي آموزشي ت
  

 هشي و حرفه ايدستاوردهاي علمي، پژو

  مقاله علمي در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي 13ارايه 
طرح پژوهشي در زمينه تصفيه فاضالب در زمان اشتغال در شركت  25انجام 

  فاضالب استان اصفهان و شركت فاضالب استان تهران
  عضو شوراي مركزي تحقيقات و بهبود بهره وري آب و فاضالب استان اصفهان

  ي تحقيقات آب و فاضالب شهر اصفهانعضو اصلي شورا
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  عضو اصلي هيئت تحريريه مجله آب و فاضالب با درجه علمي پژوهشي

  عضو كميته ارزيابي تصفيه خانه هاي فاضالب كشور
  عضو كميته فاضالب صنعتي استان اصفهان

  عضو كميته جمع آوري و تدوين تجربيات شركت آب و فاضالب استان اصفهان
ستورالعمل هاي بهره برداري از شبكه جمع آوري و تصفيه خانه هاي فاضالب كشور در عضو كميته تهيه د

  مهندسي آب و فاضالب كشور تشرك
  عضو كميته تحقيقات و بهره وري شركت فاضالب تهران

  عضو كميته فني و اداري تصفيه خانه فاضالب تهران
  شركت فاضالب تهران GISعضو كميته 

  شركت فاضالب تهرانعضو كميته بازنگري طرح جامع 
  

 تاليفات

  1365» شناسايي كيفي فاضالب ها«تاليف كتاب 
  مقاله تخصصي در زمينه تصفيه فاضالب و انتشار در مجالت تخصصي داخل كشور 9تاليف و ارايه 

 
 خانواده

  دخترم دندانپزشك متخصص و پسرم پزشك متخصص است. متاهل و داراي دو فرزند هستم
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  محمود بدري
  آبادان1328متولد 

  ساكن استكهلم سوئد
mahmoud.badri@gmail.com 

 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1991سوئد  KPHفوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه 

  1352ليسانس مهندسي علوم شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از آبادان 

  1992دوره آموزشي شيمي كاغذ در سوئد و نروژ 
  سوئدي و انگليسي مسلط به زبان هاي

  متخصص در زمينه صنايع كاغذ
  

 سوابق شغلي
در استكهلم سوئد  Stora-Ensoكارشناس ارشد تحقيقات شيمي كاغذ در شركت بين المللي 

)www.storaenso.com(  
  كارشناس متخصص تحقيقات كاغذ در صنايع كاغذ در شهر فالون سوئد

  1371ز سال مهندس تحقيق در صنايع كاغذ در شهر فالون سوئد ا
  

  چكيده تجارب
  .نتايج تحقيقات در زمينه صنايع كاغذ بصورت مقاله، كنفرانس در اختيار صنايع همكار قرار مي گيرد

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي
  .عضو انجمن هاي تخصصي مختلف در كشور سوئد هستم كه طرف مشاوره با دانشگاه ها هستند

  

 دستاوردهاي فرهنگي اجتماعي
  .در زمينه هاي اجتماعي در كشور سوئد فعال هستم

 

 توصيه به نسل جوان
  .انسان در دوران جواني ذهنش فعال است و بايد از اين فعاليت ذهن استفاده كند

  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي
  .براي كار و حضور در كنفرانس به همه كشورهاي اروپائي و آمريكا و چين سفر كرده ام

  .ه موسيقي ايراني، ورزش كوهنوردي و هنر تئاتر هستمعالقمند ب
پسر بزرگم پزشك، دخترم دانشجوي سال آخر پزشكي و پسر كوچكم . متاهل و داراي سه فرزند هستم

  .پزشكي است 4دانشجوي سال 
 

  پيام ويژه
نقطه قوت ما در دانشگاه اين بود كه ما مجهز به يك پايه محكم تئوري شديم كه 

چيزي كه مي توانست بهتر شود رابطه اين تئوري با صنايع . خورد بعدها بدردمان
اكنون خود را در زمينه حرفه اي موفق . بوده كه آنرا بيشتر من در سوئد ديدم

دانم چون در صنعتي كار مي كنم كه به كسب معلومات و تبادل اطالعات و  مي
  .ارتباطات كمك مي كند
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  محمد بهاري كيا
  تهران 1327متولد 
  ن تهرانساك

m.baharikia@aticer.com 
  
 

  تحصيالت و توانمندي ها
  فوق ليسانس مهندسي شهري از انگلستان

  1351ليسانس مهندسي علوم شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347 تهران 3ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 

  دوره مديريت آب و فاضالب در شركت آب و فاضالب انگلستان در اسكاتلند
  ط به زبان انگليسي و آشنا به زبان فرانسهمسل

شهري و تاسيسات متخصص در طراحي تصفيه خانه هاي فاضالب و بهره برداري از تصفيه خانه هاي 
شيرهاي انسداد   بار تا واترجت، 350صنعتي، ساخت تجهزات اليروبي شكبه هاي فاضالب شامل دستگاه هاي 

 STو پمپهاي سيار 
  
 

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  1372موسس و مدير عامل شركت آتي سر در تهران فعال در زمينه شبكه هاي آب و فاضالب از 
)www.aticer.com(  

  1372تا  1357كارشناس ارشد وزارت نيرو و مدير تاسيسات فاضالب تهران از 
  
  

  چكيده تجارب
  شركت در سازماندهي شركت هاي آب و فاضالب ايران

  آب و فاضالب ايران از موسسين انجمن متخصصين
  تدوين تكنولوژي و بومي سازي اكثر دستگاه هاي اليروبي فاضالب

  استاندارد كردن تاسيسات آب و فاضالب
  بازرسي شبكه هاي فاضالب تومتري روبايدستگاه ويد 23اداره و سرويس دهي 

  متخصص آب و فاضالب 6000تربيت 
  
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  كنفرانس علمي در زمينه آب و فاضالب 10ت علمي در ارايه مقاال
  
  

 توصيه به نسل جوان

  .براي تحصيل محيطي را انتخاب كنيد كه در آن افراد باهوش و با استعداد باشند
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 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .امبه آفريقا با كوله پشتي سفر كرده ام و به اكثر كشورهاي آسياي جنوب شرقي مسافرت داشته 
  .هستمعالقمند به كوهنوردي 

  .پسرم مهندس برق و دخترم ليسانس بازرگاني است. متاهل و داراي دو فرزند و يك نوه دختري هستم
  

  پيام ويژه
بزرگترين سرمايه ما داشتن افكار نو و خالقيت و پيگيري روزانه و مداوم اهداف و داشتن روحيه شاد كه بتوان 

  .داد و سختي هاي آنرا هم تحمل كرد به كمك آنها نوآوري را انجام



 

386 
 

  ترابي منصور
  كرمان 1329 متولد
 كرمان ساكن

mansoor.torabi@gmail.com 
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1363انگلستان   Readingدوره آناليز خاك و گياه در دانشگاه 

  1351شريف  صنعتي دانشگاه از شيمي ليسانس
  دتغذيه گياهي و توليد كو: تخصص حرفه اي

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1378مديرعامل شركت كاونديش شيمي كرمان در شهر كرمان از 
)www.cavendish-chemicals.com(  

  سال 10مديرعامل شركت كرمان زمين در شهر كرمان به مدت 
  سال 16مدير فني شركت مولكول در كرمان به مدت 

  

 تاليفات

  گياهي مقاله در زمينه كود و تغذيه 40بيش از 
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  مطهري جاللي سيدعباداهللا
  آمل 1328متولد 

  jalali@daryapala.comساكن تهران 
  

  تحصيالت
  1353ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347تهران  3ديپلم رياضي دبيرستان هدف شماره 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.daryapala.com( تاكنون  1373رئيس هيئت مديره شركت مهندسي دريا پاال از 
  معاون پروژه طراحي نيروگاه بخار مركز تحقيقات نيرو

  1373تا  1359سرپرست گروه تخصصي شيمي شركت سهامي خدمات مهندسي مشانير از 
  مهندس طراحي و نظارت شركت مهندسي پالوما

  مهندس شيفت شركت توانير
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  شهزاد مهدي راسخ
  تهران 1327متولد 

  ساكن تورنتو كانادا
m_rassekh2002@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1352ليسانس مهندسي علوم شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1346ديپلم رياضي از دبيرستان شرف تهران 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1386در تورنتو كانادا از  West All Trade Coموسس و مدير 
  1384تا  1364ئيس هيئت مديره شركت صنايع وكيوم پارس در تهران از موسس و ر

  موسس و مدير عامل شركت تكنو زيست
  مدير فني و فروش شركت زاليون ايران در تهران

  

  چكيده تجارب
  1364تا  1360ي در تهران از صنعت اسيمق در يثقل يلترهايفو دريه ديتول

  تاكنون 1364در تهران از  عيما نگير نوع وميوك يها پمپ ديتول و ساخت
  تاكنون 1370ي در تهران از غلتك يدوران يها بلوئر ديتول

 

 توصيه به نسل جوان

 از  يكي همواره اين نكته. شود يم شتريب بنفس اعتماد جاديا باعث آنها باور و دستاوردها يرو يارزشگذار
 نكته ديگر توجه بيشتر به ورزش و. كه آنرا به نسل امروز نيز توصيه مي كنم است بوده من تيموفق عوامل
  .كردم يم يشتريب توجهها است كه مايل بودم به آنها  برنامه ياجرا كنترل

  

 خانواده

  سارا مهندس معمار و ميترا اقتصاددان است.  متاهل و داراي دو فرزند دختر هستم
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  محمد رضا صراط جنتي
  اردبيل 1329متولد 

  شهر/ساكن كشور
mrsjannati3@yahoo.com 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1352ليسانس مهندسي علوم شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان صفوي اردبيل 
  مسلط به زبان انگليسي

متخصص در زمينه باطري هاي خورشيدي، محصوالت آزبست ورق موج دار و لوله، محصوالت بهداشتي 
  هاي آلومينيوم بيد تيوشامپو و خمير دندان و تول

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  مدير عامل كارخانه توليدي آوند دارو در ساوه
  مدير عامل كارخانه چسب آذر شرق

  مدير دولتي شركت شيمي كو
  مدير توليد و مدير فني شركت بوسيد و برميد در منجيل و مشهد

  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .آمريكا، هلند، فرانسه، چين، تايلند، روسيه، تركيه و آذربايجان سفر كرده ام به كشور هاي آلمان، انگليس،
  .عالقمند به ورزش فوتبال هستم و در دوره تحصيل كاپيتان دانشكده بودم

دخترم آي تك ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف و . فرزند دختر هستم 3متاهل بوده و داراي 
محيط زيست از دانشگاه آزاد و فوق  يدختر ديگرم مهندس. از انگلستان داردفوق ليسانس كنترل پروژه 

ليسانس بازرگاني بين المللي از انگلستان دارد و دختر سوم ام دانشجوي مهندسي شيمي دانشكده فني دانشگاه 
  .تهران است

  

  پيام به نسل جوان
  .عالقمند باشيدبه كار و صنعت و توليد بپردازيد و كاري را دنبال كنيد كه به آن 
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  طلب عافيت فيروز
  اهواز 1328 متولد
  كبك -كانادا ساكن

firooza@sympatico.ca 
  

  و توانمندي ها تحصيالت
آمريكا  (UCLA) از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در لس آنجلس Geochemistryفوق ليسانس رشته 

1357  
  1351ماه  6باد، دوره آناليز مواد راديواكتيو در مركز تحقيقات اميرآ
  1351ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف تهران 

  1347دبيرستان بحرالعلوم بروجرد  رياضي ديپلم
 Titanium Metal Recycling, Producing Ferrotitanium and: تخصص حرفه اي

Ferromolybdenum  
 سوابق شغلي و مديريتي

  اداپايه گذار ومدير فني شركت متالياژ در مونترال كان
  مسئول دپارتمان شيمي در شركت صنايع تبديلي ايران در تهران

  كارشناس پروژه در سازمان صنايع ملي ايران در تهران
  كارشناس پروژه در شركت نفت پارس ايران در كرج

  مربي آموزشي در دانشگاه شهيد بهشتي ايران در تهران
  كارشناس مركز پژوهشهاي خواص مواد و كاربرد مواد در تهران

  
  چكيده تجارب

  بازيافت ضايعات فلز تيتانيوم براي ذوب مجدد
  توليد فرو تيتانيوم از ابتدا

  طراحي سيستم هاي تميز كردن ضايعات فلزي
  طراحي سيستم كنترل آتش سوزي ناشي از گرد و غبار فلزي

 
 دستاوردهاي هنري

  ساخت تابلوهاي گرافيكي از ضايعات فلز تيتانيم
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 انتوصيه به نسل جو

. هرگاه به دنبال عشق و عالقه در زندگي نباشيم عمر را تباه كرده ايم. اي دل اگر عاشقي در پي دلدار باش
  ...، عشق به كار، عشق به زنده ها، عشق به هنر و عشق به يعشق به رشته تحصيل

  
 عاليق و ثمره زندگي

  گيري مطالعه مطالب علمي، عاشق اعداد اول، مطالعه كتب تاريخي، ماهي
  .دانشجو استيكي مهندس مكانيك و دومي . هستمداراي دو پسر و متاهل 

 
  پيام ويژه

اغلب استادان را افرادي با سواد . دانشگاه صنعتي را در آن زمان بايد نسل جديدي از دانشگاههاي ايران دانست
گاه و استادان واقعاً دانش. چيزي كه نسل جوان ايران خواهان آن بودند. دادند با انرژي و آرمانگرا تشكيل مي

ما تفكر علمي را . مندي بيشتر را نمي داد فضاي سياسي كشور اجازه بهره. كردند همه امكانات را فراهم مي
در دانشگاه در كنار . آموختيم و اينكه چگونه با مشكالت تكنيكي برخورد كنيم، ولي زندگي كردن را نياموختيم

  .شد تا در جامعه انقدر گيج ويج نخوريم علوم اجتماعي گنجانده ميدروس علمي بايد دروسي از فلسفه تاريخ و 
از نظر دنبال كردن رشته . از نظر برنامه آموزشي دانشگاه بايد گفت در مواردي دروس دانشگاه تكراري بود

در عمل نمي شود همه در . يلي بايد بگويم آنقدر خوش شانس نبودم كه راستاي تحصيالتم گام بردارمصتخ
رتبط با رشته تحصيلي كار كنند و موفقيت ربطي به هماهنگي با رشته تحصيلي و حرفه انتخابي مشاغل م

اما در مجموع در . از نظر حرفه اي مفيد و موثر بوده ام و از اين نظر خود را خوشبخت احساس مي كنم. ندارد
  .ايجاد تعادل بين زندگي شخصي و زندگي حرفه اي چندان موفق نبوده ام
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  لم زادهايران عا
  آبادان 1329متولد 

  alemzadeh@sharif.eduساكن تهران 
http://sharif.ir/~alemzadeh/  

  

  تحصيالت و توانمندي ها
 Food Science and Technology Institute National دكتري از 

des Science Appliquees (INSA)  شهر Toulouse 1357 فرانسه  
 Food Science and Technology  Institute National des Science ليسانس از فوق

Appliquees (INSA )  شهر Toulouse 1361 فرانسه  
  1351 شريف صنعتي دانشگاه از شيمي ليسانس

 رهايي و فاضالب و آب كيفي، كنترل غذايي، تكنولوژي غذايي، علوم آنزيم، تكنولوژي: تحقيقات مورد عالقه
  شده كنترل

  

 سوابق شغلي
 www.sharif.eduشريف  صنعتي دانشگاه يبيوشيم استاد

  شريف صنعتي دانشگاه استاديار
  مطالعاتي فرصت -كانزاس دانشگاه در تحقيقاتي دانشيار
  شريف صنعتي دانشگاه دانشيار
  شريف صنعتي دانشگاه آموزشي دستيار

  

  چكيده تجارب
 بيوتكنولوژي آزمايشگاه و آنزيم تكنولوژي دروس و ليسانس دوره در صنعتي بيوشيمي و غذا بيوشيمي مدرس

  ليسانس دوره در آنزيم تخليص و توليد و غذا
  شريف صنعتي دانشگاه در فاضالب با رفتار در تحقيقات دستيار
  فرانسه تولوز در شكر هيدروليز در حركت بدون آزاد آنزيم از استفاده و آنزيم مهندسي در تحقيقات دستيار
 در زيست محيط مهندسي در شده كنترل شدن رها و غذا كنولوژيت در  Postdoctorial در تحقيقات دستيار
  آمريكا كانزاس ايالتي دانشگاه
  فني جوامع در عضويت

  ايران غذاي تكنولوژي و علوم انجمن عضو
  ايران شيمي مهندسين انجمن عضو
  ايران زيست محيط انجمن عضو
  ايران پليمر انجمن عضو

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي
  فرانسه دولت و شريف صنعتي دانشگاه تحصيلي بورس
  تهران 1370 خرداد ايراني برجسته زنان هنري -فرهنگي جشنواره اولين منتخب در زن مخصوص جايزه
  مقاالت عرضه و انتشارات خاطر به شريف صنعتي دانشگاه جايزه
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  اكبر علي عليرضا 
  تهران 1328 متولد
  رشت ساكن

 aliakbar@guilan.ac.ir 
http://staff.guilan.ac.ir/aliakbar/?lg=1  

  
  تحصيالت و توانمندي ها

  1361دكترا در كنترل فرايندها و شيمي تجزيه از دانشكده فني پراك 
  1356فيزيك از دانشكده فني پراك  -فوق ليسانس شيمي

  1352ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف تهران 
  داسازيروش هاي ج -الكتروشيمي تجزيه: تخصص حرفه اي

  
 سوابق شغلي

  )www.guilan.ac.ir (علوم در گروه شيمي دانشكده گيالن دانشگاه استاديار -علمي هيئت عضو
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  نژاد كاوياني منصوره
  تهران 1329 متولد
 تهران ساكن

kavianynejad@gmail.com 
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351شريف  صنعتي دانشگاه از شيمي ليسانس
  1347شاهدخت ممقاني تهران  دبيرستان از رياضي ديپلم

  ان انگليسي و آشنا به زبان هاي آلماني و تركيبمسلط به ز
  

 سوابق شغلي و مديريتي
  )www.alumsharif.org(فعاليت هاي اجتماعي در انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف 

  تهران -موسس و مديرعامل شركت سايدكس ايران
  تهران -مايشگاه كنترل كيفي كارخانه داروسازي ابوريحانمدير آز

  اهواز -كارشناس اموزشي دانشكده علوم دانشگاه جنديشاپور
  تهران - كارشناس تحقيقات مركز پژوهشهاي خواص و كاربرد مواد

  تهران -شيميست در كارخانه داروسازي فايزر
  

 خانواده و عاليق
فارغ التحصيل دانشگاه شريف و  متخصص، دومي مهندس صنايع اولي دندانپزشك. متاهل و داراي سه فرزند

  .سومي مهندس صنايع از آمريكا
  عالقمند به امور اجتماعي، گردشگري، هنري و ورزشي

 

  پيام ويژه
به عنوان يك فارغ التحصيل شريف همواره و در هر شغلي اعتماد به نفس و توانايي دسترسي به اطالعات 

تا سالها در رشته خودم كار كردم و پس از آن . بابت مرهون آموزش دانشگاه هستم الزم را داشته ام و از اين
در مجموع از تحصيل و كارم رضايت داشتم و توانستم تعادل . در تجارت و مديريت از تجاربم استفاده كردم

  .خوبي هم در زندگي خانوادگي ايجاد كنم
 -ترين دوران بود و من در آن دوره زندگي اجتماعيدوران دانشجويي من در دانشگاه صنعتي شريف از درخشان 

جوان و پرشور و عالقمند  استادانفرهنگي و ورزشي را در كنار تحصيل در محيط آموزشي طراز اول با  - سياسي
  .تجربه كردم

هدفم ادامه تحصيل در رشته شيمي بود كه به داليلي ممكن نشد و اگر فرصت 
بجز اين از همه تجربياتم در ابعاد مختلف . بازگشت داشتم حتما جبران مي كردم

رمز شاد . خوشحال هستم و بخصوص از داشتن دوستان زياد و عزيز لذت مي برم
التحصيلي در دوره انقالب و  زيستن ما با تمام تجربياتي كه در سالهاي پس از فارغ

و .... عشق به ميهن، به هم نوع و . جنگ داشته ايم داشتن هدف و عشق بوده است
  .ودباوري در توانايي انجام كارها و حل مشكالتخ
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  سعيد كريمي
  تهران 1329متولد 

  ساكن لس آنجلس در كاليفرنيا آمريكا
skarimi.ccs@gmail.com 

 
  تحصيالت 

  1353ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
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  سيد رضا مختاري فر
  تبريز 1328متولد 

  ساكن تهران
r.mokhtarifar@sepehrenergy.com 

 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351 ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف
  1346ديپلم رياضي از دبيرستان خرد در تهران 

  ماه در شيكاگو آمريكا 3دوره آموزشي مهندسي فرآيند به مدت 
  مسلط به زبان انگليسي

  متخصص در زمينه ويراستاري متون فني
  

 و مديريتي سوابق شغلي

  1388مديريت برنامه ريزي و توسعه در شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در تهران تا سال  معاون
رئيس كل امور بررسي طرحها در شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در تهران  -مدير برنامه ريزي و توسعه

  1388تا  1379از
 1368يمي ايران در تهران از رئيس كل امور برنامه ريزي طرحها در شركت ملي صنايع پتروش -مديريت فني

  1379تا 
  رئيس مجتمع پتروشيمي خارك

  1361تا  1353كارشناس در شركت ملي صنايع پتروشيمي در تهران از 
  

  چكيده تجارب
  سال تجربه در بهره برداري از كارخانه هاي پتروشيمي  8
  سال تجربه در برنامه ريزي و كنترل پروژه  5

  و طراحي طرحهاي پتروشيمي سال تجربه در اقتصاد مهندسي 20
 

  دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي
  تاكنون 1368عضو هيئت تحريريه و ويراستار نشريه انجمن نفت ايران از سال 

كه جلد ) و گاز و پتروشيمي  تصنايع نف دانشنامه(فرهنگ دانشنامگي نفت سرپرست و رئيس شوراي علمي 
  .منتشر خواهد شد 1392ديگر آن در جلد  6به چاپ رسيده و  1387اول آن در سال 

  

 توصيه به نسل جوان

  كنجكاوي يادگيري دائمي
  

  ، خانواده  سفرهاي خارجي
  .فرزند هستم 3متاهل و داري .به كشورهاي زيادي در جهان سفر كرده ام
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  سميعي زاده منشي مسعود قاسم
  رشت 1328 متولد
  بوستون –آمريكا  ساكن

gsamii@amsmembranes.com 
  

  تحصيالت
   1358آمريكا    University of southern دكتري سيستم هاي صنعتي 

  1356آمريكا   Texasفوق ليسانس مهندسي صنايع  از دانشگاه 
  1353ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف تهران 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

آمريكا   Bostonدر  Advance Membrane Systemمدير عامل شركت 
www.amsmembranes.com)(  

  در آمريكا Barnes Hindsمدير برنامه ريزي شركت 
  در آمريكا  MAI- BASIC FOOR PHILIPSمدير پروژه شركت 
  در آمريكا  Unisysمدير توليد شركت 

  
 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  Garrin Samiiزير نام   Membraneدر مورد  US patent Office  ثبت سه اختراع در 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

398 
 

  جمشيد نقره نيكبخت
  تهران 1329متولد 

  ساكن تهران و تورنتو كانادا
j_nikbakht@yahoo.com  
intl@tabaelectronic.com 

 
  تحصيالت

  1351شريف  صنعتي دانشگاه از مهندسي علوم شيمي ليسانس
 1347خوارزمي تهران  دبيرستان از رياضي ديپلم

  )PA(پيجينگ  -اي صدارسانيمتخصص در زمينه طراحي سيستم ه
  مسلط به زبان انگليسي

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون  1368نايب رئيس هيئت مديره شركت تابا الكترونيك در تهران از 
 )www.tabaelectronic.com(  

  مديرعامل شركت تابا سيرجان در سيرجان
  راننايب رئيس هيات مديره شركت سيستمهاي جانبي كامپيوتر پرتو در ته

  موسس و مدير عامل موسسه آرين در تهران
  موسسس و مديرعامل شركت تله كامپ ايران در تهران

  1368تا  1353مدير فروش شركت مزدك در تهران از 
  

  چكيده تجارب
  پزشكي و داروسازي -شيميايي -تحقيقاتي -بازاريابي و فروش دستگاههاي علمي

  نشگاه هافروش دستگاه هاي آزمايشگاهي الكترونيك به دا
  طراحي و فروش استوديوهاي تهيه فيلم آموزشي به دانشگاه هاي ايران

  ميليمتري به نوارهاي ويديوئي  35مجري تبديل فيلم هاي 
  ، طراحي و فروش سيستم هاي صوتي براي استاديوم هاي ورزشي، بيمارستانها و غيره مشاوره

  دوبالژ و تكثير فيلم و ويديو
  يانه ايطراحي و تكثير بازيهاي را

  توليد سيستم هاي جانبي رايانه مانند كيس، كي بورد و منبع تغذيه
  توليد سيستم هاي در بازكن صوتي و تصويري و سيستم هاي صوتي

  
  



 

399 
 

  
 دستاوردهاي ورزشي

 عضو تيم هاي واليبال و بسكتبال دانشكده شيمي در زمان دانشجويي

 
 توصيه به نسل جوان

بط با رشته تحصيلي خودشان كاركنند احتمال موفقيت و صرفه جوئي در مشاغل مرت التحصيالن در فارغ اگر
خارج از تخصص خودم كاركرده ام و از نتيجه  57سال  از من تقريباً .داشت ولي نه حتماً زمان بيشتري خواهند

  .پشتكار و شرافت كاري نقش مهمي در موفقيت دارند. راضي بوده ام
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .كشور جهان سفر كرده ام و داراي اقامت كانادا هستم 40نون به حدود تاك
  .هنري، اجتماعي و فرهنگي هستم  عالقمند به امور ورزشي،

ميناز ليسانس كتابداري دارد و فرناز دكتر داروساز بوده و در كانادا شاغل . متاهل و داراي دو فرزند دختر هستم
  .است

 
  پيام ويژه

جربه و لياقت داشته باشيد خواست شما را در راس سازماني قرار دهد خوشحال اگر كسي بدون آنكه ت -
به راس را سعي كنيد از قاعده هرم مديريت شروع كنيد و خودتان . او با شما دشمني كرده است! نشويد
 .آن وقت به همه چيز مسلط هستيد. برسانيد

  .هيچ سني براي يادگيري دير نيست -
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  شاريس نوري
  ايگانگلپ 1328متولد 

  ساكن لس آنجلس در كاليفرنيا آمريكا
sharis_hessamian@yahoo.com 

 
  تحصيالت 

  1351ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
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  الكمه سري پور هادي ناصر
  الهيجان 1327 متولد
   تهران ساكن

hadipour@modares.ac.ir 
www.modares.ac.ir/page/systems/index/Schools/sci/Academi

c_Staff/~hadipour  
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1387تا  1386از سال  Academia Sinicaاستاد مدعو در انستيتو شيمي در 

  1365تا  City University of New York 1364دوره فوق دكتري در 
  1364ماساچوست آمريكا  دانشگاه فيزيك از - دكتري شيمي

  1362چوست در امهرست فوق ليسانس فيزيك از دانشگاه ماسا
   1360آمريكا  بوستونسترن در يفوق ليسانس شيمي از دانشگاه نورث ا

  1353ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف تهران 
  1346الهيجان  رياضي ديپلم

  مسلط به زبان انگليسي
  hydrogen-bonds in crystalline phases: زمينه تحقيقاتي

ارشناسي ارشد در زمينه هاي شيمي فيزيك، شيمي كوانتوم، اسپكتروسكوپي مدرس درس هاي دوره كارشناسي و ك
 NMR Spectroscopyلوكولي، شيمي عمومي، ترموديناميك آماري و وم
 

 سوابق شغلي

 1366رشته شيمي فيزيك در گروه شيمي دانشكده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس از سال ) استاد(عضو هيئت علمي 
  )www.modares.ac.ir(تاكنون 

  محقق در آمريكا
  

  تجارب چكيده
  تدريس و هدايت پروژه هاي دكتري و فوق ليسانس در دانشگاه تربيت مدرس

  

 تاليفات

 مقاله علمي در زمينه شيمي و چاپ در مجالت علمي غرب 70تاليف بيش از 
  

 خانواده و عالئق، ،سفرهاي خارجي

  فوق دكتري سال اقامت در آمريكا براي تحصيل دوره كارشناسي تا 9
  و هنر شعالقمند به ورز

  .هستم داراي يك پسر و دو دخترو متاهل 
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  پيام ويژه
دوره تحصيل در دانشگاه صنعتي شريف نسبتاً خوب بود و پايه مناسبي براي ادامه فعاليت حرفه اي و حل مسائل پيش 

فعاليت هاي حرفه اي من . ر ضروري بودالبته برنامه آموزشي كاستي هايي هم داشت و بخشي از آموزش ها غي. رو بود
نسبتاً از . و كار بايد هم راستا با تحصيالت باشد هكامالً با تحصيالت دانشگاهي من هم راستا بود و اعتقاد دارم كه حرف

رمز موفقيت خود . زندگي حرفه اي خود راضي هستم و بين ابعاد شغلي و خانوادگي ام كم و بيش تعادل برقرار بوده است
  .تحمل مشكالت و اقدام براي رفع آنها براي رسيدن به هدف مي دانمرا 

اگر قرار بود دو باره به زندگي دانشجويي بر مي گشتم بيشتر به درس مي پرداختم و به هنر و ورزش توجه بيشتري مي 
  .كردم
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  ج

  سيد جمال الدين هاشميان
  قزوين 1328متولد 

  ساكن تهران
jamal@sharif.edu 

 

  وانمندي هاتحصيالت و ت
  1368دكتري عمران محيط زيست از دانشگاه نيوكاسل انگلستان 

  1364فوق ليسانس مهندسي بهداشت عمومي از دانشگاه نيوكاسل انگلستان 
  1351ليسانس مهندسي علوم شيمي از دانشگاه صنعتي شريف

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي قزوين 
  مسلط به زبان انگليسي

  تصفيه آب و فاضالب و سيستم هاي بيوگاز متخصص در زمينه
  

 دانشگاهيسوابق 

  تاكنون 1382دانشگاه صنعتي شريف از مركز تحقيقات آب و انرژي عضو هيئت علمي دانشيار 
تصدي مسئوليت هاي مختلف مديريتي در دانشگاه صنعتي شريف شامل رئيس مركز تحقيقات آب و انرژي، 

  ي و مالي و مدير ارتباط با صنعتمعاون دانشجويي دانشگاه، معاون ادار
  1382تا  1368از عضو هيئت علمي استاديار دانشگاه صنعتي شريف 

  1363تا  1353مربي مركز تحقيقات آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف از 
  

  سوابق كار غير دانشگاهي
  رئيس دفتر خدمات جهاد دانشگاهي صنعتي شريف

  عضو هيئت مديره تعاوني چند منظوره شريف
  عضو هيئت مديره شركت خدمات علمي صنعتي تهران

  عضو هيئت مديره قند شيروان قوچان بجنورد
 

 دستاوردهاي اجتماعي

  سال 4دبير شورا ياري شهرك دانشگاه شريف به مدت 
 

 خانواده

و يك دختر هستم كه به ترتيب ليسانس، فوق ليسانس و  رمتاهل و داري دو پس
  .دانشجوي دكتري هستند
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  فاقد ارتباط با انجمن شيميسومي  دوره
  

  

  ابوالقاسم وصالي
  آبادان 1329متولد 

  تحصيالت
  1351ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
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  فصل هشتم 
  مشخصات دانش آموختگان

  فيزيكدانشكده 
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  حسين بقائي
  بيرجند 1328متولد 

  آمريكا تگزاسساكن ايالت 
hbaghaei@mdanderson.org 

 
  تحصيالت

  در ايالت ماساچوست آمريكا MITدكتري از 
  1353فوق ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1351ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان البرز 

  
 سوابق شغلي

 تگزاسوابسته به دانشگاه  MD Anderson عضو هيئت علمي مركز سرطان 
)www.mdanderson.org(  
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  خالصه مقاله و ارايه مقاالت در كنفرانس هاي مختلف 100تاليف بيش از 
  .مورد ثبت اختراع فردي يا مشترك با ديگران كه در مراجع مربوطه منتشر شده اند 6داراي 

  
 تاليفات

  :لي نظيرمقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين المل 70تاليف 
 Journal of Nuclear Medicine, 
IEEE Transactions on Nuclear Science, Physical Review C , Physical Review 
Letters 
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  علي اصغر پورسپنج
  تهران 1329متولد 
  آمريكا تگزاسساكن 

poursepanj@yahoo.com 
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1995در آستين  تگزاساز دانشگاه  دكتري مهندسي برق و كامپيوتر

  در آستين  تگزاسفوق ليسانس مهندسي برق و كامپيوتر از دانشگاه 
  1352ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف 

، SoCمتخصص كامپيوتر و فناوري اطالعات در زمينه مدل سازي و تحليل پروسسور و سيستم هاي 
، مدل تبادل TLM2.0و   C  ،C++ ،SystemCحت الگوبرداري، مدل سازي و تحليل برنامه هاي ت

، طراحي سيستم همتراز الكترونيك و Synopsysهمتراز، اعتبار عملكرد، آناليز تنگنا، معماري پالت فورم 
  ابزارهاي معماري سيستم

  

 سوابق شغلي

  )www.lsi.com(آمريكا  تگزاسدر  Agere Systemبا نام قبلي  LSI Corpمهندس برجسته در 
  در آمريكا Freescaleارشد در شركت مهندس 

  آمريكا تگزاسدر  Agere Systemمهندس برجسته در شركت 
 Hyperformixمشاور عملكرد سيستم ها در 

  سال 10به مدت  Austin Community Collegeمربي آموزشي پاره وقت برنامه پاسكال در 
 Advanced Micro Devicesكارشناس ارشد در شركت 

  سال 8آمريكا به مدت  تگزاسدر  IBMشركت مهندس مشاور در 
  آمريكا تگزاسدر شركت موتورال در  CADمهندس نرم افزار 

  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

، IEEE ،ACMداراي مقاالت بسيار در زمينه مدل سازي و تحليل عملكرد در كنفرانس ها و انتشارات 
EE Times  

  .ثبت نشده است اختراع 36اختراع ثبت شده و  5داراي 
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  علي اكبر محسني
  تهران 1328متولد 

  آمريكا Connecticutساكن ايالت 
saman01us@yahoo.com 

www.marketexceptions.com 
 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1978در آستين  تگزاسانس مهندسي برق و كامپيوتر از دانشگاه سفوق لي

  1352ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347يپلم رياضي از دبيرستان نظام تهران د

  تسلط به زبان انگليسي و آشنايي با آلماني و اسپانيولي
  

 سوابق شغلي
در زمينه بهبود بهداشت عمومي از طريق تسريع و تسهيل  Connecticutاشتغال در اداره بهداشت عمومي 

  اطالعات در آمريكا
  و از جمله ايجاد چندين محصول در زمينه پزشكي نونتاك 1990از  Pars Systemsفعاليت در شركت شخصي 

  Advanced Medical Systemsو  Space Labs Medicalفعاليت مشاوره براي شركت هاي 
  در آمريكا Connecticutدر  .Pitney Bowes Corpمهندس كادر در 

  آمريكا Connecticutدر  Trax Lux Corporationمهندس پروژه در 
 آمريكا Connecticutدر  U.S. Surgical Corporationمهندس نرم افزار در 

  

  چكيده تجارب
  تجربه در مورد سيستم هاي نرم افزاري پزشكي و جريان اطالعات و تجربه در زمينه بهداشت عمومي

  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي
  اختراع ثبت شده در آمريكا با عنوان نحوه سريع پخش اطالعات از طريق شبكه

  

 اوردهاي فرهنگي، اجتماعيدست
  همكاري در تشكيل كانون ايرانيان مقيم كانكتيكات آمريكا

  )SUTA(همكاري در تاسيس انجمن دانشگاه صنعتي شريف 
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي
  .سال اقامت در آمريكا داشته ام و به كشورهاي مختلف اروپا، آمريكاي جنوبي و كانادا سفر كرده ام 38

  .مند به موسيقي، رقص و يوگا هستمعالق
سپنتا ليسانس اقتصاد از كالج بوستن و عالقمند به . متاهل هستم و سه فرزند دارم
  .ساله است 3ساله و سارا  6فيلم سازي و كارگرداني، آريان 

 

  پيام ويژه
كردم در امور اجتماعي و  گشتم سعي مي چنانچه فرضاً به دوران دانشجويي باز مي

  .م بيشتر تاثير گذار باشمسياسي كشور
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  غالمحسين نيك رفتار
  تهران 1328متولد 

  ساكن تهران
nikraftar.g@gmail.com 

 
  تحصيالت 

  اتمي در روسيه و آلمان انرژي المللي بين فوق ليسانس انرژي اتمي از آژانس
  1359ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان آذر تهران 
  

 خانواده

متاهل و داراي دو فرزند دختر هستم كه سعيده ليسانس و فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي 
  .شريف و حميده ليسانس مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف است
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  با انجمنارتباط قطعي فاقد  فيزيك ي هايدوره سوممشخصات 
  

  منصور حاجي عظيم
  تهران 1329متولد 

  سازمان انرژي اتمي ايران بازنشسته
  تحصيالت

  1351ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف 
 

  سارا مصدق رشتي
  مشهد 1329متولد 

  ساكن انگلستان
  تحصيالت

  1352ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف 
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  فصل نهم 

   درگذشتگانمشخصات 
 دانش آموختگان دوره سوم
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  رشته ابراهيميف)   زنده ياد(
  تهران 1329متولد 

  در ايالت فلوريداي آمريكا به علت بيماري سرطان 8/11/90درگذشت در تاريخ 
  

  تحصيالت
   Colorado School of Mines 1984دكتري مهندسي و علم مواد از 

  1979انگلستان   Surreyفوق ليسانس مهندسي و علم مواد از دانشگاه 
  1351انشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي متالورژي از د
  ور دوره سوم در دانشگاه صنعتي شريفكو شاگرد اول كن 1347ديپلم رياضي از تهران در سال 

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  2011تا  2010معاون دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه فلوريدا از سال 
  2010تا  2001استاد دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه فلوريدا از 

  2001تا  1984دانشيار دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه فلوريدا از / استاديار
  1984تا  1979اشتغال در اداره ملي استاندارد آمريكا همزمان با تحصيل دوره دكتري در دانشگاه كلرادو از 

  

 فعاليت هاي حرفه اي

است و مقاالتي در مجالت حرفه اي پيشرو به دكتر ابراهيمي از افراد پيشقدم در تحقيقات ذرات نانوتكنولوژي 
او اولين زني است كه . او در بسياري كنفرانس هاي معتبر در آمريكا سخنراني داشته است. چاپ رسانده است

هنگامي كه او در دانشكده مهندسي فلوريدا . از دانشكده معدن دانشگاه كلرادو مدرك دكتري گرفته است
او مربي و راهنماي بسياري از دانشجويان . استاد اين دانشگاه بود 250زن از  مشغول به كار شد او يكي از سه

  .خصوصاً زنان و اقليت ها بود تا آنان بتوانند از توان بالقوه خود حداكثر بهره برداري را بكنند
، يكي از با زنده ياد ابراهيمي از استادان مورد عالقه دانشجويان بود و عليرغم دقت باال و ديسپلين شديد در كار

او چندين جايزه سرآمدي به خاطر تدريس در دانشگاه دريافت كرده . نفوذترين استادان در ميان دانشجويان بود
در صنعت براي جذب نيرو به توصيه هاي او براي . است كه برخي از آنها به انتخاب دانشجويانش بوده است

  .دانشجويانش توجه ويژه مبذول مي كردند
 

 دهعاليق و خانوا

  .او به مسافرت و گردش، شنيدن موسيقي زنده و آشپزي عالقمند بود
در آمريكا ساكن است و از او يك دختر تني  Stephen Schachterهمسر او  

  .به نام سارا ضيا و سه فرزند ناتني بجا مانده است
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  علي اژئيان) زنده ياد(
  اصفهان 1328متولد 

  به علت عارضه قلبيدر تهران  2/10/89درگذشت در تاريخ 
  

  تحصيالت
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان مروي تهران 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  1384تا  1383عضو هيئت مديره و رئيس امور پژوهش شركت گاز اصفهان از 
  1383تا  1379رئيس برق منطقه اي گيالن از 

  1379تا  1370المهدي از  آلومينيومق مجتمع عضو هيئت مديره بر
  1370تا  1364رئيس هيئت مديره و مدير عامل برق منطقه اي هرمزگان از 

  پايه گذار و مدير برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
  اشتغال در جهاد سازندگي سيستان و بلوچستان

  1358تا  1355طراح برق كارخانجات شير پاستوريزه در بخش خصوصي از 
  1355 1354كارشناس طراحي برق مجموعه هاي نظامي در مهندسين مشاور آرميتي از 
  1354تا  1353كارشناس طراحي برق پااليشگاه تبريز در مهندسي مشاور اديبي هريس از 

  1353تا  1351دوره خدمت نظام وظيفه در تهران و بيرجند از 
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .ئد، آلمان و سوئيس سفر كاري داشته اندبه كشورهاي ژاپن، سو
  .عالقمند به ورزش كوهنوردي، اسكي و اسكي روي آب بودند

همسر ايشان ساكن تهران و دو فرزند دختر و پسر از ايشان بجا مانده است كه دختر ايشان دانشجوي 
ه ازاد واحد شمال مهندسي كامپيوتر سال سوم دانشگاه شهيد بهشتي و پسر ايشان دانشجوي سال اول دانشگا

  .هستند
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 فريدون اويار حسيني) زنده ياد(

  تهران 1329متولد 
  1370درگذشت حدود سال 

  تحصيالت
  1354ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف 

   

 محمد رضا برادران ديلمقاني) زنده ياد(
  تبريز 1328متولد 

كلت در جريان به علت تصادف با موتورسي 1388خرداد  20درگذشت در 
  1388تظاهرات انتخابات در سال 

  تحصيالت
  1356ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  سابقه شغلي
  .در سازمان هواشناسي در تهران و تبريز شاغل بودند

  خانواده
  نانه بجا مانده استحاز ايشان يك فرزند دختر به نام 

  

 

  حسينقلي پرورش) شهيد(
  رودسر 1329متولد 
  .نددر پي درگيري با ساواك به شهادت رسيد 1355دي  22خ در تاري

  
  تحصيالت

   1351شيمي از دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي ليسانس
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  جواد حقيقي خوشخو) زنده ياد(
  تهران 1326متولد 

  در تهران به علت بيماري 1385فروردين  28درگذشت در 
  

  شايستگي هاو تحصيالت 
  1351شگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي مكانيك از دان

  ليسانس ناتمام رياضي از دانشگاه تهران
  1345ديپلم رياضي از دبيرستان مروي تهران 

  مسلط به زبان هاي آلماني، انگليسي و ايتاليايي
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  1385تا  1376مدير واحد مهندسي طراحي سياالت در شركت ايريتك از 
  1376تا  1372ر شركت ايريتك مستقر در دوسلدروف آلمان از مدير دفتر بازرسي فني تجهيزات د

  1373تا  1365مدير واحد بازرسي فني در شركت ايريتك تهران از 
  1365تا  1361كارشناس بازرسي فني تجهيزات شركت ايريتك مستقر در ايتاليا از 
  1361تا  1354كارشناس طراح سيستم هاي سياالتي در شركت ايريتك تهران از 

  1356تا  1354ناس طراح در شركت تاسيساتي كوالك ايرمك در تهران از كارش
  

 ، عاليق، خانواده سفرهاي خارجي

  .سفرهاي متعددي به كشورهاي اروپايي براي ماموريت هاي بازرسي تجيهزات و مذاكرات قراردادي داشته اند
  .نا بودندعالقمند به موسيقي سنتي ايراني و ورزش هاي كوهنوردي، فوتبال، تنيس و ش

همسر ايشان خانه دار، فرزند پسر ايشان مهندس عمران و دختر ايشان ياسمن حقيقي خوشخو فارغ التحصيل 
  .علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف است
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  محمد ابراهيم خطيبي) زنده ياد(
  سمنان 1328متولد 

  در تهران به علت بيماري 10/01/90درگذشت در تاريخ 
  

  الت و شايستگي هاتحصي
  1352ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1383در مهندسين مشاور انرژي  9001دوره كوتاه مديريت كيفيت ايزو 
  طراح تاسيسات مكانيكي ساختمان ها

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  1390تا  1362معاون فني و سرپرست گروه مكانيكال در شركت مهندسين مشاور انرژي در تهران از 
  رئيس و رئيس هيئت مديره شركت مهندسين مشاور انرژي در تهران چند دوره عضو، نايب

  1356تا  1353مهندس طراح در مهندسين مشاور سازه از 
  

  چكيده تجارب
تختوابي آموزشي سنندج و ساختمان هاي اداري و مسكوني بلند مرتبه در تهران در  600طراحي بيمارستان 

  مهندسين مشاور سازه زمان اشتغال در
تختوابي  400سازمان حج و زيارت در تهران، بيمارستان : طراح و مسئول پروژه ساختمان هاي مختلفي چون

تختخوابي آموزشي يزد،  300تختخوابي آموزشي كاشان، بيمارستان  300بيمارستان   ماهشهر، بيمارستان خزانه،
اجالس سران كشورهاي اسالمي در تهران، كارخانه  ساختمان ديوان محاسبات كشور در تهران، اقامتگاه
و ساختمان مجلس خبرگان رهبري در قم در  IMAXداروسازي زكرياي رازي تبريز، مركز فرهنگي و هنري 

  سال اشتغال در مهندسين مشاور انرژي 28مدت 
  

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

  .ربي سفر داشته اندبه كشورهاي استراليا، ژاپن، آلمان و امارات متحده ع
  .عالقمند به فعاليت هاي علمي، ورزشي و اجتماعي بوده اند

  متاهل بودند و سه دختر ايشان به نام هاي نيوشا، پانيدا و آنديا هريك داري تحصيالت ليسانس و 
  .فوق ليسانس در استراليا هستند
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 حبيب خليفه سلطاني)زنده ياد(

  اصفهان 1328متولد 
  دراثر حادثه رانندگي 1360ر دهه درگذشت د
  تحصيالت

   1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
   

 زهرا ذوالفقاري)زنده ياد(
  كازرون 1328متولد 

  در تهران پس از يك دوره بيماري 1377درگذشت در سال 
  تحصيالت

  1354ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
   

 دبيژن زن)زنده ياد(
  تهران 1327متولد 

در  1380درگذشت در مهرماه 
  رفسنجان

  تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيك از 

    1351دانشگاه صنعتي شريف 

  عباس زندي فر) زنده ياد(
  اصفهان 1328متولد 

  تحصيالت
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
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  حميد رضا سيد شبيري) شهيد(
  مشهد 1329متولد 

در زمان جنگ ايران و عراق به  1365در بمباران قطار هفت تپه در فروردين ماه 
  .شهادت رسيدند

  shobeiri@yar-man.comيارا سيد شبيري فرزند ايشان ايميل 

 
  تحصيالت و شايستگي ها

  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 

  1354ماه  7ه آموزشي آالينده هاي هوا و پساب هاي صنعتي در جنوا ايتاليا به مدت دور
  تسلط كامل به زبان هاي انگليسي و ايتاليايي
  متخصص صنايع ذوب آهن و صنايع سنگين

  
 سوابق شغلي و مديريتي

 1365تا  1360عضو هيئت موسس و مدير عامل شركت مهندسين مشاور پوالد در تهران از 

  1360تا  1354از ) ايريتك(پارتمان مكانيك سياالت در شركت بين المللي مهندسي ايران رئيس د
  

  چكيده تجارب
  سال 5مديريت پروژه صنايع فوالد اهواز به مدت 

  سال 5مديريت پروژه طراحي و احداث شهرك هاي صنعتي، كارخانجات تخصصي و صنعتي به مدت 
 

 عاليق، خانواده

  .صنعتي و ارتباطات عمومي بودند -رها و ميزگردهاي علميعالقمند به شركت در سمينا
 پويا و شريف صنعتي دانشگاه از مكانيك مهندس يارا. دو فرزند پسر از ايشان بجا مانده است متاهل بودند و

  .صنعتي شريف است دانشگاه از برق مهندس
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  داراب شاملو گرجائي )زنده ياد(
  مالير 1328متولد 

  تحصيالت
  1356مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس
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  مجيد شريف) زنده ياد(
  تهران 1329متولد 

  .در تهران به قتل رسيد 28/8/77در جريان قتل هاي زنجيره اي به تاريخ 
www.majidsharif.com 

 

  تحصيالت و شايستگي ها
  1374فرانسه  Ecole Superiorدكتري جامعه شناسي سياسي از 

  1357تا  1352از  UCLمام فيزيك در داشگاه كاليفرنيا در لس آنجلس دكتري نات
  1351ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  نخست در كنكور رياضي كشور رتبهو كسب  1347تهران  3دبيرستان هدف شماره ديپلم رياضي از 
  وسيمسلط به زبان هاي انگليسي و فرانسه و آشنايي به زبان هاي آلماني، عربي و ر

  

 سوابق شغلي

  1362تا  1358عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا در همدان از 
  

 تاليفات و ترجمه

  :تاليف كتابهاي زير
  اسالم راستين تولدي ديگر -1
  اسالم منهاي دمكراسي -2
  از خود بيگانگي فرهنگي -3
  مثل مردمك چشم خويش -4
  بازانديشي ضروري در مبارزه سياسي -5
  دموكراتيك طرح نهادهاي -6

  :ترجمه كتابهاي زير
  پيامبر، نوشته جبران خليل حبران -1
  ايدئولوژي ها، كشمكش ها و قدرت، نوشته پير انسار -2
  1357روژه گارودي موسسه فرهنگي رسا، نوشته تاريخ يك ارتداد، اسطوره هاي بنيانگذار سياست اسرائيل، -3
  1376چاپ پخش،  ،اسراييل شاهاكنوشته تاريخ يهود، مذهب يهود،  -4
  1377موسسه فرهنگي رسا، ، ماكس گالونوشته زندگي و مرگ رزا لوكزامبورگ،  –زن شورشي  -5
   1377انتشارات جامي، ،فريدريش نيچهنوشته قدرت، معطوف به ارادة  -6
  1378انتشارات جامي، ، فريدريش نيچهنوشته فلسفه در عصر تراژيك يونانيان،  -7
  )چاپ نشده(ريدا از كتاب مذهب، مقاله اي از ژاك د -8
  )ترجمة ناتمام(سپيده دمان، اثر فريدريش نيچه   -9

جلد كتاب دكتر علي شريعتي از طريق عضويت در  28مشاركت در تدوين و تنظيم 
  دفتر تدوين و تنظيم مجموعه آثار دكتر علي شريعتي
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  شاهرخ شيلي) زنده ياد(

  تهران 1329متولد 
  تحصيالت

  1351برق از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس مهندسي
  

 

 سپهرداد طاهري تفرشي) زنده ياد(
  تهران 1327متولد 

  در تهران به علت سكته قلبي 1385درگذشت حدود سال 
  تحصيالت

  1352ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
   

 سيد حبيب اله عبادي) زنده ياد(
  كرج 1327متولد 

  1360لت بيماري اعصاب و روان در دهه درگذشت در اصفهان به ع
  تحصيالت

  دكتري مهندسي و علم مواد گرايش كانه آرايي از دانشگاه استانفورد
  فوق ليسانس مهندسي و علم مواد از دانشگاه استانفورد
  1351ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

  سوابق شغلي
   1358عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان از 

  

 

 حسين فاريابي دوست) زنده ياد(
  بندرانزلي 1326متولد 

  درگذشت به علت سانحه رانندگي
  تحصيالت

  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
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 اردشير قبادي بيگوند )زنده ياد(

  كرمانشاه 1327متولد 
  .به شهادت رسيدند 1365ارديبهشت  24در بمباران قطار هفت تپه در 

  تحصيالت
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

  سابقه شغلي
  از موسسين مهندسين مشاور پوالد

  
 

  محمد ابراهيم قضوهي) زنده ياد(
  سمنان 1327متولد 

  تحصيالت
  1351ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 

  
 

 محمد رسول گودرز دشتي) زنده ياد(
  نهاوند 1325متولد 

  به علت تصادف رانندگي 1358دود سال درگذشت ح
  تحصيالت

  1352ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف 
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  مسعود مرتضوي) زنده ياد(
  مالير 1329متولد 

  در تهران به علت بيماري آسم 1386در يكم آبان درگذشت 
  

  تحصيالت
ا در فوق ليسانس مهندسي سيستم و مديريت پروژه از انيستيتو تكنولوژي فلوريد

  زممتااكتساب رتبه و  1976آمريكا 
  1351از دانشگاه صنعتي شريف  برقليسانس مهندسي 

  تسلط به زبان هاي انگليسي و فرانسه
  1978در كاليفرنيا آمريكا  HPدوره آموزشي ابزارهاي اندازي گيري امواج ماكرووي در شركت 

  
 سوابق شغلي و مديريتي

  1384تا  1383پارس جنوبي در عسلويه از  8و  7  ،6ي پروژه فازهاي جانشين مدير پروژه در شركت نورود برا
  1382تا  1378مجري پروژه هاي انتقال برق در شركت ايران پاتسل از 

مدير / جانشين مدير فني/ مدير بخش كارگاه دكورسازي و توليد/ مدير حمل و نقل و تعميرات ماشين آالت
از  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران احد مهندسيمهندس مشاور در و/ ساخت كارخانه سيما چوب

  1376تا  1351
  1358تا  1351سرپرست واحد برنامه ريزي و بودجه سازمان راديو تلويزيون ملي ايران از 

  
 خانواده

  .فرزند پسر بجا مانده است 3همسر ايشان ساكن تهران هستند و از ايشان 
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  ملك احمدي )بهرام(محسن) زنده ياد(
  تهران 1329متولد 

  تهران 13/5/1386درگذشت در تاريخ 
  

  تحصيالت
  1351ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان حكيم سنايي اصفهان 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

در شركت توسعه  PET2پيمانكاري نصب ماشين آالت پروژه پتروشيمي شهيد تندگويان و رئيس كارگاه 
  1386تا  1383از  IINBشبكه هاي صنعتي ايران 

از  OIECمعاون كارگاه ساخت اسپول و سازه هاي فلزي پتروشيمي تندگويان ماهشهر در شركت فراگير 
 1381تا  1379

  1379تا  1378مسئول نصب تجهيزات سالن خط رنگ در كارخانه پارس خودرو در شركت تكنيكان تهران از 
عامل شركت مهندسي مشاور پارس فرمان فعال در زمينه اجراي پروژه هاي ساخت ماشين آالت خط مدير 

  1374تا  1369توليد  از 
و رئيس كارخانه ايرانيت / مدير توليد كارخانه/ مدير توليد خط توليد لوله/ معاون تعميرات و نوسازي كارخانه

  1359تا  1353اصفهان از 
  

 خانواده

آرش ليسانس مهندسي برق از دانشگاه واشينگتن . بجا مانده استآرش و آرمين  به نامهاي دو فرزنداز ايشان 
و آرمين مهندس عمران از دانشگاه  UCLAو فوق ليسانس كامپيوتر از دانشگاه كاليفرنيا در لس آنجلس 

  .است CSULBايالتي كاليفرنيا در النگ بيچ 
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  محمد طاهر مهرين) زنده ياد(
  تهران 1329متولد 

  تحصيالت
  1352ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 
 علي مومن) زنده ياد(

  تهران 1327متولد 
  1389 حدوددرگذشت در آمريكا به علت بيماري 

  تحصيالت و شايستگي ها
  در انگلستان Astonدكتري مهندسي شيمي از دانشگاه 

  1351ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
 سوابق شغلي و مديريتي

  اشتغال آزاد در آمريكا
  

 

  سيدعلي ميربد) زنده ياد(
  شهرضا 1329متولد 

  تحصيالت
  1351ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
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  غالمرضا ميرزاخاني) زنده ياد(
  تهران 1328متولد 

  در استراليا به علت سرطان كبد 1388اسفند  28در درگذشت 
  

  تتحصيال
  ايالت اوهايوفوق ليسانس مهندسي سيستم از دانشگاه كيس وسترن 

  1356 آمريكادر 
  1351ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان فيروز بهرام تهران 
  

  سوابق شغلي
  تا زمان درگذشت 2005از  P&Oمدير بخش سيستم ها در شركت 

  2005تا  2000ولكام در استراليا از اشتغال در شركت دارويي 
  مسئول بخش نرم افزار شركت سيمان سازي در استراليا

  تحليل گر سيستم در شركت مشاوره كامپيوتر در سيدني استراليا
  1362تا  1357مسئول كامپيوتر در شركت طالقاني دفتري در تهران از 

  
  خانواده
همسر ايشان مربي مدرسه . استراليا مهاجرت كردند 1363در تهران ازدواج كرده اند و در سال  1357در سال 

يك دختر  .هستند و يك فرزند دختر و دو فرزند پسر از ايشان بجا مانده كه در استراليا ساكن هستند
يك پسر فارغ التحصيل حسابداري و بازرگاني از   التحصيل دكتري روانشناسي از دانشگاه مك كواري، فارغ

  .فرزند دانشجوي رشته كامپيوتر از دانشگاه يو تي اس است دانشگاه سيدني و سومين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

430 
 

  ادران حسن هفت بر) زنده ياد(
  اصفهان 1328متولد 

  آمريكا در اثر اقدام به خودكشي -كاليفرنيا -در شهر سان ديگو 5/2/91درگذشت در 
 

  تحصيالت
در   Vanderbiltاز دانشگاه  life cycle analysisفوق دكتري در رشته 

  ايالت تنسي آمريكا
  در ايالت تنسي آمريكا Vanderbiltدكتري مديريت تكنولوژي از دانشگاه 

 فوق ليسانس مهندسي ساخت و توليد از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در آمريكا

  1355ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف 
  

 سوابق شغلي و مديريتي

  در كاليفرنيا آمريكا San Diego Cosmetic Laser Clinicمدير اجرايي بازاريابي و فروش 
  در سان ديگو كاليفرنيا در آمريكا Classics 4 Kidsمشاور 

  در ايالت تنسي آمريكا Vanderbiltعضو هيئت علمي دانشگاه 
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  نمايه دانش آموختگان دوره سوم
  دانشكده مهندسي برق

  57 مداسماعيلترابيان اصفهاني، مح  33 آرش فر، اسماعيل

  58 تعاليمي، عليمحمد  34 آريا، كيوان

  133 تفضلي، محمدابراهيم  35 آشوري، محمدرضا

  133 توكل، مصطفي  36 آقارخ ميرآبادي، حبيب اهللا

  60 توكلي، حسين  37 ابكاء خواجوئي، محمد

  62 ثقفي، مهدي  416 اژئيان، علي

  63 جعفريه، محمود  132 اسكمائي، مهدي

  64 چوپان، علي اكبر  38 اصغر اشكياني، علي

  65 حاجي قاسمي، بهروز  40 افشار، سيروس

  67 حسيني، سيدمحمد  41 افغاني خراسكاني، بهرام

  68 حمزه لوي، احمد  42 امامي نيا، اصغر

  133 حيدري، سيدعيسي  44 اميري دوان، منصور

  69 خدوي، كامران  46 اميري مقدم، محمود

  70 آبادي، هايدهخرم   47 امين نيا، امان اهللا

  134 خوجندپور، عباس  48 اولي، ربيع

  71 دانش پناه، حسينعلي  132 ايزدپرست، محمد

  72 دبيريان، عنايت اله  49 بهزاد، محمد

  134 دهقان چالشتري، مهرداد  51 بهنيا، بهزاد

  73 ديانت، سهيل  132 پزشك، فريدون

  74 ذبيحي، لطف اله  53 پزشكي، علي اكبر

  134 ذريماني، مليحه  55 حميدپيراهش، مير

  75 ربيعي، رضا  56  پيرو رضوي، محمدكاظم
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 دانشكده مهندسي برق
  93 شيخ عطار، حسين  76 رحيمي خامنه، سعيد

  95 شيخ هرندي، خسرو  77 رضوي، هرمز

  424 شيلي، شاهرخ  79 رف رف، ابراهيم

  136 صالح، ژوزف  135 رهنمون، مرتضي

  96 بزاز، قاسمصدر   135 زحمتكش، رحمت اله

  97 صديق، انوشفر  420 زندي فر، عباس

  137 طاهري اناركي، مجيد  81 ژاله دوست ثاني، جواد

  98 طاهري نجف آبادي، مصطفي  82 سازگار، نفيسه

  99 عابدي نژاد، محمدمهدي  83 ساوجي، محمدحسن

  100 عقيلي، هوتن  135 سلطان آبادي، محمدابراهيم

  101 يدمحمدحسينعلوي، س  84 سيف نشري، سعيد

  137 عليجاني، غالمحسن  422 شاملو گرجائي، داراب

  424 فاريابي دوست، حسين  85 شجاعي باغيني، حميد

  102 فراهاني راد، محمدرضا  87 شريفي، عباس

  103 فرح بخش عراقي، عذري  89 شفي خاني، حسن

  137 فرخ توانا، پري سيما  136 شفيعي، فرهاد

  138 ، محمدحسنفرزين  90 شمعونيان، ايرج

  138 فرشيد، حسين  91 شهرياري، پرويز

  104 فروهر، سيامك  92 شهيري طبرستاني، علي

  105 فرهنگ مهر، مهران  136 شيباني عمله، كاوس
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 دانشكده مهندسي برق
  426 مرتضوي، مسعود  138 فالح زنجان بر، محمدحسن

  119 مرعشي، سيدمحمدرضا  425 قبادي بيگوند، اردشير

  120 مسجدي، كامران  139 يان، هايتوكقراپت

  121 مظاهري اسدي، اكبر  139 قهرماني، كامبيز

  122 معمار نهاوندي، محمدصادق  106 كاظمي، عبدالحميد

  123 معمارزاده، احمد  107 كبير، علي اصغر

  124 ملبوس زاده اصفهاني، شيدرخ  109 كريمي، عليرضا

  125 ملكوميان، واهه  139 كشاورز، عباس

  126 مندكاريان، جهانگير  110 يلي، محمدهاديكم

  127 منشادي، فرزين  111 كيامنش، انوشيروان

  128 مهتافر، فرزاد  112 گبايان، ژوزف

  428 مهرين، محمدطاهر  113 گشتاسبي گوهرريزي، منوچهر

  140 ميرباقري، مصطفي  114 لشكري، خسرو

  428 ميربد، سيدعلي  116 مادرشاهي، محمدجواد

  129 ميرزامحمدي، احمد  117 احمد ماشينچي،

  131 هاشمي نژادساينجي، سيدجالل  140 متين، محمدتقي

  140 وجداني، خسرو  118 محتاطي، حسن

 دانشكده مهندسي مكانيك
  147 اصالني، غالمرضا  143 آقائي سوداني، محمدرضا

  149 افشار اروميه، كورس  144 احمدي كرويق، حسن

  247 اوانس، واهيك  145 اخوان فاطمي، سيدمحمداقا
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 دانشكده مهندسي مكانيك
  173 دولت نيا، پرويز  150 بازاري، ذبيح اله

  174 ذريت خواه، سيداسماعيل  151 بلوراني، محمدرضا

  175 ذوعلم، محمد  154 بيژن فر، محمد

  248 راشدي، محمدرضا  156 پروين، عبدالرضا

  248 رسائيان، مصطفي  158 پورناظري، بهرام

  178 رستميان ملك آذري، روبن  159 محمداسماعيل تسليم،

  179 رضائي، اسماعيل  161 توسلي، مهدي

  181 رضوي، سيدعباس  162 جاويداني اصفهاني، حسينعلي

  183 رهنماي الكمه سري، نادر  247 جفرودي، حميد

  420 زند، بيژن  163 جناب، فريبرز

  184 سجادي، ميرهاشم  164 حسين زاده داداش، احمد

  249 سركيس، ديويد  165 ني نيا، سيداحمدحسي

  187 سلطان زاده، علي  418 حقيقي خوشخو، جواد

  188 سلطانيان، محمدمهدي  166 حكيم پور، مهدي

  421 سيدشبيري، حميدرضا  168 حمزه لوئيا، علي رضا

  189 شبابي، محمود  170 خسروي، مجيد

  249 شيخ االسالمي، علي  419 خطيبي، محمدابراهيم

  190 صادقي، محمد  171 اروميه، چنگيز خليلي

  191 طاهري شهرآئيني، محمدرضا  172 دارو ور، منوچهر

  192 طيب، محمدتقي  247 دانا، سيدسعيد

  249 غفاري، انوشيروان  248 دبيري فرد، محمدرضا
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  دانشكده مهندسي مكانيك

  222 موسوي شهركي، سيدابوالقاسم  193 فريدني، سيدمحمد

  223 موسوي غروي، سيدغالمرضا  194 قبادي، فريدون

  224 مهرابي، فرهاد  196 قناعت، يوسف

  225 مهراني، حسين  197 كردگاري، اكبر

  227 ميرمحمدصادق، سيدعليرضا  198 كسائي كوپائي، محمدرضا

  229 ميرهادي زاده، ميرسعيد  199 كياست دولت آبادي، شهريار

  231 ناصري، فرامرز  200 كيوان الريجاني، شادان

  232 ناعيم، داويد  202 لئالي، علي رضا

  233 ناهيد، حسن  203 لطيف، بهمن

  234 نباتچيان، علي  204 محسني، فرخ

  235 نجفي قدسي، محمدحسن  205 مدرسي وامقي، اقاسيديحيي

  236 نخعي كمال آبادي، محمدجواد  207 مرتضوي راوري، سيدعماد

  237 نظري فردوي، داود  208 مصوري، علي اصغر

  238 نعمتي، حسن  210 معتمد، محمدباقر

  240 نونهال، علي  212 معيني واسكسي، علي رضا

  244 هندي، سيدعلي رضا  214 مقدس، كامران

  241 واعظيان، عبدالحسين  215 مقدم، اسماعيل

  243 وزيري فرد، عباس  216 مكرم، علي اكبر

  245 يزدان پناه، نادر  218 مكي، مرتضي

  246 عقوبي، شمس الديني  219 ماليري، مصطفي

     427 ملك احمدي، محسن
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 متالورژيدانشكده مهندسي
  424 عبادي، سيدحبيب اله  415 ابراهيمي، فرشته

  270 غفاري پور، مرتضي  253 اجاللي، عبدالمهدي

  271 فرامند پاد، مصطفي  255 پرويزي، آذردخت

  272 فريور، عبدالنبي  256 تقي زاده، محمدحسن

  273 قازياري، هرمز  286 ، علي رضاچيت ساززاده

  274 كاسپاري مارقوسيان، واهاك  258 حجت، يحيي

  275 كوششي، ابراهيم  260 حسنلو، نصرت اله

  276 گلكارسيستاني، سهيل  261 خاوريان، داود

  277 محمدزاده فدائي پور، غفار  262 خطيبي، شهرام

  278 محمدي خنامان، اصغر  420 خليفه سلطاني، حبيب

  280 مصحفي، يحيي  263 ديان، مسعوددرو

  281 نژاد ستاري، مصطفي  364 راشدي، محمدابراهيم

  282 نظيري، حميد  265 رضائيان، عزيزاهللا

  283 نوائي، فرهاد  266 رواندوست، مسعود

  284 يزداني راد، رحيم  268 زندنيا، علي

  285 يوزباشي زاده، حسين  269 طالبيان، ايرج

 دانشكده مهندسي شيمي
  294 باقري مدينه، مرتضي  289 آذرمير شترباني، سياوش

  417 پرورش، حسينقلي  290 آزاده، مهرداد

  295 ترابخاني مونقي، يداهللا  291 ابراهيمي نصرآبادي، محمد

  297 تفليسي، نادر  292 بابائي حبيب آباد، حجت اله
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  دانشكده مهندسي شيمي

  309 عفيف، سيدجالل  298 توكلي منشادي، سياوش

  311 غفرانيان، بهرام  299 جزايري مقدس، سيدعبدالمجيد

  318 منصوري، جهانشاه  300 حدادي، كيومرث

  313 مهرآئين، مهربان  301 حسيني، سيدمهدي

  428 مومن، علي  302 دادوند، حسين

  314 نادري، اكبر  304 ديلفانيان، سهيل

  315 نيشابوريان، اميرخسرو  305 سكاكي، شهال

  316 وحيد، فرزاد  306 يسلماسيان، عل

  317  يزدي كليمي، ابراهام  307 سوادكوهيان، منيژه

      308  عاملي، منوچهر

  صنايعدانشكده مهندسي 

  328 خاكسار، منصور  321 ارشدي، مرتضي

  329 دولت نيا، نرگس  322 اكبري، احمد

  330 رزاززاده، مصطفي  353 بركتي موحد، محمود

  331 ي، ميرمهديسيد اصفهان  353 بناپور، ناهيد

  333 شايان، محمدابراهيم  324 حسامي، فرهاد

  335 صادقي، علي  325 حسين بر، رحمت اله

  337 )مسعود(صفاري، عمادالدين  327 حضرتي، حميد
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  صنايعدانشكده مهندسي 

  346 قطب، فاطمه  338 صميمي، كيوان

  347 گنجه اي، جمال  339 صنم راد، سكينه

  349 مزيدي، عبدالعزيز  422 طاهري تفرشي، سپهرداد

  350 مظاهري، كامبيز  340 عليخاني، صادق

  429 ميرزاخاني، غالمرضا  342 فتحي، يحيي

  351 نقشينه، مسعود  343 فرشادنيا، رضا

  352 هاشميان، محسن  353 فرقانيان آراني، فرزانه

  353 وكيل، شهرام  344 فياض دستجردي، احمد

  دانشكده رياضي

  364 سعيدي، محمد  373 آرام، بيژن

  373 شاهين فر، محمدرضا  357 آقاموسي تركماني، ناصر

  373 شجاعي، فرخ  358 اسكندر بياتي، علي اصغر

  365 شفيعي موسوي، مرتضي  359 حسين زاده، حسن

  374 ضيائي، محمود  361 خبازيان اصفهاني، حسين

  374 طالبي ورنوسفادراني، نوراهللا  362 داداشي، حبيب اله

  374 عترت، تورج  363 ژيالسراج، 
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  رياضيدانشكده 

  425 گودرزدشتي، محمدرسول  367 عرشي، تيمور

  375 مزيني، مجيد  368 عليمددسلطاني، بختيار

  375 موتمن، رضا  369 فراشبندي، حسين

  371 نبوي، حميد  425 قضوهي، محمدابراهيم

  372 نقابيان، عباس  375 گرشاسب، لهراسب

  375 نوربخش، ماه مينو  370 گلبابائي، محب اهللا

  دانشكده شيمي

  420 ذوالفقاري، زهرا  379 آريائي نژاد، رحمت اله

  388 راسخ، شهزاد مهدي  380 باباحيدريان، حسين

  389 صراط جنتي، محمدرضا  381 بابامير، شكوه سادات

  390 عافيت طلب، فيروز  383 بدري، محمود

  392 عالم زاده، ايران  384 بهاري كيا، محمد

  393 علي اكبر، علي رضا  386 ترابي، منصور

  394 كاوياني نژاد، منصوره  387 جاللي مطهري، سيدعباداهللا
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  شيميدانشكده 

  400 نوري، شاريس  395 كريمي، سعيد

  401 هادي پور الكمه سري، ناصر  396 مختاري فر، سيدرضا

  403 نهاشميان، سيدجمال الدي  397 منشي زاده سميعي، قاسم مسعود

  404 وصالي، ابوالقاسم  398 نقره نيك بخت، جمشيد

  فيزيكدانشكده 

  423 شريف، مجيد  417 اويارحسيني، فريدون

  409 محسني، علي اكبر  417 برادران ديلمقاني، محمدرضا

  411 مصدق رشتي، سارا  407 بقائي، حسين

  410 نيك رفتار، غالمحسين  408 پورسپنج، علي اصغر

  430 هفت برادران، حسن  411 صورحاجي عظيم، من
  

  


