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پیام دبیرکل انجمن 
بنام خدا

کتــاب حاضر بنام دفتر دهم، که معرف حدود 80 درصــد دانش آموختگان دوره دهم )ورودی 
1354( دانشــگاه صنعتی شریف اســت ماندگارترین ثمره این جشــن بمنظور ایجاد ارتباط و 

همبستگی بین هم دانشگاهیان و نهایتا هم افزائی بیشتر آنان است. 
این کتاب که با همت و زحمات بســیار کارگروه ارتباطات و کارگروه انتشــارات در ستاد برگزار 
کننده جشــن ، با گردآوری اطالعات نســبتا جامعی از فارغ التحصیالن دوره دهمی ها انجام و 
بنحو مطلوبی به چاپ رسیده، یادآور خاطرات دوران خوش تحصیل و وسیله ارتباط و همبستگی 
همدوره ای ها و همچنین هم دانشــگاهیان اســت که هر کدام در گوشه ای از ایران و یا جهان 

ساکن شده اند.
می دانیم که این جشنها به ابتکار و تحت نظارت انجمن فارغ التحصیالن شریف پس از گذشت 
چهل سال از فارغ التحصیلی هر دوره توسط داوطلبان همان دوره سازماندهی و برگزار میگردد. 
    اولین گردهمایی و جشن 40 سالگی فارغ التحصیلی برای دوره اول دانش آموختگان شریف 
)ورودی 1345( در مهرماه سال 1389 با حضور نزدیک به  1000 تفر شرکت کننده و با شکوه 



7

انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف

تمام در دانشگاه برگزار گردید. همراه با آن چاپ کتابی بنام دفتر اول، که حاصل همت و کوشش 
بســیار برگزار کنندگان آن جشــن بود، بمنظور ثبت و ماندگار کردن احوال شخصی و چکیده 
دستاوردهای دانش آموختگان هر دوره پایه گذاری شد که خوشبختانه تا کنون همه ساله، این 
دستاورد بزرگ علیرغم مشکالت فراوان با همت و زحمت بسیار برگزار کنندگان جشن هر دوره 
به انجام رســیده و تا حد امکان نام و مشــخصات دانش آموختگان هر دوره جمع آوری و ثبت 

شده است. 
    با نگاهی به تاریخچه تاســیس دانشــگاه صنعتی شریف و انجمن فارغ التحصیالن که در اول 
این کتاب آمده چنین بر میآید که انجمن در ســال 1370 به همت تنی چند از پیشکسوتان و 
بزرگان دانشگاه و فارغ التحصیالن پایه گذاری و تشکیل گردید و در ساختمانی در دانشگاه که 
به همت و یاری تعدادی از فارغ التحصیالن و با حمایت رئیس محترم وقت دانشگاه ساخته شد  
تا کنون با همکاری و مشــارکت داوطلبانه تعدادی از فارغ التحصیالن اداره و به خدمت رسانی 

خود ادامه داده است.
طی سالهای اخیر تصمیم گرفته شده که ساختار تشکیالتی انجمن از مدیریت داوطلبانه صرف 
به یک ســاختار ترکیبی مدیریت موظف و داوطلبانه تغییر یابد. خوشبختانه مراحل ثبت قانونی 
انجمن نیز که از ســالهای پیش شروع شــده بود اکنون با رفع موانع قانونی به سرانجام نزدیک 

شده است.
ماموریت انجمن بدین شــکل تعریف شده: " ایجاد زمینه ارتباط و تعامل موثر فارغ التحصیالن 
با یکدیگر و بین انجمن فارغ التحصیالن و ذینفعان آن ) دانشــگاه، اساتید، دانشجویان، صنعت، 

جامعه و دولت( با هدف کمک به توسعه دانشگاه و صنعت."
ایجــاد زمینه ارتبــاط و تعامل موثر بین فارغ التحصیالن  جهت همبســتگی و هم افزائی آنان 
بمنظور اثرگذاری در صنعت و جامعه و نهایتا کمک به توسعه دانشگاه از طریق بازخورد فکری، 

معنوی و مالی دانش آموختگان گرامی است.
از همه هم دانشــگاهیان گرامی تقاضا میگردد که با مشارکت و همکاری فعاالنه خود، انجمن را 
در خدمت رسانی و در راه رسیدن به اهداف و ماموریت خود ، که همانا توسعه دانشگاه و صنعت 

است ، یاری فرمایند.
از همه عزیزان دســت اندرکار انجمن و اعضای ستاد برگزاری گردهمایی های سالیانه انجمن به 
مناسبت بزرگداشت فارغ التحصیلی دوره دهم و کارگروههای مختلف آن، که بصورت داوطلبانه 
و با صرف وقت و کوشش بسیار در ساماندهی و برگزاری این رویداد بزرگ سالیانه انجمن و چاپ 

دفتر دهم مشارکت و همکاری و همیاری داشته اند ، قدردانی و تشکر میگردد.

منوچهر فدائی تهرانی- دبیر کل انجمن
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پیشگفتار
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب                 
کز هر زبان که می شــنوم نامکرر است

   این کتاب مجموعه ای اســت فراهم آمده از آنچه دانش آموختگان دوره دهم دانشــگاه صنعتی شریف 
)آریامهر ســابق( از کار و تحصیل و زندگی و تجربیات خویش در بیوگرافی ها نوشــته اند. در آن گفته و 
ناگفته ها بسیار است و چه بسا ناگفته ها بیشتر. بعضی اندک گفته اند و برخی بیشتر و فراختر. گروهی نیز 
از کنار بیوگرافی ها با سکوت گذشته اند. تعدادی دیگر یا در دسترس نبوده اند و یا کرانه کرده و تمایلی به 

نمایاندن خود نداشته اند.
   جوانانی که در سال 1354 با شور و اشتیاق به یکی از بهترین دانشگاههای کشور راه یافتند اکنون از 
بلندای میانسالی به چهار دهه پرتالطم سالهای سپری شده خود می نگرند. دورانی بس طوالنی در سالهای 

عمر همه ما.
   ما دوره دهمی ها شاهد و ناظر فراز و فرودهای بسیاری بوده ایم. در این چهل سال گذشته در متن و حاشیه 
تنداب خروشانی از تحوالت اجتماعی زیسته ایم که خواسته و ناخواسته در کار و زندگی همه ما بازتاب ژرفی 
داشته است. در این دوران طوالنی هر کدام از ما مسیری متفاوت را تجربه کرده ایم و اکنون پس از چهار دهه، 

دوباره در نقطه ای واحد به یکدیگر رسیده ایم و هر کس روایتی نامکرر بر زبان دارد.
   تعدادی از ما در پهنه تولید فعال بوده اند و برخی نیز در عرصه دانشگاهها .گروهی از رشته تحصیلی خود 
فاصله گرفته و در حاشیه آن گام زده اند. کسانی نیز راهی بکلی متفاوت از رشته تحصیلی خود برگزیده اند. 
به اختیار یا از سر اجبار.  بجز اینها، شمار زیاد دیگری نیز هستند که با ما وارد دانشگاه شده اند ولی بهر 

دلیلی به خط پایان نرسیده اند.
   از 420 نفر دانشجوی ورودی سال 1354، که  به فارغ التحصیلی رسیده اند، متاسفانه 40 نفر، دیگر در 
میان ما نیستند. مابقی در ایران و چندین جای دیگر دنیا پراکنده شده اند که خوشبختانه اکثر آنها در 
زمینه کار و حرفه خود افردی موفق و تاثیر گذار بوده اند و جایگاه بلند دانشگاه ما درمیان مراکز علمی و 
آموزشی کشور و جهان ، ثمره کار و تالش نظر گیر آنها و بقیه هم دانشگاهی های قبل و بعد ما بوده است.   
    بهر حال ، این کتاب روایتگر داستان پر رمز و رازی است از گروهی از مردم این مرز و بوم که هر یک 
تالش داشته اند از منظر خویش جهانی بهتر و زیباتر برای خود و دیگران بسازند. هر کدام از آنها داستانی 
طوالنی از کار و زندگی در سینه دارند که می تواند روایتی تلخ یا شیرین از گذر عمر یک شهروند ایرانی 
در این هستی بیکران باشد. این کتاب اندکی است از بسیار . در پس هر نام ، داستانی نهفته است که در 

این کتاب نمی گنجد.
      ای کاش آن دسته از همدوره ای های ما که رخ در نقاب خاک کشیده اند و یا در جایی دور از کشور 
خود زندگی می کنند، دست کم در این اتفاق نادر، که برای  بزرگذاشت دانش آموختگان دوره دهم برگزار 
می شود ، در کنار ما بودند تا آنها نیز پس از یک سفر طوالنی در جاده زندگی،  از  لذت دیدار دوستان ایام 
شباب و یادکرد خاطرات شیرین روزهای دانشجویی خویش برخوردار می شدند.                                               
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تاریخچه
 تاسیس دانشگاه صنعتی شریف:

    پایه گذاری دانشــگاه صنعتی آریامهر، که اینک با نام دانشــگاه صنعتی شریف شناخته می 
شود ، یک گام حساب شده در راستای توسعه علمی و صنعتی کشور بود که در دهه ی چهل با 
هدف تجهیز کشــور به نهادهای توسعه ای، برداشته شد. فرمان تاسیس این نهاد علمی در آبان 
ماه 1344 و در راســتای برنامه ســوم توسعه کشور توسط محمدرضا شاه پهلوی صادر شد. وی 
به لحاظ اهمیتی که برای این دانشــگاه قائل بود خود مســئولیت تولیت آن را به عهده گرفت و 

دانشگاه تحت نظر مستقیم او اداره می شد.
    اجرای این طرح بزرگ، نشــان از یک حرکت ملــی با هدف جبران فروماندگی های صنعتی 
و اقتصادی کشــور دارد. واگذاشــتن نقش مدیریت طرح به یک شخصیت فرهنگی پاک، میهن 
دوست و برجســته چون شادروان دکتر محمد علی مجتهدی که توانایی های کم مانند وی در 
موسسات مشابه دیگر به اثبات رسیده بود، بارزترین نشانه هدف و جایگاه مورد نظر دانشگاه در 

این تصمیم گیری است. 
     در فرمان تاســیس دانشــگاه چنین آمده است: »پیشــرفت برنامه های توسعه اقتصادی و 
صنعتی کشور ایجاب می کند که نیروی انسانی متناسب با احتیاجات جامع صنعتی آینده ایران 
تامین شــود. اجرای این برنامه ها در مراحل تکمیلی به ایجاد صنایع سنگین منجر خواهد شد 
که جهت اداره آن ها به نیروی کافی واجد صالحیت نیاز می باشــد. برای نیل بدین هدف مقرر 
شد دانشگاه صنعتی مجهزی تاسیس گردد که قادر باشد از یک طرف کارشناسانی با وسعت نظر 
علمی و مهارت فنی، تربیت نماید و از طرف دیگر با انجام پژوهش های علمی و فنی، خود را در 
طراز موسســات مشابه کشورهای پیشرفته نگه دارد. برای انتخاب استادان این دانشگاه عالوه بر 
افراد شایسته ای که در ایران وجود دارند از برجسته ترین دانشجویان ایرانی خارج کشور که از 

دانشگاه های معتبر با درجات ممتاز فارغ التحصیل گردیده یا می شوند استفاده خواهد شد«.
    اساســنامه این دانشــگاه در 25 بند در یکصدمین جلسه شــورای مرکزی دانشگاه ها مورخ 
1344/10/18 به تصویب رســید و طی نامه مــورخ 1344/11/15 اداره کل تعلیمات عالیه به 
دانشــگاه ابالغ گردید. طبق مفاد اساسنامه »نظارت دانشگاه به عهده هیئت امنا خواهد بود. در 
تشکیالت دانشگاه شورای دانشگاه مرکب از رئیس دانشگاه، روسای دانشکده ها و دو نفر از میان 
استادان هر دانشکده در نظر گرفته شده است. ضمنا برای دانشکده ها شورایی متشکل از رئیس 
و اعضای هیئت علمی دانشکده درنظر گرفته شده است«. در دور نخست 30 نفر به عنوان هیئت 
امنا دانشــگاه تعیین گردیدند که دکتر محمدعلی مجتهدی و مهندس تیمور لکستانی در زمره 
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آنان بودند. به لحاظ اهمیت موضوع اولین جلســه هیئت امنا در یازدهم آبان ماه 1344 در کاخ 
مرمر تشــکیل گردید. نهایتا در روز اول آذرماه 1344 طی حکمی دکتر محمدعلی مجتهدی از 

اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران به سمت نیابت تولیت و رئیس دانشگاه منصوب شد.
    در پی فرمان تاسیس این دانشگاه، زنده یاد دکتر مجتهدی و یاران او با همتی بلند توانستند 
در کمتر از ده ماه تشــکیالت و ساختار اداری، آموزشــی و نیز فضای فیزیکی مناسبی را ایجاد 
کرده و ســپس با برگزاری یک کنکور بی سابقه تعداد 412 نفر دانشجو را در 6 رشته مهندسی 

و علوم  برای اولین دوره این دانشگاه بپذیرند.
    بســیاری از استادان و پژوهشــگران آغازین در این دانشگاه، سابقه شاگردی دکتر مجتهدی 
را داشــتند که در آن زمان و در سطح جهان آن روز برجستگی های آشکار علمی از خود نشان 
داده بودند. آنان به دعوت شخصی وی، برای عضویت در کادر علمی و پژوهشی دانشگاه پاسخی 
مثبت دادند. این گونه بود که وی توانست در مدتی بسیار کوتاه با انتخاب دروس مورد تدریس 
در دانشگاههای معتبر جهان و با بکارگیری استادانی جوان سنگ بنای دانشگاهی پیشرو و پویا 

را بنا نهد.
    دوره اداره ی دانشــگاه توســط دکتر محمد علی مجتهدی بیش از ســه سال نپائید و سکان 
اداره این دانشگاه نوپا به شادروان پروفسور فضل اهلل رضا سپرده شد. ایشان پس از مدت بسیار 
کوتاه، و با تغییراتی در ریز دروس، مدیریت دانشگاه را به زنده یاد دکتر محمد رضا امین واگذار 
نمودند. دکتر امین اســتادی صنعت شــناس، مدیری وارسته و ساختار ساز بود و ایشان را بحق 
میتوان طراح و معمار سیســتم مدرن دانشگاه نامید. دکتر امین نظام دانشگاه را از نظر مدیریت 
و آموزش به نظامی کارآمد متحول ســاخت که هم اکنون نیز  آثار آن کم و بیش در دانشــگاه 

قابل مشاهده است.
    بدین ترتیب نطفه ی یک دانشگاه پویا و در طراز جهانی بسته شد که در مدت کوتاهی گوی 
سبقت از سایر دانشگاههای فنی کشور ربود و موجب محبوبیت زیاد آن در میان جوانان جویای 

علم و فن گردید.
    با ورود فارغ التحصیالن دوره های نخســت دانشــگاه به  بازار کار و یا ادامه تحصیل آنان در 
ایران و سایر کشورها، آوازه این دانشگاه تازه تاسیس در سراسر ایران و جهان بلند و موقعیت آن 

به عنوان یک دانشگاه برتر در سطح ملی و بین الملی تثبیت شد.
     این نهاد علمی پژوهشــی با برخورداری از همت واالی اســاتید برجسته و مدیران توانمند و 
روی آوری گســترده جوانان تعالی طلب توانسته است در طول نیم قرن فعالیت درخشان خود 
حدود 58000 فارغ التحصیل در سطوح متفاوت تحصیلی به جوامع مختلف عرضه دارد. دانشگاه 
صنعتی شــریف در کمک به رشد صنعتی کشور نیز جایگاهی تحسین برانگیز داشته و با وجود 
محدودیت ها و موانع پیش رو، توانســته اســت جایگاه علمی و پژوهشی بین المللی خود را در 

سطح باالئی حفظ نموده و ملقب به مهد مهندسی ایران گردد.
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تاسیس انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف:
    تقریبا همزمان با هفدهمین دوره فارغ التحصیالن، ریاســت محترم وقت دانشــگاه، در یکی از 
معاونت ها یک واحد سازمانی بنام دفتر ارتباط دانشگاه و دانش آموختگان در دانشگاه ایجاد نمودند 
که توسط یکی از پیشکسوتان دانشگاه اداره میشد. این دفتر در طی قریب به  5 سال فعالیت  خود 
توانست با حدود 1500 نفر از دانش آموختگان ارتباط برقرار نماید. پس از آن بود که  کم کم ضرورت 
وجود نهادی مستقل از دانشگاه احساس شد که بتواند از همبستگی و توان افزائی دانش آموختگان 
به نفع جامعه و دانشگاه بهره گیرد. بدینگونه بود که انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي شریف 
در ســال 1370 به همت 70 نفر از فارغ التحصیالن و مسئولین فعال و برجسته دانشگاه به عنوان 
هیات موسس تاسیس گردید .در اولین گام هیات امنای انجمن متشکل از 50 عضو اصلي و 10 عضو 
علي البدل با انتخاب برابر بود که توسط هیات موسس و ریاست دانشگاه تعیین شده بودند. در بهمن 
ماه1370 ، هیات امناء  یک هیات اجرائي متشــکل از 13 عضو و 2 بازرس را انتخاب نمود و به این 
ترتیب فعالیت اجرائي انجمن رسما آغاز گردید. ضمنا در همان سال کمیته هائی در انجمن طبق آئین 

نامه ای با انتخاب مستقیم دانش آموختگان تشکیل و آغاز به فعالیت نمودند.
   در پی تالشهاي گسترده اي که براي تثبیت جایگاه قانوني انجمن صورت گرفت نهایتاً در تیرماه 
1376 پس از تصویب آئین نامه نحوه تشکیل انجمن های دانش آموختگان در شوراي عالي انقالب 
فرهنگي، مصوبه مذکور از سوی وزارت علوم براي اجرا ابالغ گردیدکه طی آن تصویب اساسنامه این 
انجمن ها به هیات امنای موسســات آموزشی مربوطه واگذار شده بود. به این ترتیب راهکار قانوني 
تشکیل انجمن ها فراهم شد و انجمن شریف نیز در شهریور 1376 اساسنامه خود را وفق آئین نامه 
ابالغی تغییر داد. بر طبق این اصالحیه هیات امنای جدید انجمن مرکب از 100 نفر عضو اصلی و20 

نفر عضو علی البدل با انتخاب برابر توسط رئیس دانشگاه و هیات امنا تعیین گردید.
    به منظور افزایش مشارکت فارغ التحصیالن از سال 1379 تالشهایي جهت اصالح ساختار انجمن 
صورت گرفت و در فروردین 1381 متممی بر اساســنامه انجمن به تصویب هیئت امنای دانشگاه 
رسید. طبق این متمم مقرر شد که 60 عضو اصلی و10 عضوعلی البدل هیات امنا مستقیماً توسط 
فارغ التحصیالن و 20 عضو اصلی و5 عضوعلی البدل توســط رئیس دانشگاه و 20 عضو اصلی و 5 
عضوعلی البدل از اعضای هیات امنا و از سوی خود هیات امنا انتخاب گردند که در فاصله اردیبهشت 
تا آبان ماه 1381 انتخابات دانشــکده ها برگزار و 60 عضو اصلی و 10 عضو علی البدل هیئت امنا از 

طریق انتخابات دانشکده ای تعیین شدند.
     به این ترتیب اولین دوره هیئت امنای انتخابی انجمن شــکل گرفت و عمال ساختار تشکیالتی 
انجمن از حالت انتصابی به یک ساختار انتخابی تغییر یافت. ضمنا در این سال مدیریت و اداره دفتر 
ارتباط دانشگاه با دانش آموختگان که زیر نظر معاونت دانشگاه اداره میشد به انجمن منتقل و در آن 

ادغام گردید.
انتخابات دوره دوم هیات امنای در ســال 1384 بصورت اینترنتی شروع و تا بهمن 1385  بطول 
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انجامید. انتخابات هیات امنای دوره ســوم نیز از اوائل سال 1388 بصورت اینترنتی و حضوری شروع، 
لیکن بدالئلی تا بهمن 9213 بطول انجامید.

    انتخابات هیات امنای دوره چهارم   در نیمه دوم سال 1397 برگزار و اولین جلسه هیات در تیر ماه 
1398 برگزار شد.

     هیات های اجرائی انجمن نیز ، چه انتصابی و چه انتخابی، در پی تشکیل هر هیات امنا بطور مرتب 
انتخاب  شده است

    جهت ثبت قانونی انجمن بعنوان یک شخصیت حقوقی شناسه دار، فعالیت های متعدد و مختلفی از 
سال های پیش صورت گرفته که بدلیل وجود موانع گوناگون متاسفانه تا کنون به نتیجه نرسیده است. 
اخیراً با رفع آخرین مانع از ســوی شــورای عالی انقالب فرهنگی، این امید می رود که در آینده بسیار 
نزدیکی، انجمن فارغ التحصیالن شــریف بعنوان اولین انجمن معرفی شده از سوی وزارت علوم و فن 

آوری در ایران به ثبت برسد.
    در جلسه سال 1395هیات امنا سواالت و انتقاداتی از وضعیت کلی انجمن صورت گرفت. برای بررسی 
آنها  از میان داوطلبان هیات امنا کارگروهی جهت مطالعه نظرات و انتقادات ابرازی و نیز ارائه پیشنهادات 
اصالحی تشــکیل گردید. ماحصل جلسات متعدد و نســبتا طوالنی کارگروه این بود که  اصالحات و 
تغییراتی در چشم انداز، ماموریت، اهداف و ساختار انجمن صورت گرفت و ساختار تشکیالتی انجمن از 

داوطلبانه محض به ساختار موظف و داوطلبانه  تغییر یافت.
    در چشــم انداز جدید، ماموریت انجمن فارغ التحصیالن بدینگونه تعریف شده است: »ایجاد زمینه 
ارتباط و تعامل موثر فارغ التحصیالن با یکدیگر و بین انجمن فارغ التحصیالن و ذینفعان آن، شــامل 

دانشگاه، اساتید، دانشجویان، صنعت، جامعه و دولت، با هدف کمک به توسعه دانشگاه و صنعت.«
عملکرد و وظایف انجمن را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: اول امور درون سازمانی، یعنی آندسته 
از اموری که جهت ایجاد، ادامه و ســاختار انجمن الزم اســت  و شاید بتوان گفت که کم و بیش اکثر 
اقدامات انجام شده تا کنون مثل تشکیل کمیته های اجتماعی و تخصصی، انجام سخنرانی ها وکالسهای 
آموزشی، امورکسب درآمدی، خدمات به اعضا مثل بیمه و نهایتا مهمترین آن برگزاری این جشن 40 
سالگی فارغ التحصیلی که با مشارکت دانش اموختگان هر دوره مدیریت و اداره میشود از این دسته است
دوم امور برون سازمانی، یعنی آن دسته از اموری که در ماموریت و اهداف انجمن جهت ارتباط با فارغ 
التحصیالن جامعه صنعتی و اجتماعی برای دریافت بازخوردهای فکری و معنوی آنان و نهایتا استخراج 
یک نتیجه قابل اجرا و انتقال آن به دانشگاه و بطور کلی ایفای نقش رابط بین دانشگاه و جوامع بیرونی 

و بین دانشجویان و فارغ التحصیالن است. 
در حقیقت تغییرات ســاختاری که اخیرا در انجمن ایجاد شد بیشتر جهت فعال کردن امور مرتبط با 
نقش برون ســازمانی انجمن بوده که برای اجرائی کردن آن، انجمن نیازمند مشــارکت فعاالنه دانش 
آموختگان جوان، متفکر و ایده پرداز میباشد که با همکاری و مشورت پیشکسوتان و تجربه اندوختگان 

تحول بزرگی بیافرینند.
با آرزوی موفقیت همه هم دانشگاهیان گرامی
منوچهر فدایی تهرانی - دبیرکل
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گزارش کارگروه انتشارات
   کتاب دوره دهم مجموعه ای اســت گردآوری شده از ســوابق کار و فعالیت فارغ التحصیالن 
دوره دهم دانشــگاه صنعتی شریف که زیر نظر ســتاد برگزاری جشن  با همکاری موثر و فعال 
مســئولین و کارکنان انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف توسط کارگروه انتشارات 

تدوین شده است.
  در این کتاب اسامی همه 420  نفر فارغ التحصیالن ورودی سال 1354، اعم از دوره کارشناسی 
و دوره کارشناســی ارشــد، بترتیب حروف الفبا  آورده  شده است . اما  اطالعات همه افراد به یک 
اندازه نیست. از برخی از فارغ التحصیالن، بجز اطالعات اولیه مندرج در پرونده دانشجویی هنگام 
ورود به دانشــگاه در سال 1354، اطالع دیگری در دست نبوده و به همان بسنده شده است . اما 
از بقیه افراد  براساس ارتباطی که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم با  انجمن دارند و به تناسب 
و با استناد به مطالبی که در بیوگرافی های خود درج کرده اند نکات بیشتری نوشته شده است . 

  روش کارگروه انتشــارات درگردآوری مطالب کتاب بدین شــکل بوده که ابتدا برای همه افرادی 
که امکان ارتباط با آنها وجود داشــته فرم بیوگرافی ارسال شده است. سپس اطالعات مندرج در 
بیوگرافی های دریافتی براســاس چارچوبه ای که برای ارائه مطالب این کتاب در نظر گرفته شده 
با وفاداری کامل به محتویات آنها  در صورت لزوم  بازآرایی شــده تا از نظر ترتیب و توالی مطالب 
از آشفتگی جلوگیری شود. در چند مورد ، بدلیل محدودیت صفحات این کتاب ، برخی اطالعات 

مربوط سوابق علمی و دانشگاهی افراد بناگزیر تلخیص گردیده است.  
از مجموع 420 نفر فارغ التحصیل ورودی ســال 1354 ، 152 نفر بیوگرافی خود را ارائه داده اند 
که در این کتاب منعکس شده است . از 190 نفر اطالعات محدودی از آخرین تحصیالت تکمیلی، 
محــل کار و ســکونت فعلی در اختیار بوده که در کتاب درج گردیــده  و از 38 نفر نیز هیچگونه 
اطالعی در دسترس نبوده است .متاسفانه 40 نفر از همدوره ای ها در قید حیات نیستند که 7 نفر 

از آنها در جنگ علیه عراق به شهادت رسیده اند. 
    این کتاب با کار فشــرده اعضای کار گروه انتشــارات و همیاری تنگاتنگ سایر کارگروه ها و نیز 

زحمات فراوان کارکنان انجمن فراهم آمده که جا دارد از یکایک آنها قدردانی شود. 
     کارگروه انتشــارات همه کوشــش خود را به کار گرفته که تا حد امکان از لغزشها و اشتباهات 
جلوگیری شــود. با این حال مسئولیت هر گونه اشتباه و کوتاهی به عهده دبیر کارگروه انتشارات 

بوده که امیدوارم مورد بخشش همدوره ای های گرامی قرار گیرد.

دبیر کارگروه انتشارات
بیژن فرهودی )مهندسی شیمی(
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انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف

نام شرکتردیف

شرکت مهندسی ایداج1

شرکت ایرانول2

شرکت تهیه و توزیع لوازم یدکی ایران خودرو )ایساکو(3

شرکت بالین تک4

شرکت بن مانو5

شرکت بهداشتی دکتر عبیدی6

شرکت تالونگ7

شرکت چینی زرین8

شرکت داده پردازی ایران9

شرکت دمافین10

شرکت راهبرد هوشمند گرین11

شرکت مهندسان مشاوران سازه12

شرکت سپید ماکیان13

شرکت طرح و پاالیش14

شرکت نورلندر تجهیز15

حامیان حقوقی
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

نام 
قاسم

سعید 
امین
باقر

سعید 
محمدرحیم

یوسف
محمدرضا

سیدمحمدحسین
محمدحسین 

بهار
نادر

شاهرخ
نبی اله

محمدباقر
میرنور
حمید

سعید)عبدالمحمد(
حسن
علی
ثریا 

عباس 
مرضیه
هایده
بهرام

کامبیز 
ناصر

شهرزاد
احمدحسین

 نام خانوادگی
سلیمانی
عالپور
خیابانی

نقش نیل چی
دانش پژوه

رستی
حجت

محمدباقر
وزیری بزرگ

مالزم سنندجی
دهقانی فیروزآبادی

گلتاش
طبیب زاده ادیبی

صبحی
رزاقی

موسوی نسب
یزدانفر
نجدی

ملکی پور کاشان
صابری

خوئی نیا
فرخی
الله
حامد

بهرامیان
شغلی
نوبری
مهیار

طالبی انارکی

دانشکده
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک

مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت

حامیان حقیقی
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مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت
مهندسی شیمی و نفت

مهندسی صنایع
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع

مهندسی صنایع)ورودی 51(
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع

مهندسی متالورژی
مهندسی متالورژی
مهندسی متالورژی
مهندسی متالورژی
مهندسی متالورژی
مهندسی متالورژی
مهندسی متالورژی

فرهودی
افشار وثوقی

شعبانی صمغ آبادی
قربانی
فتوحی

معتضدی
ابراهیمی

جلیلی مقدم
دادبین
حسینی

ابن سجاد
نوروزی زاده

معلم
قدیریان

اطهری انارکی
صفارپور
امیرنیا
امامیان
نقیب

دربانی باسمنج
میرسلیمی

طبیبی
مهجور شفیعی

مهدویان
فاضلی تهرانی
کردستانچی

املشی
فقیهی
نشاطی
میریان
رناسی
رضایی

بیژن 
سعید 
حسن
ابراهیم
پریسیما
فاطمه 
سوری
مینو

سوسن
سید احمد
سیمین 
حمیرا

عبدالکریم
مجید 

سیدجواد 
عبدالحمید
احمدرضا

آریا
علی
احد

سیدعلی
فروزنده
محمد
زهرا
علی

رسول 
احمدعلی
فرهنگ

محمدحسین
سیدمجتبی

فاطمه
بیژن 

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

مهدی
آنه محمد

هادی
سیدمحمدعلی

حسینعلی
احمد

مجتبی
محمود
فاطمه

علی محمد
کاظم

عبدالخالق
محمدرضا

محمدرسول
غالمرضا
کرمعلی
پرویز

علیرضا
مهرداد
مهدی

محمدحسین
مسعود
محمد
گیتی

یکی از دانش آموختگان
رازمیک
حمید
عادل
مهدی

سیدمصطفی
امیر

مجید 

ابراهیمی
کوسه غراوی

مکارمی
رضوی زاده

شهابی
تفقدی
رسولی
ترقی

اسمعیل زاده
قلعه بانی
شرفی
اوالدی

حریریان
رنجبراقدم
عسگری

خرم
احمدی

توانا
زرگران

ترابی پاریزی
قنبری
سعادتی
پوران
تقوی

خدابخشیان
جوادی

محمدعلی زاده 
رحیمی آشتیانی

میرشفیعی خوزانی
خداکرم زاده

پهلوان

مهندسی متالورژی
مهندسی متالورژی
مهندسی متالورژی
مهندسی متالورژی
مهندسی متالورژی

ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی

مهندسی سازه
مهندسی سازه
مهندسی سازه
مهندسی سازه
مهندسی سازه
مهندسی سازه
مهندسی سازه
مهندسی سازه
مهندسی سازه
مهندسی سازه

مهندسی برق )ورودی49(
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

محمدصادق
لطف اله

سیدمحمد 
کامبیز 
محمود 
عباس 

نادر
مجید 

عبداالحد
محسن
محمد
پرویز

مسعود 
مهران
ناصر

احمد 
تندر

یکی از دانش آموختگان
مجید 

علی اکبر 
مهدی

محمدحسین
محمود

میرزائی
پیدایش

طباطبایی
شاه نواز
معتمدی
اخوان
فرزان
آگاه

یشمی
نادری

اردشیربهرستاقی
سیری
صادقی
همتی
کاردان

تعمیری اسکویی
تجربه کار

سرپرست
میثمی
امامیان
صادقی
نیلی

مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق

شیمی
ورودی دوره دهم
مهندسی مکانیک
مهندسی سازه
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آمار و اطالعات مربوط به دوره دهمی ها
    دفتر دهم از دســت آوردهاي مهم دهمین جشــن ســالیانه انجمن به میزباني دوره دهمی ها اســت که 
همزمان با برگزاري جشــن از آن رونمایي مي شود. این کتاب در چارچوب اهداف برگزاري جشن سالیانه و 
به منظور معرفي دانش آموختگان دوره دهم و دســتاوردهاي ارایه شده آنان به جامعه ایران و جهان تهیه و 
انتشار یافته است. بررسي نقش دوره دهمی ها در توسعه صنعتي کشور و تاثیر آنان در پیشبرد علم و فناوري 
ایــران و جهان از جمله اهداف تدوین این کتاب اســت. در کنار آن،  نظــرات دوره دهمی ها در مورد نظام 
آموزشي دانشگاه و پیام هاي آنان به نسل جوان نیز جمع آوري و در انتهاي بیوگرافی ها  آورده شده است.

   براي جمع آوري اطالعات این کتاب فرآیند ویژه اي طي شده است. اولین مرحله یافتن دوره دهمی ها و 
ثبت اطالعات تماس آنان است. این فعالیت از اوایل سال 1398 به صورت جدی آغاز شد. براي یافتن دوره 

دهمی ها  از روش هاي مختلفي بهره برداري شده که در زیر به آنها اشاره مي شود:
1- ارتباطات زنجیره اي و شبکه اي میان فارغ التحصیالن

در این روش از پرس و جوي شــخص به شخص اســتفاده گردید، یعني به کمک افراد آشنا  افراد دیگر 
جستجو شده اند. مرحله به مرحله این شبکه گسترش یافته و افراد جدید به مجموعه افزوده شده اند. در این 
دوره با استفاده از فناوري جدید موبایل، گروه ویژه اي نیز در شبکه واتساپ براي دوره دهمی ها با عضویت 

حدود 150 نفر ایجاد شد که این گروه در تحکیم ارتباطات و جمع آوري اطالعات بسیار مفید بود.
2- ارتباطات خویشاوندي

بستگان هم دانشگاهي دوره دهمی ها از طریق بانک اطالعاتي انجمن شناسایي شده اند و از طریق آنان 
تعدادی از دوره دهمی ها پیدا شــدند. بیش از 60 نفر از دوره دهمی ها حداقل داراي یک خویشــاوند هم 

دانشگاهي از میان فارغ التحصیالن و اعضاي هیات علمي دانشگاه صنعتي شریف هستند.
3- دنیای مجازی

تعداد قابل توجهی از دوره دهمی ها از طریق جســتجو در شــبکه های اجتماعی و اطالع رسانی موجود 
در دنیای مجازی شناسایی شدند.

4- روش ترکیبي
در بعضي موارد یک روش به تنهایي کافي نبوده است و از ترکیب روشهاي فوق براي برقراري ارتباط با 

دوره دهمی ها استفاده شده است.
در ادامه نتایج آماری به دست آمده، آورده شده است:
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آماري از دوره دهمی ها
    دانشــجویان مقطع لیســانس دوره دهم در سال 1354 وارد دانشــگاه صنعتي شریف شدند و با توجه به 
شــرایط خاص این دوره تعداد اندکی از ایشان در سال 1359 و تعدادی نیز که 25 واحدی بوده اند در سال 
1361 فارغ التحصیل شدند و مابقی ایشان نیز پس از آن موفق به دریافت مدرک لیسانس خود شدند. آنان 
مدرک کارشناســي خود را در رشته هاي مهندسي برق، مهندســي مکانیک، مهندسي متالورژي، مهندسي 
شــیمي، مهندسي صنایع، مهندسي سازه، شیمي، فیزیک و ریاضي و علوم کامپیوتر دریافت نمودند. در این 
دوره رشته های مهندسی برق، مهندسی سازه، مهندسی شیمی و ریاضي و علوم کامپیوتر پذیرش کارشناسی 
ارشــد داشتند. از این عده جمعاً 29 نفر در مقطع کارشناسي ارشد فارغ التحصیل شده اند که در زمره فارغ 

التحصیالن دوره دهم می باشند. 
    به مدت 11 ماه قبل از برگزاري دهمین جشن سالیانه انجمن یعني از اسفندماه 1397 تا دی ماه 1398 
تالش گسترده اي براي برقراري تماس با دوره دهمی ها و جمع آوري اطالعات آنان شامل اطالعات تماس، 
عکــس جدید و بیوگرافي صورت گرفت که نتیجه این کوشــش ها در جــدول وضعیت برقراري تماس ارائه 

شده است.

جدول آمار دوره دهم

آمار مقایسه ای وضعیت فارغ التحصیالن  ده دوره دانشگاه )تعداد(

تعداد دوره
کل

در 
تماس

اطالعات نامعلوم
ناقص

مقیم 
ایران

مقیم 
خارج

فوق درگذشته
لیسانس

زوج های دکتری
هم 

دانشگاهی

فرزندان 
هم 

دانشگاهی

384271800167104334339730اول

32323562018253263238528دوم

35427351018786306856957سوم

317238440156823535621546چهارم

46934499021512926661012555پنجم

48834110802301113989991861ششم

551413106025915432921172351هفتم

5023527773258942865461210هشتم

389285103124538202026976نهم

4203366321247704042691836دهم

41973088793952146921309552653141450جمع
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محل اقامت 

ایران 
خارج ازکشور
درگذشته 
نامشخص 
جمع کل 

تعداد

247
70
40
63

420

آمار مقایسه ای وضعیت فارغ التحصیالن  ده دوره دانشگاه )درصد(

نحوه توزیع فارغ التحصیالن دوره دهم برحسب محل سکونت: 

    برخي از دانش آموختگان دوره دهم پس از اتمام تحصیل یا در سالهاي بعد به کشورهاي دیگر مهاجرت 
کرده اند. ده ها نفر تحصیالت تکمیلي خود را تا مرحله فوق لیسانس و دکتري در ایران و سایر کشورها ادامه 
داده اند. بر اساس اطالعات جمع آوري شده تا زمان تدوین این کتاب از تعداد 317 نفر افراد دوره که با آنان 
در تماس هســتیم 70 نفر مقیم خارج هســتند که درصد وزني 17 را تشکیل مي دهد . از دانش آموختگان 
مقیم ایران نیز 82.5 درصد آنان در تهران اقامت دارند. توزیع جغرافیایي محل سکونت این فارغ التحصیالن 

به نسبت تعداد کل 317 نفر در جدول پراکندگي جغرافیایي ارائه شده است.

جدول پراکندگی جغرافیایی دانش آموختگان دوره دهم

تعداد دوره
کل

در 
تماس

اطالعات نامعلوم
ناقص

مقیم 
ایران

مقیم 
خارج

فوق درگذشته
لیسانس

زوج های دکتری
هم 

دانشگاهی

فرزندان 
هم 

دانشگاهی

8%2%10%11%9%27%43%0%21%71%100%اول

9%2%12%10%8%16%56%0%19%73%100%دوم

16%3%16%19%8%24%53%0%14%77%100%سوم

15%5%20%11%11%26%49%0%14%75%100%چهارم

12%5%22%14%6%28%46%0%21%73%100%پنجم

13%4%20%18%8%23%47%0%22%70%100%ششم

9%4%21%17%6%28%47%0%19%75%100%هفتم

2%2%9%13%6%19%51%15%15%70%100%هشتم

20%2%7%5%5%10%63%0%26%73%100%نهم

9%4%15%11%10%17%59%5%15%80%100%دهم

11%3%15%13%8%22%52%2%19%74%100%متوسط
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استان
تهران

اصفهان
البرز
قزوین
کرمان

آذربایجان شرقی
خراسان رضوی

یزد
گیالن
فارس

گلستان
مازندران
مرکزی
همدان

جمع کل 

تعداد  
204
13
5
5
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1

247

کشور
کانادا
امریکا
فرانسه
استرالیا
انگلستان

هلند
کامرون

امارات متحده عربی
سوئیس

جمع کل 

تعداد  
28
22
8
6
2
1
1
1
1
70

محل سکونت فارغ التحصیالن دوره دهم در ایران 

محل سکونت فارغ التحصیالن دوره دهم در خارج از کشور 

   تعــدادي از دانش آموختگان مقطــع دوره دهم به تحصیالت تکمیلي در داخل و خارج کشــور پرداخته 
اند بطوریکه 42 نفر از فارغ التحصیالن دوره لیســانس موفق به اخذ مدرک فوق لیســانس و 69 نفر از فارغ 

التحصیالن این دوره موفق به اخذ مدرک دکتري شده اند. 
    در جداول بعد اسامي دوره دهمی های داراي آخرین مدرک فوق لیسانس و دکتري شاغل ارائه مي شود.
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فهرست دانش آموختگان مقطع لیسانس دوره دهم با تحصیالت تکمیلی فوق لیسانس

نام نامردیف
خانوادگی

دانشگاه محل تحصیلمدرکدانشکده

کارشناسي ارشد   مهندسي صنایعابن سجادسیمین1
مدیریت 

 Technology of univ
budapest

دانشگاه  ایالتي  میشیگان کارشناسي ارشد عمران  مهندسي سازهاحمديپرویز2

کارشناسي ارشد   مهندسي برقاخوانعباس3
مهندسی برق

دانشگاه تهران

کارشناسي ارشد  مهندسي برقارس نیافرزاد4
مهندسی برق

اسدی علیرضا5
خمامی 

 ریاضی و علوم 
کامپیوتر

کارشناسی ارشد 
فناوری اطالعات 

استرالیا

  مهندسي اسفندیاريحسین6
مکانیک

کارشناسي ارشد 
مدیریت 

سازمان مدیریت صنعتي ایران

دانشگاه  compiegneکارشناسي ارشد عمران  مهندسي سازهاعالئيمحمدرضا7

انصاري ناهید8
گیالني

  مهندسي 
شیمي و نفت

University EMUکارشناسي ارشد ریاضی

اوالدي عبدالخالق9
قادیکالئي

دانشگاه صنعتي شریفکارشناسي ارشد صنایع  مهندسي سازه

  مهندسي ایمانيمحمدولي10
مکانیک

کارشناسي ارشد 
ساخت و تولید

دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 South Dakuta State کارشناسي ارشد عمران   مهندسي سازهبهدادحمید11
Universite

  مهندسي بهرامیانبهرام12
شیمي و نفت

کارشناسي ارشد 
مدیریت سیستم ها

دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب

بیدل محمدجلیل13
خوشبخت

مرکز آموزش مدیریت دولتي-سازمان کارشناسي ارشد  مهندسي سازه
امور اداري و استخدامی 

کارشناسي ارشد   مهندسي برقپهلوانمجید14
مهندسی برق

Univerisity Athabasca 

  مهندسي پرتونیاعلی 15
مکانیک

کارشناسي ارشد 
مکانیک سیاالت

دانشگاه صنعتي شریف
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دانشگاه صنعتي شریفکارشناسي ارشد صنایع مهندسي برقتقويگیتي16

حسیني سیدمحمد17
طهراني

  مهندسي 
مکانیک

کارشناسي ارشد 
طراحی جامدات

دانشگاه صنعتي شریف

خداکرم امیر18
زاده

دانشگاه تهرانکارشناسي ارشد قدرت  مهندسي برق

  مهندسي رستيمحمدرحیم19
مکانیک

کارشناسي ارشد 
مدیریت 

دانشگاه شهید چمران

  مهندسي رناسيفاطمه20
متالورژی

کارشناسي ارشد مواد و 
خوردگی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه صنعتي شریفکارشناسي ارشد عمران   مهندسي سازهزهرائيمحمد21

سعیدي مجید22
نژاد

دانشگاه تهرانکارشناسي ارشد  مهندسي سازه

سلیماني قاسم23
دودران

کارشناسي ارشد مهندسی مکانیک 
مدیریت

سازمان مدیریت صنعتي

کارشناسي ارشد 
طراحی جامدات

صنعتي اصفهان

  مهندسي صدیقمحمود24
مکانیک

کارشناسي ارشد 
مدیریت صنعتی 

دانشگاه آزاد اسالمي

کارشناسي ارشد   مهندسي برقصدیقيمصطفي25
مدیریت

دانشگاه صنعتي شریف

  مهندسي عالپورسعید26
مکانیک

کارشناسي ارشد 
MBA

دانشگاه صنعتي شریف

داانشگاه امیرکبیرکارشناسي ارشد سازه  مهندسي سازهفتحيامیرهمایون27

قاضي امیرمنصور28
زاهدي

کارشناسي ارشد   مهندسي برق
مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتي شریف

قدیري محمدجعفر29
مدرس

دانشگاه پیام نورکارشناسي ارشد فقه مهندسي سازه

  مهندسي قریشيمجید30
مکانیک

دانشگاه صنعتي شریفکارشناسي ارشد

دانشگاه خواجه نصرالدین طوسيکارشناسي ارشد قدرت  مهندسي برقکیانپورفواد31
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کارشناسي ارشد  مهندسي صنایعمردانمحمود32
مدیریت اجرایی 

مدیریت صتعتی

کارشناسي ارشد 
مدیریت صنعتی 

دانشگاه لولئو

مستعلمي محمود33
استرآبادي

  مهندسي 
مکانیک

دانشگاه صنعتي شریفکارشناسي ارشد صنایع

کارشناسي ارشد   مهندسي صنایعمعلمعبدالکریم34
مدیریت صنعتی 

مرکز مدیریت دولتي

ملک شیرین35
صالحي

دانشگاه علم و صنعت ایرانکارشناسي ارشد صنایع مهندسي برق

  مهندسي ملکيعباس36
مکانیک

دانشگاه صنعتي شریفکارشناسي ارشد صنایع

  مهندسي منزويمحمدرضا37
متالورژی

کارشناسي ارشد 
مدیریت صنایع

دانشگاه صنعتي شریف

کارشناسي ارشد   مهندسي برقمیرزائيمحمدصادق38
مدیریت بازرگانی 

دانشگاه آزاد اسالمي

دانشکده میرسلیميسیدعلي39
مهندسي صنایع

دانشگاه امیرکبیرکارشناسي ارشد صنایع

کارشناسي ارشد  مهندسي برقنخعيمحمدرضا40
مهندسی برق 

دانشگاه صنعتي شریف

نشاطي محمدحسین41
پیربرج

  مهندسي 
متالورژی

کارشناسي ارشد 
مدیریت بهره وری

دانشگاه علم  و صنعت ایران

کارشناسي ارشد   مهندسي صنایعنقیبعلي42
مدیریت  

kempten
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دانشگاه محل تحصیلمدرکدانشکدهنام خانوادگینامردیف

دکتراي فیزیک   فیزیکابوالحسنيمحمد1
اپتیک

دانشگاه تهران

  مهندسي احسانيمحمدرضا2
شیمي و نفت

دکتراي مهندسی 
شیمی 

 University of Manchester
 Institute of Science and

)Technology )UMIST

دکتراي مهندسی   مهندسي برقاحمدیانمحمد3
برق 

 University of Manchester
 Institute of Science and

)Technology )UMIST

دانشگاه تهراندکتراي فلسفه علوم ریاضياردشیر الریجانيعلي4

دکتراي ریاضیات  مهندسي برقاردشیربهرستاقيمحمد5
محض

Marquette University

دکتراي مهندسی  مهندسي سازهاصالني آمليفرهنگ6
سازه

دانشگاه میشیگان 

University of Southern دکتراي کامپیوتر  علوم ریاضيافسرمنش تهرانيحمیده7
)California )USC

  مهندسي اقدسيمحمد8
صنایع

دکتراي مدیریت 
علمی

University  of Tsukuba

دکتراي ریاضی  علوم ریاضياکبری اصطهباناتی غالمرضا9

دانشگاه داکوتاي شماليدکتراي ریاضی  علوم ریاضيامیرسلیمانيشهرزاد10

دکتراي مهندسی   مهندسي برقایزديعلي11
برق 

..

  مهندسي بت شکنمحسن12
مکانیک

دکتراي طراحی 
جامدات 

دانشگاه لیل

دکتراي محاسبات  مهندسي سازهبرهاني علمداريبیژن13
سازه

 University of
polytechnique

  مهندسي بهمن یارحسین 14
شیمي و نفت

دکتراي مهندسی 
شیمی 

  مهندسي پنجه شاهيمحمدحسن15
شیمي و نفت

دکتراي مهندسی 
شیمی 

 University of Manchester
 Institute of Science and

)Technology )UMIST

فهرست دانش آموختگان  دوره دهم با تحصیالت تکمیلی دکتری
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دکتراي مهندسی   مهندسي برقپورآبادهجواد16
برق 

University of Bath

دکتراي مهندسی   مهندسي برقپورسیدبهروز17
برق 

..

  مهندسي ترکیانفرامرز18
شیمي و نفت

دکتراي محیط 
زیست

دانشگاه صنعتي امیرکبیر

دکتراي مهندسی   مهندسي برقتولیت ابوالحسنيحمید19
برق 

دانشگاه ویکانسین

دانشگاه  compiegneدکتري  مهندسي سازهجامعيسعید20

 مهندسي جامي االحمديعبدالرحمان21
مکانیک

دکتراي مهندسی 
مکانیک

دانشگاه فردوسي  مشهد

دکتراي مهندسی   مهندسي سازهجعفرزادهمحمدرضا22
عمران

دانشگاه لیورپول

دکتراي   مهندسي سازهجعفري ممقانيمحمدکاظم23
ژئوتکنیک

.E.C.L

  مهندسي جلیلي مقدممینو24
شیمي و نفت

دکتراي شیمی 
کاربردی

دانشگاه اوزاکو

دکتراي مهندسی   مهندسي برقجواديحمید25
برق 

INPT

  مهندسي حجتیوسف26
مکانیک

دکتراي مهندسی 
مکانیک

دانشگاه کیوتو

 مهندسي شیمي حسینيسیداحمد27
و نفت

دانشگاه تهراندکتراي مدیریت  

دکتراي مهندسی  مهندسي برقحقیريمحمدرضا28
برق 

..

  مهندسي حکاک قزوینی محمد29
شیمي و نفت

دکترای فلسفه 

دکتراي مهندسی   مهندسي برقخدرزادهمجتبي30
برق 

دانشگاه صنعتي شریف

دکتراي ریاضی    علوم ریاضيخیام باشی حسن 31

  مهندسي دادبینسوسن32
شیمي و نفت

دکتراي مهندسی 
پلیمر

دانشگاه نیو ساوت ویلز
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دهقاني بهار33
فیروزآبادي

  مهندسي 
مکانیک

دکتراي مهندسی 
مکانیک

دانشگاه صنعتي شریف

دکتراي مهندسی   مهندسي برقصدیقیمصطفی34
برق 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتراي مهندسی  مهندسي سازهزرگرانمهرداد35
مکانیک

دانشگاه  سیدني 

-University of Michiganدکتري  مهندسي سازهستارهمهدي36
Ann Arbor

دکتراي مهندسی  مهندسي برقسرابنديکمال37
برق 

 University of Michigan at
Ann Arbor

دکتراي مهندسی   مهندسي برقسیدصالحيسیدعلي38
برق 

..

University of California دکتراي کامپیوتر  علوم ریاضيشرافتسیمین39
)Los Angeles )UCLA

دانشگاه سیدنيدکتراي شیمی    شیميشیخ االسالميکیانوش40

دانشگاه مونترالدکتراي کامپیوتر  علوم ریاضيشیري احمدآباديمحمدابراهیم41

  مهندسي صادقيمحمدحسین42
مکانیک

دکتراي مهندسی 
مکانیک

دانشگاه بیرمنگام

دکتراي  مهندسي سازهصالحي نیشابوريعلي اکبر43
هیدرولیک

دانشگاه    لیورپول

دکتراي مهندسی   مهندسي سازهصدارتحسن44
مکانیک

 University of California.
Berkeley

  مهندسي صدرعامليمجتبي45
شیمي و نفت

دکتراي مهندسی 
انرژی

دانشگاه لیدز

دکتراي مهندسی   مهندسي برقطباطبائيسیدمحمد46
برق 

دانشگاه پلي تکنیک سنت پترزبورگ

دکتراي ریاضی    علوم ریاضيفرشیدیجمشید47

  مهندسي قاضي زادهعلي48
مکانیک

دکتراي طراحی 
جامدات 

دانشگاه اتاوا

دکتراي مهندسی  مهندسي برققاضي زادهمحمدصادق49
برق 

 University of Manchester
 Institute of Science and

)Technology )UMIST
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دکتراي مهندسی   مهندسي سازهقلي پورمرزبانيیعقوب50
سازه

پلي  تکنیک  مونز

دکتراي مهندسی   مهندسي سازهکاشانيمحمد51
سازه

 Institut national des
 sciences appliquées de

Lyon

دکتراي ریاضیات   علوم ریاضيکاشانيسیدمحمدباقر52
محض

دانشگاه لیدز

دکتراي مهندسی   مهندسي سازهکاظميمحمدتقي53
عمران

دانشگاه  نورث  وسترن 

دکتراي ریاضی    علوم ریاضيکاظمی دهکردیمحمدعلی 54

دکتراي مهندسی   مهندسي برقکاموراسفندیار55
کامپیوتر

 University of California
)Los Angeles )UCLA

دکتراي مهندسی  مهندسي صنایعکمالسهیال56
صنایع

Lehigh University

دکتراي مهندسی  مهندسي صنایعمحقرعلي57
صنایع

دانشگاه تربیت مدرس

دکتراي نفت  شیميمرويعلي58
و فراورده های 

پیشرفته 

دانشگاه نفت باکو

دانشگاه  کانزاس دکتراي هوافضا  مهندسي سازهمالئکسیدمحمدباقر59

  مهندسي مهرباني زین آبادارجمند60
شیمي و نفت

دکتراي مهندسی 
شیمی 

دانشگاه نیو ساوت ویلز سیدنی 

  مهندسي مهیارشهرزاد61
شیمي و نفت

دکتراي 
روانشناسی 

عمومی

دانشگاه شهید بهشتي

میرشفیعي سیدمصطفي62
خوزاني

دکتراي مهندسی  مهندسي برق
برق 

 University of Manchester
 Institute of Science and

)Technology )UMIST

  مهندسي ناصريمسعود63
مکانیک

Imperial Collegeدکتراي هوافضا

دکتراي مهندسی   مهندسي برقنجفي زادهسیدحسین64
برق 

..
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  مهندسي نوبريناصر65
شیمي و نفت

دکتراي مدیریت 
حرفه ای کسب 

و کار

دانشگاه خاتم

دکتراي مهندسی   مهندسي برقنویدآذربایجانينیواد66
برق 

McGill University

دکتراي مهندسی  مهندسي سازهنیليمحمود67
سازه

دانشگاه هوکایدو

دکتراي مهندسی  مهندسي صنایعوحدت زادمحمدعلي68
سازخت و تولید

دانشگاه بیرمنگام

 مهندسي شیمي وکیل التجارسیدمحمد69
و نفت

دکتراي مهندسی 
مکانیک

 University of South
Australia
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در پایان جدول فهرســت دوره دهمی های دارای خویشــاوندان هم دانشگاهی درجه اول به صورت زیر ارائه 
می گردد:

رشته و سال ورودوابسته هم دانشگاهی نسبتدانشکدهدانش آموخته دوره دهم ردیف

نام نام  
خانوادگی  

نام خانوادگی  نام  

 مهندسي ابن سجادسیمین 1
صنایع

مکانیک- ورودی سال 50شیخ االسالمیمحمد زاهدهمسر

اردشیر علي2
الریجاني

 علوم ریاضي و 
کامپیوتر

اردشیر هاديخویشاوند
الریجاني

ریاضی- ورودی سال 66

اردشیر فاضلخویشاوند
الریجاني

فیزیک- ورودی سال 50

اردشیر محمد3
بهرستاقي

  مهندسي 
برق

اردشیر فاضلخویشاوند
الریجاني

فیزیک- ورودی سال 50

اردشیر محمدجوادخویشاوند
الریجاني

برق- ورودی سال 48

اردشیر عليخویشاوند
الریجاني

ریاضی- ورودی سال 54

اسدي علي رضا4
خمامي

متالورژی - ورودی 65اسدي خماميرضاخویشاوند  علوم ریاضي

  مهندسي اصالني آمليفرهنگ5
سازه

برق- ورودی سال 49اصالني آملينصرت الهخویشاوند

افسرمنش حمیده6
تهراني

  علوم ریاضي 
و کامپیوتر

کارشناسی م شیمی- اربابفرهادهمسر
ورودی سال 49- ارشد 
ریاضی ورودی سال 55

 مهندسي بهرامیان بهرام 7
شیمي و نفت

مکانیک  - ورودی سال  بهرامیانامیرسامان فرزند
98

بهشتیان محسن8
اردکاني

  مهندسي 
مکانیک

بهشتیان محمدرضاخویشاوند
اردکاني

مکانیک  - ورودی سال 
55

محمد 9
حسن

 مهندسي پنجه شاهي
شیمي و نفت

م شیمی  - ورودی پنجه شاهياحسانفرزند
سال84

فهرست دوره دهمی های دارای خویشاوندان هم دانشگاهی نزدیک
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ترابي مهدي10
پاریزي

  مهندسي 
سازه

ارشد مکانیک- ورودی ترابي پاریزيعلی فرزند
سال 89

کامپیوتر- ورودی سال ترابي پاریزيهومنخویشاوند
70

  مهندسي ترابي مقدمحمید11
صنایع

ریاضی- ورودی سال 83ترابي مقدمیاسمنفرزند

ترابیان حسینعلي12
اصفهاني

  مهندسي 
برق

خرازیهاي مجیدخویشاوند
اصفهاني

متالورژی- ورودی سال  
53

محمد خویشاوند
اسماعیل

ترابیان 
اصفهاني

برق- ورودی سال 47

تفقدي احمد13
جامي

  علوم ریاضي 
و کامپیوتر

صنایع - ورودی سال 77تفقدي جاميعطاالهفرزند

کوچکي نژاد مریمخویشاوند
ارم ساداتي

فیزیک-ورودی سال 78 
- ارشد MBA ورودی 

سال 82

برق-وروردی 92تفقدي جاميصدراخویشاوند

برق- ورودی سال 86 خدابخشیان آرازفرزند    مهندسی برق خدابخشیان رازمیک 14
- ارشد MBA ورودی 

سال 90 

برق و فیزیک )المپیادی(- خدادادیانسجادفرزند     مهندسي برقخدادادیانحمیدرضا15
ورودی سال 91

علوم کامیپوتر- ورودی خدادادیانجوادفرزند    
سال 94

فیزیک- ورودی سال 57حدادیان ازرجانيحسینخویشاوند

  مهندسي خداکرم زادهامیر16
برق

صنایع - ورودی سال 81خداکرم زادهشیرینفرزند    

م شیمی  - ورودی 85خداکرم زادهعلیرضا فرزند    

مکانیک  - ورودی 90خداکرم زادهشبنم فرزند    

  مهندسي خوئي نیاثریا17
شیمي و نفت

برق -کارشناسی ورودی کنعانیانسیاوش فرزند
سال 87- ارشد ورودی 

سال 92

ریاضی- ورودی سال 49خوئي نیاعنایتخویشاوند

  مهندسي دادبینسوسن18
شیمي و نفت

م شیمی- ورودی سال 51فرونچيمسعودهمسر

م شیمی- ورودی سال فرونچيکاوهفرزند
84
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محمد 19
رسول

  مهندسي رنجبر اقدم
سازه

شریعتمداري فائقههمسر
فاروجي

عمران- ورودی سال 51

  مهندسي زهرائيمحمد20
سازه

عمران- ورودی سال 69استاد رحیميآزادهخویشاوند

برق- ورودی سال 65استاد رحیميمهرانخویشاوند

مکانیک- ورودی سال 52زحمت کشعلي اکبرهمسر  مهندسي برقسنائيفریده21

  مهندسي سرپرست مجید 22
برق

کامپیوتر- پردیس تهران سرپرستسنیافرزند پسر  
ورودی سال 92

عمران- پردیس تهران شاه صنم بهدادفرزندمهندسی سازهشاه صنم اکبر 23
ورودی سال 91

  علوم ریاضي شرافتسیمین24
و کامپیوتر

برق- کارشناسی ورودی کاموراسفندیارهمسر
49- ارشد ورودی 54

شعبانی حسن 25
صمغ آبادی 

مهندسی 
شیمی و نفت 

شعبانی صمغ علی فرزند
آبادی 

مهندسی انرژی- ورودی 
سال 89

  علوم ریاضي شهبازی اختر 26
و کامپیوتر

ارشد ریاضی -ورودی سلیلیشهرام همسر
سال 52

محمد 27
حسین 

مهندسی صادقی 
مکانیک

ارشد متالورژی - ورودی 84صادقی علیرضا فرزند

کامپیوتر - ورودی سال صادقی امین فرزند
84

  مهندسي صدارتحسن28
سازه

برق- کارشناسی ورودی صدارتحسینخویشاوند
سال 62- ارشد  ورودی 

سال 69

صدوق فیروزه 29
عباسیان 

متالورژی - ورودی سال مکارمی هادی همسرشیمی 
54

  مهندسي صدیقمحمود30
مکانیک

مکانیک- ورودی سال 58اخالقي زادهعليخویشاوند

  مهندسي طباطبائيسیدمحمد31
برق

کارشناسی برق -  ورودی بشارتي رادزهرههمسر
سال 63 ارشد صنایع 
ورودی 72 و دکتری 
صنایع ورودی سال 87

کامپیوتر- ورودی سال طباطبایی علی فرزند
93) المپیادی(

کامپیوتر-  ورودی 95طباطبایی یاسمن فرزند
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حسینی سید محمد32
طهرانی 

مهندسی 
مکانیک

حسینی یاس فرزند
طهرانی 

دکترای برق - ورودی 95

حسینی سیدامین فرزند
طهرانی 

عمران -ورودی سال 
92- ارشد عمران ورودی 

سال 97

فاضلي علي33
تهراني

  مهندسي 
صنایع

صنایع - ورودی سال 54مهدویانزهراهمسر

کارشناسی متالورژی فاضلي تهرانيعلی محمد فرزند
ورودی سال 82- ارشد 

ورودی سال 88

م شیمی- ورودی سال فاضلي تهرانيفاطمه فرزند
  88

 مهندسي فتوحيپري سیما34
شیمي و نفت

مکانیک - ورودی سال عامريعباسهمسر
53

    شیمي و فرخيعباس35
نفت

مکانیک - ورودی سال فرخيمحمدخویشاوند
46

  مهندسي فرزاننادر36
برق

برق- ورودی سال 54ملک صالحيشیرینهمسر

  مهندسي فرهنگ مهرفرهاد37
سازه

برق- ورودی سال 47فرهنگ مهرمهرانخویشاوند

مهندسی فرهودی بیژن 38
شیمی و نفت 

ارشد برق -ورودی سال فرهودیرامتین فرزند
86

ریاضی -کارشناسی فرهودیروزبه فرزند
ورودی سال 83-ارشد 
ورودی سال 87- دکترا 

ورودی سال 91

  مهندسي قاسميحسن39
مکانیک

مکانیک- ورودی سال 65قاسميعليخویشاوند

  علوم ریاضي قلعه بانيعلي محمد40
و کامپیوتر

صنایع- ورودی سال 52قلعه بانياحمدخویشاوند

قمصري امیررضا41
اصفهاني

 مهندسي 
سازه

قمصري امینخویشاوند
اصفهاني

کارشناسی مکانیک- 
ورودی سال 58 - ارشد 
صنایع ورودی سال 75

  مهندسي کاشانيمحمد42
سازه

م شیمی- ورودی سال محمدينسرینهمسر
50
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  مهندسي کاظميمحمدتقي43
سازه

مکانیک- ورودی سال 54کاظميمریمخویشاوند

کارشناسی برق- ورودی شرافت سیمین همسرمهندسی برق کاموراسفندیار 44
سال 49- ارشد ریاضی - 

ورودی سال 54

مهندسی کردستانچی رسول45
متالورژی 

م شیمی - ورودی سال کردستانچی سحورافرزند
86

 مهندسي اللهمرضیه46
شیمي و نفت

مکانیک- ورودی سال 46امین فرحبیب همسر

مکانیک - ورودی سال امین فرامیرحسینفرزند 
85

م شیمی - ورودی سال امین فرامیرحسامفرزند 
87

م شیمی- وروردی 86کردستانچی سحوراخویشاوند

م شیمی- ورودی 88سرهنگ نژادمریمخویشاوند

مهندسی مکارمی هادی 47
متالورژی 

شیمی - ورودی سال 54صدوق عباسیان فیروزه همسر

سید محمد 48
باقر

سید محمد فرزندمهندسی سازه مالئک
مهدی

عمران - ورودی سال 84  مالئک

سید محمد فرزند
متین

صنایع -کارشناسی مالئک
ورودی سال 93 -ارشد 

ورودی سال 98

  مهندسي معتضديفاطمه49
شیمي و نفت

صدوقي علیرضاهمسر
خسروشاهي

مکانیک - ورودی سال 
53

ملک شیرین 50
صالحی 

برق- ورودی سال 54فرزاننادرهمسرمهندسی برق 

  مهندسي منصوريپرژاد51
مکانیک

برق- ورودی سال 58منصوريپژمانخویشاوند

  مهندسي مهدویانزهرا52
صنایع

صنایع - ورودی سال 54فاضلي تهرانيعلی همسر

متالورژی-کارشناسی فاضلي تهرانيعلی محمد فرزند
ورودی 82- ارشد  ورودی 

سال 88

م شیمی- ورودی سال 88فاضلي تهرانيفاطمه فرزند

سید خویشاوند
محمدرضا

برق- ورودی سال 58مهدویان
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  علوم ریاضي مهذبمجید53
و کامپیوتر

فیزیک-کارشناسی ورودی مهذبمسعودخویشاوند
سال 58- ارشد ورودی 
سال 65 -دکترا ورودی 

سال 67

شیمی- ورودی سال 62مهذبمیناخویشاوند

 مهندسي مهرآئینمهربان54
شیمي و نفت

عمران- ورودی سال 49مهرآئینبمانخویشاوند

موسوي شهال55
دهقي

  مهندسي 
صنایع

ریاضی- کارشناسی مدبرنیامهردادهمسر
ورودی سال 52- ارشد 

ورودی سال 58

  علوم ریاضي نجفي نوبرحبیب56
و کامپیوتر

ریاضی- ورودی سال 58بیوکیانشایستههمسر

کارشناسی صنایع- نیلی فاطمه فرزندمهندسی سازه نیلی محمود  57
ورودی سال 89 -ارشد 
MBA ورودی سال 93

هفت حمید58
جواهریان

م شیمی- ورودی سال هفت جواهریانمحمدمعیدخویشاوند  شیمي
62

  مهندسي همتيمهران59
برق

مکانیک- ورودی سال 51همتيمنوچهرخویشاوند

مکانیک- ورودی سال 58همتيکامرانخویشاوند

سید محمد 60
حسین

وزیري 
بزرگ

 مهندسي 
مکانیک

کامپیوتر- ورودی سال وزیري بزرگهدی فرزند
 83

متالورژی- ورودی سال وزیري بزرگامیرعباس فرزند
85

عمران- ورودی سال 85میريفائزهخویشاوند

 مهندسي وکیل التجارسید محمد61
شیمي و نفت

م شیمی- کارشناسی سیدین آزادفخرالساداتهمسر
ورودی سال 50 -ارشد 

ورودی سال 55
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نامعلوم
١٩  %

مقيم ايران
۵٢%

مقيم خارج
٢٢%

درگذشته
٧%

نمودار وضعيت كلي جمع ده دوره نخست دانشگاه

نمودارهای مقایسه وضعیت ده دوره نخست دانشگاه
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نهمنمودار توزيع كلي دانش آموختگان دوره 

  

  

 

 

  

  

  

مقيم ايران
۴۶%

مقيم خارج
٢٧%

نامعلوم
٢١%

درگذشته
۶%

نمودار توزيع كلي دانش آموختگان دوره پنجم

مقيم ايران
۴٧%

مقيم خارج
٢٣%

نامعلوم
٢٢%

درگذشته
٨%

نمودار توزيع كلي دانش آموختگان دوره ششم

مقيم ايران
۴٧%

مقيم خارج
٢٨%

نامعلوم
١٩%

درگذشته
۶%

نمودار توزيع كلي دانش آموختگان دوره هفتم

مقيم ايران
۵۶%

مقيم خارج
٢١%

نامعلوم
١٧%

درگذشته
۶%

نمودار توزيع كلي دانش آموختگان دوره هشتم

نامعلوم
]PERCENTAGE[

مقيم ايران
]PERCENTAGE[

مقيم خارج
[PERCENTAGE]

درگذشته
]PERCENTAGE[

نهمنمودار توزيع كلي دانش آموختگان دوره 
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مقيم ايران
۵٩%

مقيم خارج
١٧%

نامعلوم
١۵%

درگذشته
٩%

دهمنمودار توزيع كلي دانش آموختگان دوره 

نمودار توزیع کلی دانش آموختگان دوره  نهم



مشخصات دانش آموختگان دوره دهم

دانشکده 
مهندسی برق



آگاه، مجید
متولد 1335/ کاشان

ساکن ایران/ تهران
بازنشسته شرکت ملي نفت ایران

maj.agah@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي/ تهران/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
-محاسبات الکتریکی و مکانیکی در شبکه های نیرو/تهران / وزارت نیرو/6/1384روز

- تست و راه اندازي الکتریکي تاسیسات برقي/ کیش/ 1389/ 5 روز
-رله حفاظتی /کیش/1390 / 6 روز

- فنون مذاکره در صنعت نفت و گاز/ کیش/ 1392/ 5 روز
-آشنایي متوسط با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
-داراي پروانه اشــتغال به کار مهندسي پایه 1 در رشته تاسیسات برقي ساختمان براي طراحي و نظارت 

و اجراء از وزارت راه و شهرسازي استان تهران 

 سوابق کار و اشتغال
-شرکت خطوط لوله و مخابرات /تهران /کارشناس /1366-1377

-شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران /کارشناس ارشد برق /1377-1387
- شرکت مهندسي و توسعه نفت ایران/ تهران/ کارشناس ارشد برق/1387-1396

 عالئق شخصي 
عالقه به انرژي هاي پاک )خورشیدي(،دوچرخه سواري و شنا،مطالعه کتب ادبیات فارسي 

 وضعیت خانواده 
-همسر: ژیالطائب آشنا به روانشناسی کودک

فرزندان:
)ENT( مهشید: متخصص گوش و حلق و بیني -

- فاطمه: فارغ التحصیل رشته برق و کامپیوتر از دانشگاه تهران 
- مریم: دانشجوي رشته کامپیوتر در دانشگاه علوم و تحقیقات 
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 پیام به نسل جوان
شــناخت نقاط ضعف و قوت خود از طرق مختلف از جمله بازخورد ارتباطات با دیگران و ســپس تقویت این 
نقاط قوت از طریق گذراندن تحصیالت تکمیلي و تجربه کاري در جهت توانمند کردن و به روز رساني آنها. 

احمدي، احمد
متولد 1336/ گرگان

ساکن ایران/ کرج

احمدیان، محمد
متولد 1335/ تهران

دکتراي مهندسي برق
آخرین سمت: معاون سازمان انرژي اتمي

درگذشته به تاریخ 1398/7/26 در اثر سکته قلبي 

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- دکتراي مهندسي برق/ دانشگاه یومیست منچستر انگلستان

 سوابق کار و اشتغال 
-رئیس دانشگاه صنعت آب و برق /تهران / 1370-1376

- وزارت نیرو/ معاونت امور نیروي انساني/ 1376
- وزارت نیرو/ معاونت برنامه ریزي و نظارت/ 1380- 1377

- وزارت نیرو/ معاونت امور برق/ 1385- 1380
- شرکت توانیر/ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره / 1385
- شرکت توانیر/ معاونت امور برق و انرژي/ 1387- 1385

 - شرکت ساخت و راه اندازي نیروگاه هاي اتمي )سورنا(/ مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل
- معاونت سازمان انرژي اتمي/ تا زمان درگذشت

اخوان، عباس
متولد 1336 / اراک
ساکن ایران / تهران

بازنشسته شرکت توانیر
    abaakhavan@yahoo.com پست الکترونیک
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abbakhavan@chmail.ir  و

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان دکتر هشترودي / تهران / ریاضي / 1354

- فوق لیسانس: برق )قدرت( / دانشکده فني / تهران / 1371

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- مدیریت انرژي / هندوستان / 1365 /  یک ماه

- دوره پیشرفته شبکه هاي قدرت / امریکا - شرکت وستینگهاوس و دانشگاه پنسیلوانیا / 1367 / سه ماه
- دوره مدیریت انرژي هاي  نو / ایتالیا موسسه IRI / 1368 / 4 ماه

- دوره هاي ســاالنه شــبکه هاي قدرت / ایران / بصورت متناوب از 1362 تا 1397 / دوره هاي یک تا سه 
هفته اي 

- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت تاسیساتي زیگما / اراک / بخش تاسیسات / 1357 به مدت 3 ماه

- وزارت نیرو / تهران / کارشناس و کارشناس ارشد گروه مطالعات شبکه هاي برق/ 1367 - 1359
- سازمان برق ایران / تهران / رئیس گروه مطالعات شبکه هاي قدرت / 1373 - 1368

- شرکت توانیر / تهران / رئیس گروه مطالعات تخصصي و شبکه هاي قدرت، رئیس گروه ایمني - معاون 
مدیر کل و مدیر برنامه ریزي شبکه برق / 1397 - 1374

- از 1397/12/25 بازنشســته شده ام و بصورت پاره وقت با شرکت هاي مشاور و از جمله شرکت مشانیر 
همکاري دارم.

 دستاوردهاي علمي و حرفه اي
تالیفات

- مطالعات اتصال کوتاه / در این کتاب روش هاي اتصال کوتاه در شــبکه هاي برق توضیح داده شــده / 
1362

- راهنماي اســتفاده از برنامه هاي کامپیوتري پخش بار، پایداري و اتصال کوتاه که در وزارت نیرو کاربرد 
داشته اند.

- تدوین جزوات، برنامه ریزي شبکه هاي برق در شرکت هاي برق منطقه اي/ انتشار یافته در شرکت توانیر
- اتصال نیروگاه ها به شبکه سراسري / انتشار یافته در شرکت توانیر

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي
آشــنایي بیشتر با شبکه برق کشــورهاي دیگر و شــرکت در دوره هاي کوتاه مدت در کشــورهاي ترکیه، 

ترکمنستان، افغانستان، گرجستان، پاکستان، ژاپن، سوئیس، سوئد، فنالند، آلمان، فرانسه، روسیه و کانادا. 
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 وضعیت خانواده
- همسر: فوق لیسانس روانشناسي و مشاوره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد شمال

- پســر: لیسانس عمران از دانشگاه امیرکبیر، فوق لیســانس عمران و مدیریت ساخت از دانشگاه علم و 
صنعت

- دختر: لیسانس معماري از دانشگاه هنر تهران

 عالیق شخصي
- کتابهاي علمي در مورد برق و همچنین کتاب هاي شعراي قدیم ایران )سعدي، فردوسي، مولوي و ....(
- ورزش و از جمله کوهنوردي )صعود به اکثر کوه هاي ایران از جمله دماوند، ســبالن، علم کوه، تفتان، 

الوند، و...(

 پیام به نسل جوان
در انجام کارها دقت الزم بعمل آورند و ســعي کنند کاري را که تقبل مي نمایند بگونه اي باشد که براي آنها 
قابل انجام بوده و بدون کم و کاست آنرا به اتمام رسانند. همچنین در انجام کارها داراي نظم و برنامه معین 

باشند.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
در هر محل و دانشــگاهي که مشغول درس خواندن و یا کار کردن هستند کارهاي مربوطه را با دقت و نظم 

انجام دهند. ضمناً تمام مسایل کاري تمام مي شود و یاد دوستي ها و محبت به یکدیگر باقي مي ماند.

اردشیر بهرستاقي، محمد
متولد 1335 / آمل
ساکن ایران / تهران

عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي شریف
mardeshir@sharif.edu :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي / تهران / ریاضي / 1354

- دکتري: دانشگاه مارکت / ایالت ویسکانسین امریکا / ریاضي - منطق / 1374

 سوابق کار و اشتغال
- وزارت نیرو / تهران / کارشناس برنامه ریزي / 1369 - 1360

- دانشگاه صنعتي شریف / عضو هیئت علمي / از 1374 تاکنون
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 دستاوردهاي علمي و حرفه اي
ترجمه کتاب

- برهان گودل و حقیقت و برهان / نوشته: ناگل - نیومن - تارسکي / انتشارات مولي /1364
- فلسفه براور / نوشته: مارک نان آتن / انتشارات هرمس / 1387

تالیفات
- منطق ریاضي / انتشارات هرمس / 1384

ارس نیا، فرزاد
متولد 1332 / تهران

ساکن امریکا
Santa Clara کارشناس ارشد از دانشگاه

اسحق حسیني، احمد
متولد 1335 / قم

 مدیرعامل اسبق سازمان ملي بهره برداري ایران
در گذشته به سال 1383 در اثر بیماري صعب العالج

اکبري ابیانه، حمیدرضا
متولد 1336 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

امیرقاسمي، محمدرضا
متولد 1336 / تبریز

ساکن کانادا

ایزدي، علي
متولد 1336 / همدان

ساکن فرانسه
دکتراي مهندسي برق
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باقرزندي، علیرضا
متولد 1336 / ارومیه
ساکن ایران / ارومیه

برقي، محمد
متولد 1330 / تهران

ساکن ایران/ تهران
مدیر بازرگاني چادرملو

بهرامي، عبدالرضا
متولد 1336 / مسجد سلیمان

ساکن کانادا
Stantec Consulting Inc. شاغل در شرکت

پارسي، وحید
متولد 1337 / تبریز
فاقد ارتباط با انجمن

پیماني، امیراله
متولد 1334 / ساوه

فاقد ارتباط با انجمن

پهلوان، مجید
متولد 1336 / تهران
ساکن کانادا/ تورنتو

 Xmartex Inc.مدیرعامل شرکت مهندسي نورلندرتجهیز و
mpahlevan@gmail.com :پست الکترونیک

knxnorland.com :وب سایت
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي شماره 1/ تهران/ ریاضي/ 1354

MBA/Athabasca University :کارشناسي ارشد -

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
 - GEC Measurment, Staffird, UK/ Protection & control for powes systems/
1368/ 3 months
- TAIPEL, TAIWAN/ Plastic Machineries/ 1371
- Norland Medical inc, Wi, USA/ BONE Densitometry Systems/ 1379/ 3 months
- Digital Book Scanners Syatem/ Kirts Corp, Rochester, USA/ 1384/ 3 month

- آشنایي عالي با زبان انگلیسي
- آشنایي خوب با زبان فرانسه

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- صنایع تبدیلي پالســتیک، تجهیزات مهندسي پزشکي، سیستم هاي هوشمند ساختمان، اسکنر دیجیتال 

کتاب، ماشین هاي پالستیک، دستگاه هاي تشخیص پوکي استخوان، چاپ بر روي افست

 سوابق کار و اشتغال 
- مهندســین مشاور مشانیر/ تهران/ کارشناس، سرپرســت گروه تخصصي کنترل و حفاظت/ کارشناس، 

سرپرست گروه تخصصي کنترل و حفاظت/ 1359-1368
- Aal Mir Plastic Factory / دبي/ مدیر کارخانه 1368-1370
- Technical Mould Eng. Co. / دبي/ مدیرعامل/ 1370-1372

- Pars Tableue / دبي/ نماینده و مسئول صادرات/ 1370-1373
- Bright Chemical Co. / دبي/ مدیرعامل/ 1373-1378
- صنایع پالستیک گلیژه/ شیراز/ طراح، موسس 1373-1375

- شرکت مهندسي نورلندر تجهیز/ تهران/ مدیرعامل، موسس 1379 تاکنون
- خانه هوشمند نورلند/ تهران/ موسس، رئیس هیئت مدیره/ 1393 تاکنون

- .Xmartex Inc / تورنتو، کانادا/ 1396 تاکنون

 پیام به نسل جوان
تمامي دانش آموختگان دانشــگاه صنعتي شــریف از درجه آي کیو )IQ( بســیار باالیي برخوردارند. بسیار 
شایســته اســت که به اي کیو )EQ( هم توجه خاص داشته باشــند و با حس خود برتربیني که در برخي از 

دانش آموختگان شریف دیده مي شود مبارزه کنند.
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پورآباده، جواد
متولد 1331/ اصفهان 

دکترای مهندسی برق از انگلستان
عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه آزاد خمینی شهر

پوران ، محمد
متولد 1335/تهران 
ساکن ایران / تهران 

کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور مسینان 
md.pouran@gmail.com : پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتی تهران
-متوسطه : دبیرستان امام )پهلوی سابق( /کاشان/ ریاضی/1354

 دوره های آموزشی و تکمیلی 
- سیستم کنترل نیروگاههای محصول شرکتهای ABB و آلستوم 

- آشنایی خوب با زبان انگلیسی

 تخصص های علمی و حرفه ای و دستاوردها
- طراحی و ساخت نمونه مهندسی کنترل کننده تطبیقی ضریب قدرت با کلیدهای تایرستوری

- طراحی و اســتخراج الجیک دیاگرام مدیریت مشــعل های بویلرهای نیروگاه شــهید محمد منتظری 
اصفهان 

- کنترل و ابزار دقیق با تجربه الزم در نرم افزار و ســخت افزار سیستم های کنترل صنعتی و نیروگاهی، 
ابراز دقیق بخصوص ابزارهای دقیق ساخت زیمنس

 سوابق کار و اشتغال:
- وزارت مسکن/ تهران/ کارشناس تاسیسات برق / 1360-1362

- شرکت مشانیر / تهران / کارشناس ارشد / 1363-1377
- شرکت نورهان صنایع / تهران/ مدیر بخش اتوماسیون

- شرکت پارسیان توسعه پست ها/ تهران/ مدیر بخش اتوماسیون / 1381-1384
- شرکت پارسیان توسعه نیروگاه ها و صنایع تهران/ مدیر بخش اتوماسیون/1384-1393

- شرکت فرداد افرند )صنایع هوشمند( / تهران / رئیس هیئت مدیره / 1393-1394
- شرکت نوین دانش آینده / تهران/ کارشناس ارشد / 1394-1396

- شرکت مهندسین مشاور مسینان / تهران / کارشناس ارشد/ 1397 تاکنون
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 عالئق شخصی 
- موسیقی، فیلم و ورزش ) از جمله تنیس روی میز، فوتبال و والیبال(

 پیام به نسل جوان
- عالقه و پیگیری و تالش رمز موفقیت است. با آرزوی موفقیت برای نسل جدید و آیندگان.

پورسعید، بهروز
متولد 1335 / تهران
ساکن ونکوور/ کانادا

دکتراي مهندسي برق
Sierra Wireless مدیرعامل شرکت

پورعلی، بهرام 
متولد 1331/ شیراز 

ساکن کانادا

پیدایش، لطف اله
متولد 1335 / بهبهان
ساکن کانادا/ مونترال

تجربه کار، تندر
متولد 1336 / کرمان

ساکن کانادا/ تورنتو
مهندس برق در دانشگاه ریرسون کانادا

ttajrobe@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان دکتر هشترودي/ تهران/ ریاضي/ 1354

50

دانشکده مهندسی برق انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف



 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- تسلط کامل به زبان انگلیسي  
 تخصصي هاي علمي و حرفه اي:

- Computer Networking, NI labview, DAQ systems

 سوابق کار و اشتغال 
- تولید سیستم هاي احیاء نوزاد )توسان(/ تهران/ مدیر کارخانه/ 1364-1375

- شرکت ایران خودرو/ تهران/ کارشناس فني/ 1375-1382
 - /Torento, Canada/ Ryerson University/ Electrical Engineer/2019-2003

ترابیان اصفهاني، حسینعلي
متولد 1335/ اصفهان
ساکن ایران/ اصفهان

بازنشسته شرکت پلي اکریل ایران 
 gmail.com@torabian56 :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان خرد/ اصفهان/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- کارورزي در صنایع آلمان/ آلمان/ 1370/ 15 ماه

- آشنایي با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- تعمیرات توربین هاي گازي

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت مشانیر/ تهران/ ناظر/ 1364-1365

- شرکت پلي اکریل ایران/ تهران/ مدیر بخش مهندسي/ 1365-1390
- شرکت مشاور نیرو/ تهران/ سرناظر/ 1391-1392

- شرکت مهاب قدس/ تهران/ سرناظر/ 1392-1394
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تعمیري اسگوئي، احمد
متولد 1335/ تبریز

ساکن کانادا
Senior design engineer OPG

تقوي، گیتي
متولد 1335/ تهران
ساکن ایران/ تهران

کارشناس ارشد مهندسي صنایع  دانشگاه صنعتی شریف 
شاغل در شرکت مهندسین مشاور نارگان

تقي زاده مطلق، سید عباس
متولد 1336 / تهران

ساکن ایران/ تهران
مدیر امور قراردادها در شرکت ریخته گري فوالد طبرستان

yahoo.com@bahram2378 پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- کارشناسي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرکزي تهران/ مدیریت صنعتي/ 1375-1379

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- دوره هاي ممیزي و سرممیزي ایزو 9000

- دوره هاي مختلف مدیریت در سازمان مدیریت صنعتي و دیگر موسسات آموزشي
- آشنایي با زبان هاي انگلیسي و آلماني

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت صنایع فلزي ایران/ تهران/ مدیر آموزش و روابط بین الملل/ 1362-1376

- شرکت صنایع فلزي ایران/ تهران/ مدیر فروش/ 1376-1378
- شــرکت ریخته گري فوالد طبرســتان/ تهران/ مدیر امور قراردادها، مدیر رویدادها، ممیز داخلي فرایند 

کیفیت در شرکت، نماینده مدیریت در سیستم کیفیت/ 1378 تاکنون

 سوابق و فعالیت هاي آموزشي:
- تدریس دوره هاي اصول و فنون مذاکره
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- تدریس دوره هاي اصول و مهارت هاي رفتار سازماني
- تدریس دوره هاي زبان بدن

- تدریس دوره هاي ارتباطات اجتماعي
- تدریس دوره هاي مدیریت رفتار سازماني

- تدریس دوره هاي مدیریت رویدادها

تولیت ابوالحسني، حمید
متولد 1336 / مشهد

ساکن امریکا
Texas A&M university استاد دانشگاه

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- فوق لیسانس: دانشگاه ویرجینیاي غربي / مورگان تاون امریکا / مهندسي برق / 1365

- دکتري: دانشگاه ویکانسین - مدیسون امریکا / مهندسي برق / 1370

 سوابق کار و اشتغال
- دانشگاه فردوسي مشهد / ایران / استادیار مهندسي برق / 1370-1373

- دانشگاه تگزاس / امریکا / استاد دپارتمان مهندسي برق و کامپیوتر / استاد /1374 تاکنون

 رزومه به اختصار:
 Prof. Toliyat received the B.S, degree from Sharif University of Technology,
Tehran, Iran in 1982, the M.S. degree from West Virginia University, Mor-
gantown, WV in 1986, and the Ph.D. degree from University of Wisconsin-
 Madison, Madison, WI in 1991, all in electrical engineering.  Following receipt
 of the Ph.D. degree, he joined the faculty of Ferdowsi University of Mashhad,
 Mashhad, Iran as an Assistant Professor of Electrical Engineering.  In March
 1994 he joined the Department of Electrical and Computer Engineering, Texas
A&M University where he is currently Raytheon endowed professor of electri-
cal engineering.
Dr. Toliyat has received the prestigious Nikola Tesla Field Award for “outstand-
 ing contributions to the design, analysis and control of fault-tolerant multiphase
electric machines” from IEEE in 2014, the Cyrill Veinott Award in Electro-

 mechanical Energy Conversion from the IEEE Power Engineering Society in
 2004, Patent and Innovation Award from Texas A&M University System Office
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 of Technology Commercialization’s in 2018, 2016 and 2007, TEES Faculty
 Fellow Award in 2006, Distinguished Teaching Award in 2003, E.D. Brockett
 Professorship Award in 2002, Eugene Webb Faculty Fellow Award in 2000, and
 Texas A&M Select Young Investigator Award in 1999.  He has also received
 the Space Act Award from NASA in 1999, and the Schlumberger Foundation
Technical Awards in 2001 and 2000.
 Prof. Toliyat work is highly cited by his colleagues more than 22,000 times and
 has an H-index of 76. Dr. Toliyat was an Editor of IEEE Transactions on Energy
Conversion.  He was Chair of the IEEE-IAS Industrial Power Conversion Sys-
 tems Department of IEEE-IAS, and is a member of Sigma Xi.  He is a fellow
 of the IEEE, the recipient of the 2008 Industrial Electronics Society Electric
 Machines Committee Second Best Paper Award as well as the recipient of the
 IEEE Power Engineering Society Prize Paper Awards in 1996 and 2006, and
 IEEE Industry Applications Society Transactions Third Prize Paper Award and
 Second Prize Paper Award in 2006 and 2016, respectively.   His main research
 interests and experience include analysis and design of electrical machines,
 variable speed drives for traction and propulsion applications, fault diagnosis
 of electric machinery, and magnetic gear integrated electric machines.  Prof.
 Toliyat has supervised more than 110 graduate students, post docs, and research
 engineers.  He has published around 500 technical papers, presented more than
95 invited lectures all over the world, and has 22 issued and pending US pat-

 ents.  He is the author of DSP-Based Electromechanical Motion Control, CRC
Press, 2003, the co-editor of Handbook of Electric Motors - 2nd Edition, Mar-
cel Dekker, 2004, and the co-author of Electric Machines – Modeling, Condi-
tion Monitoring, and Fault Diagnosis, CRC Press, Florida, 2013.
 He was the General Chair of the 2005 IEEE International Electric Machines
 and Drives Conference in San Antonio, Texas.  Dr. Toliyat is a Professional
Engineer in the State of Texas.

جوادي، حمید
 متولد 1336 / قزوین

ساکن ایران / تهران
دانشیار بازنشسته دانشگاه شهید بهشتي

Javadih@yahoo.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان پهلوي / قزوین / ریاضي / 1354

- UK, manchester/ UMIST/ MSC/ Electrical Eng., Power/1987
- France, Toulouse/ INPT/ DEA  / Electrical Eng., 1991/Power
- PHD / INPT/ France, Toulouse / Electrical Eng.,Power / 1994

 دوره هاي آموزشی و تکمیلی  
- Power System Protection  / تهران / 1364 / 2 هفته

- Advanced Power System Studies / مونیخ / 1385 / 2 هفته
- آشنایي با زبان هاي انگلیسي و فرانسوي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- دوران کاري اینجانب تماما با موضوعات آموزشــي و پژوهشــي مهندسي برق در دوره های کارشناسی 

وتحصیالت تکمیلی سپري شده و دانش آموخته هاي زیادي از آن بهره مندشده اند.

 سوابق کار و اشتغال 
- مجتمع آموزشــي پژوهشي شهید عباسپور / تهران / کارشناس و برنامه ریز دوره هاي علمي و کاربردي 

1361-1364 /
- مجتمع آموزشي پژوهشي شهید عباسپور / تهران / کارشناس ارشد حفاظت / 1366-1369

- دانشگاه صنعت آب و برق / تهران/ عضو هیئت علمي و بترتیب معاون آموزشي دانشکده مهندسی برق 
و - رئیس دانشکده مهندسي برق، معاون پژوهشي دانشگاه / 1374-1382

- همکار آموزشي و پژوهشي در دانشگاه کبک / کانادا/ پژوهشگر / 1382-1384
- دانشگاه صنعت آب و برق/ تهران / معاون پژوهشي و معاون آموزشی دانشکده مهندسي برق / 1385-1392

- دانشگاه شهید بهشتي / تهران / معاون آموزشي دانشکده مهندسي برق / 1393-1396
- دانشگاه شهید بهشتي / تهران/ دانشیار بازنشسته، همکار آموزشي پژوهشي / 1397 تاکنون

- شرکت مهندسین موننکو / تهران / مشاور معاونت انتقال و توزیع / 1397 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و حرفه اي:
- تالیف کتاب اصول مهندسي فشار قوي

- ارائه بیش از 150 مقاله علمي پژوهشي در کنفرانس ها و مجالت داخلي و بین المللي
- اجراي 12 پروژه علمي صنعتي مرتبط با مهندسي برق قدرت در شرکت توانیر و شرکتهاي تابعه وزارت نیرو

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي
براي داشتن جهان بیني باز و وسیع، خروج از قالبهاي محدود بسیار مفید است.

وضعیت خانواده
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- فرزند پســر: دکتراي مهندسي برق - شاغل در   Company SUEZ، فرزند دختر: کارشناس ارشد 
عمران و مدرس تکنولوژي در مدرسه و دبیرستان سفارت کشور فرانسه در تهران 

 پیام به نسل جوان 
- توجه و با ارزش دانستن تالش و همت دیگران در ابعاد مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي... یک ضرورت 

انکار ناپذیز براي رشد و تعالي خود است .
- پذیرش این نکته که دســتیابي به هر مرتبه، موقعیت و جایگاه اجتماعی ... قطعا بدون مشــکل نیست 

ولي با همت و تالش فرد قابل تحقق خواهد بود.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
- بخشش و رعایت اصل جبران در همه امور

- تالش و کوشش برای تندرستي، شادي و موفقیت و سربلندي همه

حقیري، محمدرضا
متولد 1335 / رشت

ساکن فرانسه
دکتراي مهندسي برق

Software telecom مدیرعامل شرکت

 
خدابخشیان، رازمیک

متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

مدیرعامل  شرکت مرسده
Khodabakhshian@Mersedehtex.com  :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي شماره 1 / تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- صنایع الکترونیک ایران / تهران و شیراز / کار تحقیقاتي در دوره خدمت سربازي / 1360-1362

- تسلط به زبانهاي انگلیسي )90 درصد( و ارمني )100 درصد(

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت شناسا / کار حین تحصیل / 1357-1359
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- شرکت مهندسي هایپر / مدیرعامل / 1359-1368
- صنایع ماشین سازي المبرون / مدیرعامل / 1368-1375
- شرکت تکمیل ماشین پارچه / مدیرعامل / 1375-1387

- شرکت تولیدي مرسده / مدیرعامل / 1387-1398

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي
منتخب جشــنواره خوارزمي در سال 1375 جهت ساخت دستگاه چاپ روتاري پارچه با سرعت 55 متر 

در دقیقه در 12 رنگ

 وضعیت خانواده 
- همســرم مهندس برق و الکترونیک است . دختر بزرگم آراز فارغ التحصیل کارشناسي مهندسي برق- 
کنترل و کارشناســي ارشــد مدیریت عمومي )MBA( از دانشگاه صنعتي شریف  است و دختر کوچکم 

فوق لیسانس معماري از دانشگاه تهران.

 عالیق شخصي:
- ورزش، موسیقي، پرورش گل و گیاه و شرکت در سمینارهاي مختلف

 پیام به نسل جوان 
ایران تنها کشــوري است که ما بعنوان تحصیلکرده هاي این مملکت مي توانیم هر آنچه در ذهن داریم و 
هر ابتکاري که به آن مي رسیم در آن پیاده کنیم. ساخت چاپ چارچوب روتاري در 12 رنگ که ما انجام 
دادیم نمونه بارز آن است. این دستگاه با 12 هزار قطعه و وزن حدودا 50 تن پس از بررسي هاي فراوان و 
در مدت 10 سال براي اولین بار در ایران ساخته شد. این کار را در هیچ کشور دیگري نمي توانستیم انجام 
دهیم. قیمت این دســتگاه در زمان ســاخت حدود یک میلیون یورو بود. متاسفانه با آزاد کردن واردات 

دستگاه هاي دست دوم مشابه، ساخت این دستگاه با مشکالتي روبرو  شده است.

خدادادیان، حمیدرضا
متولد 1337 / تهران
ساکن ایران / تهران

مدیرعامل شرکت بوش سازي ایران

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي شماره 3 / تهران / ریاضي / 1354
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 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- ریخته گري، ماشین کاري، برق

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت بوش سازي ایران )ریخته گري و تراشکاري( / تهران / مدیرعامل / 1361 تاکنون

 وضعیت خانواده
- همسرم لیسانس و معلم است. پسر اولم سجاد، لیسانس برق و فیزیک دانشگاه صنعتي شریف و دارنده 
مدال طالي المپیاد فیزیک و در حال تحصیل در رشــته صنایع دانشــگاه جورجیا در آتالنتا و پسر دومم 

جواد نیز دانشجوي رشته علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتي شریف است.

 پیام به نسل جوان 
هرگونه موفقیت در گرو تفکر و برنامه ریزي و مطالعه و تالش است.

خداکرم زاده، امیر 
متولد 1336 / خلخال

ساکن ایران / تهران
 khodakaram@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان بزرگ تهران / تهران / ریاضي/ 1354

- فوق لیسانس: دانشگاه تهران / مهندسي برق - قدرت / 1369

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- تعمیرات و نگهداري ماشین آالت تولید مواد اولیه دارویي / بوداپست، مجارستان / 1366 / 3 ماه

- تعمیرات و نگهداري تجهیزات آزمایشگاهي / بوداپست، مجارستان / 1368 / 2 ماه

 سوابق کار و اشتغال 
- خدمت سربازي / لشکر 21 حمزه / افسر وظیفه / 1359-1361

- ستاد سازندگي و آموزش وزارت نیرو / تهران / کارشناس / 1361-1363
- شرکت الیاف / تهران / مسئول تعمیرات برق / 1363-1365

- شرکت داروپخش / تهران / کارشناس / 1365-1372
- شرکت مهندسین مشاور نوها / تهران/ کارشناس/ 1372-1375

- شــرکت توسعه پســت هاي فشار قوي پارســیان / تهران / مدیر مهندسي، جانشــین مدیر بازرگاني / 
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1375-1384
- شرکت توسعه نیروگاه ها و صنایع پارسیان / تهران / مدیر بازرگاني، مدیر مهندسي / 1384-1394

- شرکت جي آي سي / تهران / مدیر پروژه / 1394-1397

 پیام به نسل جوان
1- تالش، تالش و تالش در جهت هدف مورد نظر

2- صداقت در محیط کار و زندگي
3- امید به حصول موفقیت و پرهیز از ناامیدي

4- پویایي و نوآوري
5- تجربه اندوختن از شکست ها و زمین خوردن ها

6- عدم واهمه از شکست هاي احتمالي
7- هدف داشتن در کار و زندگي

خدرزاده، مجتبي
متولد 1336 /  کرمانشاه

ساکن ایران / تهران
عضو هیئت علمي و دانشیار دانشگاه شهید بهشتي

khederzadeh@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان مکرم/ کرمانشاه/ ریاضي/ 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه تهران/ مهندسي برق- قدرت/ 1369
- دکتري: دانشگاه صنعتي شریف/ مهندسي برق/ 1375

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشنایي عالي با زبان انگلیسي، آشنایي خوب با زبان آلماني

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت توانیر/ تهران/ مجري طرح/ 1362-1375

- دانشگاه شهید بهشتي/ تهران/ عضو هیئت علمي/ 1375 تاکنون
سوابق و دستاوردهاي علمي و حرفه اي

- هفت بار انتخاب بعنوان پژوهشگر برتر در سطح ملي
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 پیام به نسل جوان
در رشــته هاي مهندســي رمز موفقیت ترکیب تجربه و دانش است. کارهاي اجرایي بدون پشتوانه دانش 
کســب شده در دانشــگاه و تکیه بر دانش دانشگاهي بدون انطباق آن با مسائل عملي هیچیک به تنهایي 

ضامن موفقیت نخواهند بود.

 پیام ویژه به خوانندگان کتاب
تجربه نسل قبل مي تواند کمک به موفقیت نسل بعدي نماید وگرنه باید تجربه شده را دوباره تجربه کرد.

خسرو بیگي برچلوئي، ابوالفضل
متولد 1337 / تهران

ساکن امریکا / کالیفرنیا

 
در، مصطفي

متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

مدیرعامل شرکت مهندسي ساخت سازند

رحیمي آشتیاني، مهدي
متولد 1336 / آشتیان

ساکن ایران / تهران
فعال در زمینه انرژي هاي تجدیدپذیر

سرابندي، کمال
متولد 1335 / تهران

ساکن امریکا
دکتراي مهندسي برق

استاد دانشگاه میشیگان امریکا
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سرپرست، مجید
متولد 1335 / کرمان

ساکن ایران / تهران
رئیس هیئت مدیره شرکت بنافن افزار

Sarparast.majid@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان البرز / تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي تکمیلي
- آشنایي متوسط با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- طراحي و ساخت تابلوهاي کنترل هوشمند براي تاسیسات صنعتي و ساختماني

 سوابق کار و اشتغال
- سازمان انرژي اتمي / تهران / مدیر بخش الکترونیک هسته اي و عضو هیئت علمي / 1367-1369

- شرکت ایران ترانیکس )وزارت بازرگاني( / تهران / مدیر فني و مدیرعامل / 1365-1374
- سایر شرکت هاي آسانسوري / تهران / سهامدار و مدیر فني / 1374-1383

- شرکت صنعتي ساختماني بنافن افزار / تهران / سهامدار و رئیس هیئت مدیره / 1383 تاکنون

 وضعیت خانواده 
- یک پسر دارم که فارغ التحصیل IT از دانشگاه صنعتي شریف است و فوق لیسانس علوم کامپیوتر خود 

را نیز از دانشگاه Southampton انگلیس گرفته است.

 عالیق شخصي:
تاسیسات و سیستم هاي هوشمند ساختمان از قبیل B.M.S، آسانسور، باالبر، چیلر، بوستر و...

 
سعادتي، مسعود
متولد 1336 / تهران

ساکن ایران
مدیرعامل شرکت مبنانیرو
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سلطانیه، علیرضا
متولد 1335 / ارومیه

ساکن کانادا

 
سلیماني نژادیان، سیروس

متولد 1337 / بروجن
فاقد ارتباط با انجمن

سلیمي، بهرام
متولد 1336 / خوي و شاهپور

ساکن استرالیا

 
سنایي، فریده
متولد 1335 / بابل
ساکن ایران / تهران

سیدصالحي، سیدعلي
متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

دکتراي مهندسي برق
استاد دانشگاه امیرکبیر

 
سیري، پرویز

متولد 1335 / دماوند
ساکن ایران / تهران

بازنشسته صنایع دفاع
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شاهنواز، کامبیز
متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

مدیرعامل شرکت راهبرد هوشمند گرین

شریعتمدار ساوه، محمدرضا
متولد 1336 / ساوه

مرحوم

 
شیخ زادگان، جواد

متولد 1335 / تبریز
ساکن کانادا

شاغل در دانشگاه کارلتن کانادا

 
صادقي، مسعود
متولد 1336 / ساوه
ساکن ایران / تهران

معاون مدیرعامل شرکت خدمات مهندسي برق مشانیر
  ma.sadeghi2011@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان هدف، دبیرستان البرز/ تهران/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- کامپیوتر/ شرکت مشانیر/ تهران/ 1370/ 2 ماه

- رله و حفاظت/ شرکت مشانیر/ تهران/ 1375/ 3 ماه
- ژنراتورهاي نیروگاهي/ شرکت مشانیر/ تهران/ 1380/ 3 ماه

- تابلوهاي الکتریکي/ شرکت مشانیر/ تهران/ 1382/ 3 ماه
- آشنایي کامل با زبان انگلیسي
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 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- تخصص درزمینه نیروگاه خصوصا واحدهاي گازي و سیکل ترکیبي

 تجربیات و آموخته ها از سفرهاي خارجي
- آشنایي با فعالیت هاي ساخت تجهیزات نیروگاهي در کارخانجات زیمنس، الین، ABB و voith اتریش

 سوابق کار و اشتغال
- کارخانجات شهر صنعتي البرز/ قزوین/ مدیر کارخانجات نخ البرز و پوشینه بافت/ 1364-1366
- شرکت خدمات مهندسي برق، مشانیر/ تهران/ در حال حاضر معاون مدیرعامل/ 1366 تاکنون

 سوابق علمي و حرفه اي
- اخذ لوح تقدیر از وزیر وقت نیرو )مهندس بیطرف( در سال 1384 بخاطر راه اندازي نیروگاه شهید عباسپور
- اخذ لوح تقدیر از مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران در سال 1387 بخاطر راه اندازي نیروگاه کازرون

 پیام به نسل جوان
براي رسیدن به هدف بایستي برنامه ریزي کرد و در راه رسیدن به آن نبایستي از سختي هاي و مشکالتي 
که پیش مي آید هراس داشــت. من و اکثر دوستانم در دوره دهم که تحصیالت خود را در دوران انقالب 
گذراندیم هدف خدمت به کشــورمان ایران را در ســر داشته ایم و داریم. در این راه از منافع مادي کمي 
بهره مند شدیم اما از اینکه توانستیم در پیشرفت مملکت و ایستادگي آن در شرایط سخت کنوني سهمي 

داشته باشیم خوشحالیم.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
این کتاب را خوانندگان حتما با دقت مطالعه کنند زیرا حاوي تجارب کساني است که سختي هاي دوران 

انقالب را لمس کرده اند اما پا پس نکشیده اند.

 
صدیقي، مصطفي

متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

دکترای مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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صفایي جهرمي، علیرضا
متولد 1335 / شیراز

ساکن آمریکا

 
طباطبایي، سیدمحمد

متولد 1336 / آبادان
ساکن ایران / تهران

رئیس مرکز توسعه نوآوري هاي انرژي برق
 tabatabaee57@yahoo.com:پست الکترونیک

matn.com.www :وب سایت

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان فرخي/ آبادان/ ریاضي/ 1354

-دکتري : دانشگاه پلي تکنیک سنت پیترزبورگ/ روسیه/1384

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- سیستم هاي قدرت پیشرفته/ دانشگاه ایالتي پنسیلوانیا/پیتزبورگ / آمریکا/ 1364/ 4 ماه

- برنامه ریزي انرژي/ ایران/ 1365/ 2 ماه
- انواع نرم افزارهاي طراحي سیستم برق/ ایران )بطور گسسته(/ 1366-1359/ 2 سال

- پزشکي هومیوپاتي/ ایران/ 1382/ 3 سال
-مدیریت فناوري و نوآوري و آینده پژوهي/ ایران)بطور گسسته(/ 1388 -1385 /4 سال

-مدیریت تاب آوري زیر ساخت / ایران/1396 – 1393 /3 سال
- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- پژوهش و مشاوره در حوزه سیستم ها و صنایع برق و انرژي، مدیریت فناوري، مدیریت نوآوري، مدیریت 

آینده پژوهي و مدیریت تاب آوري

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي:
پیشرفت و عدالت صرفا با تدبیر، صداقت و کار مفید و طاقت فرسا محقق مي شود.

 سوابق کار و اشتغال 
- وزارت نیرو، معاونت انرژي/ تهران/ کارشناس/ 1359-1360
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- وزارت نیرو، دفتر فني برق/ تهران/ کارشناس/1360-1361
-وزارت نیرو،دفتر برنامه ریزي برق/تهران/کارشناس ارشد/1361-1366

- مرکز تحقیقات نیرو )متن(/ تهران/ مدیرعامل/ 1366-1378
- مرکز توسعه فناوري نیرو/ تهران/ مدیرعامل/ 1378-1394
- کنتورسازي ایران/ تهران/ عضو هیئت مدیره/ 1382-1386

- توانیر، طرح ســاختماني و آزمایشــگاه هاي مرکزي شــرکت توانیر/ تهران/ مجري طرح ساختمان ها و 
آزمایشگاه هاي پژوهشگاه نیرو/ 1367-1390

- توانیر، طرح احداث ساختمان دانشکده جدید برق دانشگاه صنعتي شریف/ مجري طرح احداث دانشکده 
برق/ 1385-1389

- مرکز توسعه نوآوري هاي انرژي برق/ تهران/ رئیس مرکز/ 1394 تاکنون

 فعالیت ها و دستاوردهاي علمي و تخصصي:
- نشریه علمي و فني برق )پژوهشي(/ تهران/ مدیرمسئول/ 1368-1390

- شوراي شرکتهاي مهندسي مشاور صنعت برق/ تهران/ موسس و دبیر شورا/ 1368 تاکنون
- شوراي پژوهش هاي علمي کشور/ تهران/ عضو کمیسیون صنعت شورا/ 1375-1382

-شوراي تحقیقات برق وزارت نیرو/ تهران/ دبیر شورا/ 1369-1390
- توانیر، طرح پروژه هاي تحقیقاتي صنعت برق/ تهران/ مجري طرح/ 1369-1390

- موسس پژوهشگاه نیرو/ تهران/ مجري/ 1372-1374
- موسس گروه متن/ تهران/ رئیس گروه/ 1375-1391
- موسس اندیشگاه متن/ تهران/ رئیس/ 1384-1391

- انجمن آینده نگري ایران/ تهران/ رئیس و عضو موسسین/ 1387-1394
- مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراي تخصصي فناوري و نوآوري/ تهران/ دبیر شورا/ تاکنون-1383

- ارائه تعدادي مقاله علمي در نشریات داخلي و خارجي
- تالیف چند جلد گزارش و کتاب در حوزه وزارت نیرو در داخل کشور

- همکاري در ترجمه چند جلد گزارش در حوزه انرژي برق و آینده نگري
- انجام تعدادي پروژه پژوهشي و نظارت عالیه بر انجام حدود 700 پروژه پژوهشي و مطالعاتي

-توسعه ساخت داخل تجهیزات و سیستمهاي مورد نیاز صنعت برق در گروه متن

 دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي:
- اخذ تقدیرنامه موسسه استاندارد براي گرفتن مدیریت کیفیت از مرجع بین المللي در سال  1374

- اخذ تقدیرنامه از وزیر نیرو براي گرفتن مجوز پژوهشگاه نیرو از وزارت علوم در سال  1375
- اخذ تقدیرنامه از ریاســت دانشگاه صنعتي شریف در رابطه با احداث ساختمان  جدید دانشکده برق در 

سال 1389
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 وضعیت خانواده 
- همسرم خانم زهره بشارتي راد  ورودي سال 1363  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شریف و رتبه اول مخابرات 

بوده که فوق لیسانس و دکتراي خود را از دانشکده صنایع همین دانشگاه با باالترین رتبه اخذ نموده است.
- پسرم علي در رشته المپیاد کامپیوتر دانش آموزان کشور مدل طال کسب کرده و در سال 1393 بدون 
کنکور وارد دانشــگاه شریف شده و رشــته مهندســي کامپیوتر را انتخاب کرده است. او در حال حاضر 

دانشجوي فوق لیسانس دانشگاه UBC ونکوور کاناداست.
- دخترم یاســمین در رشــته ریاضي المپیاد ریاضي دانش آموزان کشــور مدال نقره کســب کرده و در 
ســال 1395در رشته مهندسي کامپیوتر دانشــگاه صنعتي شریف قبول شده و هم اکنون سال آخر دوره 

کارشناسي را مي گذراند.

 پیام به نسل جوان 
جوانان عزیز قرار اســت فردایي بهتر را براي این مرز و بوم بسازند لذا ضرورت دارد با واقع بیني و داشتن 
ارزیابي دقیق از توانمندي کشــور از یکســو و اشــراف به امکانات دنیا از ســوي دیگر، نسبت به جبران 

عقب ماندگي ها اهتمام بورزند و در این راستا نکات زیر را مدنظر قرار دهند:
1- صداقت و داشــتن اخالق درســت زیربناي توسعه و پیشرفت جامعه اســت و کشور ما شدیدا نیاز به 

انسان هاي متخصص فرهیخته دارد.
2- امور کشــور را باید شایستگان و توانمندان در دســت بگیرند تا شتاب پیشرفت و توسعه زیاد شود و 

فرصت سوزي و اتالف وقت و منابع به حداقل برسد .
3- رابطه کشــور ما با سایر کشــورها باید دوســتانه و قوي و بدور از هرگونه تنش و التهاب باشد. ما به 
سرمایه و فناوري کشورهاي پیشرفته و بازار کشورهاي هدف براي توسعه کشورمان و افزایش رفاه مردم 

نیازمندیم.
4- هیچ بهانه و توجیهي نباید ما را از خدمت به کشور و مردم عزیزمان محروم کند. چه در ایران باشیم 

و چه نباشیم.
5- فرصت ها را باید دریابیم. وضعیت بد کنوني کشــور باید به ما در بررســي و اســتفاده از تجربه موفق 

جوامع پیشرفته انگیزه وافر بدهد.

 پیام ویژه به خوانندگان کتاب:
این کتاب حاوي نظرات گروهي از نخبه ترین و شایســته ترین افراد جامعه ماســت  که همگي با مدارج 
خوب تحصیالت خود را در بهترین دانشــگاه فني و صنعتي کشــور )شــریف( انجام داده و در جایي در 
داخل و یا خارج از کشــور مشــغول بکار و فعالیت شده اند.شاید همه آنها آرزو داشته و دارند که وضعیت 
کشور خیلي بهتر و مردم خیلي مرفه تر و شادتر از حال حاضر باشند. به نظر مي رسد که الزمه رسیدن به 
وضعیت مطلوب صرفا داشتن آرزو و هوش سرشار ریاضي نیست و معماري درست و واقع بینانه و به دور 
از هیجانات زودگذر و توهم ، بهمراه اتخاذ تدابیر مناسب و موثر مي تواند براي رسیدن به هدف کارسازتر 
باشــد. همه ما وظیفه داریم تا درجهت تحقق آرزوي این گروه از جوانان شایســته دیروز، دست به دست 

هم داده و تالش مضاعف نماییم.
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طریقت، علیرضا
متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

 

عین القضاتي، کیوان
متولد 1336 / همدان

ساکن ایران / تهران
مهندس ارشد مهندسین مشاور ناموران

غضنفري املشي، ناصر
متولد 1331 / تهران

ساکن ایران
معاون انتقال شرکت برق منطقه اي گیالن

 

غفوري، خسرو
متولد 1336 / تهران

ساکن استرالیا

 

فرزان، نادر  
متولد 1336 / آبادان
ساکن ایران / تهران

بازنشسته 
naderfarzan@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان البرز / تهران / ریاضي / 1354
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 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- الکترونیک آنالوگ و طراحي دستگاه هاي آزمایشگاهي رادیویي

- انگلیسي نسبتا خوب، آلماني در حد مقدماتي

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت کشت و صنعت کارون / شوشتر / مجري نصب و تعمیرات شبکه بیسیم / 1359

- شرکت کنترونیک / تهران / مسئول تعمیر ماشین آالت کارخانجات / 1362-1363
- شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو / تهران / طراح سیستم هاي رادیویي و ابزار دقیق / 1363-1366

- شرکت مهندسین مشاور چگالش / تهران / طراح ابزار دقیق / 1366
- شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو / تهران / طراح ابزار دقیق / 1366-1371

1371-1375 / CNC شرکت ماشین هاي ابزار الکترونیک / تهران / مسئول نصب و تعمیرات ماشینهاي -
- شرکت کاوش کام آسیا / تهران / طراح مدارات رادیویي / 1375-1379

- TX Commication / کانادا، تورنتو / طراح مدارات رادیویي / 1379-1381
- شرکت تحقیقاتي بسامد آزما / تهران / طراح و معاون فني / 1382-1394

 - از سال 1394 بازنشسته سازمان تامین اجتماعي

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي
طراحي و ساخت دستگاه هاي اندازه گیري آزمایشگاهي RF متعدد که جایزه خوارزمي دوره پنجم )رتبه 

سوم ابتکار( به یکي از آنها تعلق گرفت.

 وضعیت خانواده 
- همسر: خانم شیرین ملک صالحي هم دوره اي دانشکده برق

فرزندان: دختر فوق دکتراي مهندسي پزشکي و پسر فوق لیسانس مهندسي کامپیوتر

 عالیق شخصي:
طراحي مدارات رادیویي

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
آن چه بر خود نمي پسندي بر دیگران مپسند.

 
فیروزآبادي، سیدصباح الدین

متولد 1338 / تهران
ساکن ایران / تهران
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قاضي زاده، محمدصادق
متولد 1338 / خوانسار

ساکن ایران / تهران
دکتراي مهندسي برق از UMIST انگلستان

رئیس پژوهشگاه نیرو

 
قاضي زاهدي، امیر منصور

متولد 1335 / گلپایگان
ساکن امریکا

 

قدیم خاني، علي
متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

بازنشسته
ali.ghadimkhani@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي )ارشاد( / تهران / ریاضي / 1354

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت ایز ایران / تهران / مدیر میکروسخت افزار / 1363-1376

- شرکت شبکه افزار / تهران / کارشناس شبکه - مدیر آموزش / 1376-1377
- سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران / تهران / مشاور انفورماتیک / 1378-1379

- شرکت سرمایه گذاري ملت / تهران / نگهداري و راهبري شبکه / 1381-1385
- انستیتو ایز ایران / تهران / نگهداري و راهبري شبکه / 1385-1386

- سازمان بهزیستي استان تهران / تهران / نگهداري و راهبري کشور / 1377-1386
- شرکت سهامي خاص زیمنس / تهران / مشاور انفورماتیک / 1378-1387

- شرکت کامپیوتري توسعه سخت افزار / تهران / مدیر شبکه، مشاور انفورماتیک / 1387-1394
تالیفات:

 Windows NT    آشنایي با سیستم عامل -
 Windows NT   راهبري شبکه هاي -

 Windows NT  پشتیباني فني سیستم عامل -
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 Windows ME   آشنایي با سیستم عامل -
  +Network -

 دستاوردهاي فني و حرفه اي
- تدریس در زمینه سیستم هاي عامل و شبکه هاي رایانه

- حضور در بخش کارگاه رایانه برنامه تلویزیوني مجله تصویري رایانه بعنوان کارشناس
- طراحي و ساخت مودم bps 9600 براساس میکروکنترولر 8052 )شرکت واف(

- طراحي و نوشتن برنامه به زبان C براي کنترل دستگاه پرس در شرکت سرماآفرین
- طراحي و ساخت کنترل کننده ماشین دریل بر اساس میکروکنترولر 8052 و برنامه ریزي ان از طریق 

PC به کمک برنامه تحت C در شرکت سرماآفرین
- طراحي و ساخت کنترل کننده ماشین رینگ نساجي براساس میکروکنترولر 8052 در شرکت فراصنعت

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
از فرصت ها تا از دست نرفته اند هوشمندانه بهره برداري کنید.

 

قمشلو، محسن
متولد 1338 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

 

کاردان، ناصر
متولد 1336 / بروجرد

ساکن کانادا

کاظمي، کاظم
متولد 1337 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن
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کامور، اسفندیار
متولد 1330 / تهران

UCLA دکتراي علوم کامپیوتر از
AlCatl-Lucent Technologies بازنشسته شرکت

 
کاویاني، محمدجواد

متولد 1336 / خوانسار
ساکن ایران / تهران

بازنشسته شرکت برق منطقه اي تهران

 
کیان پور، فواد

متولد 1336 / رفسنجان
ساکن ایران/ تهران

عضو سابق هیئت علمي دانشکده صنعت آب و برق 
foadkianpour@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي شماره 1 تهران/ ریاضي/ 1354
- کارشناسي ارشد: دانشگاه خواجه نصیر/ تهران/ قدرت/ 1373

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- Fin Elements/ دانشگاه تهران، دانشکده فني/ 1368/ 72 ساعت

- سنسورهاي هوشمند/ تهران/ دانشگاه صنعت برق )شهید عباسپور(/ 1376
- ابزار دقیق پیشرفته/ تهران/ دانشگاه صنعت برق )شهید عباسپور(/ 1372/ 36 ساعت

- کنترل صنعتي پیشرفته/ تهران/ دانشگاه صنعت برق )شهید عباسپور(/ 1378
- آشنایي متوسط با زبان انگلیسي و آشنایي کم با زبان فرانسوي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- ارائه کالس هاي درسي و آزمایشگاهي در 15 زمینه فني در مدت 30 سال

 سوابق کار و اشتغال 
- دانشگاه شهید بهشتي/ تهران )عضو هیئت علمي(/ 1363-1364

- وزارت نیرو/ تهران/ عضو هیئت علمي/ 1364-1394
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 سوابق و فعالیت هاي فرهنگي
- همکاري با بخش فرهنگي دانشگاه صنعت آب و برق

 
معتمدي، محمود
متولد 1335 / قزوین
ساکن ایران / تهران

مشاورامور شرکت ها در شرکت فناپ
mahmoodmotamedi@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان زاگرس/ تهران/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشــنایي خوب با زبان هاي انگلیسي و ترکي، آشنایي متوسط با زبان ترکي استانبولي و آشنایي ضعیف 

با زبان آلماني

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- بازرسي فني و کیفي، مدیریت تامین تجهیزات و مدیریت پروژه

 سوابق کار و اشتغال
- شــرکت هاي مه نخ و فرنخ  و کنتورســازي ایران/ قزوین/ مدیر نیروگاه و مدیــر امور تعمیرات برق و 

الکترونیک/ 1363-1367
- شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي ایران/ تهران/ سمت هاي مختلف/ 1367-1373

- شرکت مپنا/ تهران/ مدیر بازرسي و ساخت داخل و سمت هاي مختلف دیگر/ 1373-1384
- شرکت مدیریت فرایندهاي تولید و انرژي احرار / تهران/ مدیرعامل/ 1384-1390

- شرکت هاي مختلف/ مشاور/ 1390-1397
- شرکت فناپ/ تهران/ مشاور در امور شرکت ها/ 1397 تاکنون

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
- نداشتن اختیار در گذشته، حال و آینده رافع مسئولیت ما درقبال کشور، ملت و خودمان نیست.

من و ما مهندس هســتیم و باید بتوانیم آینده را پیش بیني کنیم و کشتي طوفان زده فعلي را به ساحلي 
امن هدایت کنیم.

- کشور در دام گفتاردرماني افتاده است. باید راهي پیدا کنیم تا از این دام رهایي پیدا کنیم و با رفتار و 
کرداردرماني کشورمان عاقبت به خیر شود.
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محرري، جمال
متولد 1335 / خوي
فاقد ارتباط با انجمن

 

محمدتقي کاشي، مجتبي
متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

 

محمدعلي زاده بختوري، عادل
متولد 1337 / تهران
ساکن ایران / تهران

محمودي نژاد نوبخت، علیرضا
متولد 1336 / تهران

تاریخ و محل شهادت: 1360/8/3 سوسنگرد )عملیات ثامن االئمه(

 زندگینامه:
شــهید علیرضا محمودي نژاد نوبخت در 20 فروردین ماه 1336 در تهران به دنیا آمد. بعد از اتمام تحصیالت 
متوســطه در رشته برق دانشگاه صنعتي شریف پذیرفته شــد. بعد از فارغ التحصیلی براي دفاع از کشور در 
جنگ علیه عراق حضور یافت و در تاریخ 1360/8/3 در منطقه سوسنگرد در عملیات ثامن االئمه به شهادت 

رسید. روحش شاد و یادش گرامي.

 
مسچي، مجید

متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران
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معصوم نیا، محمدباقر
متولد 1337 / تهران
ساکن ایران / تهران

 
ملک صالحي، شیرین

متولد 1336 / اصفهان
ساکن ایران / تهران

بازنشسته وزارت صنعت معدن وتجارت 
MalekSalehi.Shirin@gmail.com پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان رودابه / اصفهان / ریاضي / 1354

- فوق لیسانس مهندسي صنایع، مدیریت سیستم و بهره وري / دانشگاه علم و صنعت / 1377

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- دوره هاي برنامه ریزي، مدیریت، تامین مالي / تهران

- دوره تامین مالي خرد / تایلند
- سیستم هاي تولید پیشرفته )تولید ناب( / ژاپن

_ آشنایي با زبانهاي انگلیسي و فرانسه

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- ارزیابي فني و اقتصادي طرح هاي سرمایه گذاري عمدتا در زمینه برق و الکترونیک

 سوابق کار و اشتغال 
وزارت صنعت، معدن و تجارت / آخرین ســمت معاون مدیرکل در دفتر امور طرح ها و تامین مالي / 1362 

تا 1398

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
- برنامه ریزي استراتژیک تولید مانیتور در کشور

- طرح هاي تیپ در زمینه صنایع برق و الکترونیک
- ارزیابي فني و اقتصادي طرح هاي تولیدي در حوزه صنایع برق و الکترونیک

 وضعیت خانوادگي:
- همسر: نادر فرزان هم دوره اي برق دانشگاه صنعتي شریف
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- دختر: فوق دکتراي مهندسي پزشکي و پسر فوق لیسانس کامپیوتر

 پیام به نسل جوان 
مسئولیت شناســي، پشــتکار، وجدان و ســالمت کاري، مطالعه و بروز بودن، منافع جمعي و درازمدت را به 
منافع فردي و کوتاه مدت ترجیح دادن، مطالب جدیدي نیســت ولي اصولي اســت که براي پیشرفت خود و 

کشورمان ضروري است.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
آنچه براي خود مي پسندي براي دیگران هم بپسند و آنچه براي خود نمي پسندي براي دیگران هم مپسند.

 
مهیج، محمدحسین

متولد 1336 / رشت
ساکن ایران / رشت

 

میرامیرخاني، سید جمال
متولد 1336/ اصفهان 

تاریخ و محل شهادت: 1365/2/21 عملیات بیت المقدس و آزادسازي خرمشهر

زندگینامه 
شــهید سیدجمال میر امیرخانی در 8 مرداد 1336 در یک خانواده متدین و در اصفهان 

متولد شــد . او در سال 1354 در رشته مهندسی برق دانشــگاه صنعتی  شریف پذیرفته شد و پس از فارغ 
التحصیلــی به جبهه های جنگ علیه متجاوزین عراقی شــتافت و در تاریــخ 1365/2/21 در عملیات بیت 

المقدس و آزادسازی خرمشهر به شهادت رسید. روانش شاد و یادش گرامی. 

میرزایي، محمدصادق
متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

مدیرعامل شرکت مبین انرژي پارس
 Mobin.ep90@yahoo.com:پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان هدف شماره 3 / تهران / ریاضي / 1354

- فوق لیسانس مدیریت بازرگاني / دانشگاه آزاد اسالمي / تهران / 1390

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- مدیریت صنعتي / سازمان مدیریت صنعتي / 1370 / یکسال

- دوره ICDL / مجتمع فني تهران / 1383 / شش ماه
- آشنایي و کار با نرم افزار در کنتورهاي هوشمند انرژي / سنگاپور / 1385 / یک هفته

- قراردادهاي داخلي / سازمان مدیریت صنعتي / 1387 / 20 ساعت
- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 سوابق کار و اشتغال 
- مجموعه وزارت نیرو و شرکت توانیر / تهران / کارشناس / 1369

- شرکت ایران سوئیچ / تهران / مدیر کارخانه / 1369-1372
- شرکت تهیه و تدارک کاالي برق ) تکاب ( وابسته به توانیر / تهران / معاون شرکت / 1373-1384

- شرکت تهیه و تدارک کاالي برق ) تکاب (وابسته به توانیر / تهران / مدیرعامل / 1384-1390
- شرکت مبین انرژي پارس / تهران / مدیرعامل / 1390 تاکنون

 وضعیت خانواده 
- همسر: لیسانس علوم اجتماعي

- فرزندان: پسر لیسانس مهندسي مکانیک و دختر لیسانس مهندسي معماري

 عالیق شخصي:
- فوتبال و تنیس - قبال هم فوتبالیست بوده ام.

- کشاورزي و باغباني

 پیام به نسل جوان 
پیام من به نســل جوان اینســت که از فرصت دوران دانشــجویي بخوبي اســتفاده کنند و درس ها را خوب 
بخوانند و با همدوره اي ها ارتباط برقرار کنند. بعد از فارغ التحصیلي هرجا که هستند به مردم و کشورخدمت 
کنند. هیچگاه دانشگاه، کشور، همدوره اي ها را فراموش نکنند. هرگز مغرور نشوند. فراموش نکنند که با پول 

بیت المال تحصیل کرده اند و مدیون همه مردم هستند.

 پیام ویژه به خوانندگان کتاب:
به این کتاب به عنوان یک گنجینه نگاه کنند و دقت کنند که فارغ التحصیالن چه کرده اند و در صورت لزوم 

با آنها تماس گرفته و از تجربیات آنها استفاده کنند.
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میرشفیعي خوزاني، سیدمصطفي
متولد 1337 / تهران

ساکن انگلستان / منچستر
دکتراي مهندسي برق

Automation, M2 شاغل در شرکت
 mosi@2m-automation.co.uk :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي شماره 6 / تهران / ریاضي / 1354

- فوق لیسانس: UK. Manchester / UMIST / ابزار دقیق / 1366
- دکتري:  UK. Manchester / UMIST / سیستم هاي کنترل / 1373

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- بنیانگذار و مدیرکل شرکت Automation 2M  در انگلستان

 وضعیت خانواده 
- متاهل داراي دو فرزند

 
میقاني، عباس

متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران
مدیر انتشارات بعثت

 

نادري، محسن
متولد 1335 / اراک
ساکن ایران / تهران

مدیرعامل شرکت مهندسي جهان آواساز
naderi@jasecho.com :پست الکترونیک

www.jasecho.com :وب سایت

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان صمصامي/ اراک/ ریاضي/ 1354
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 سوابق کار و اشتغال 
- نیروگاه ري/ شهرري/ کارآموز/ 1359

- مرکز تحقیقات نیرو )متن(/ تهران/ کارشناس/ 1361-1362
- شرکت پارس الکتریک/ تهران/ کارشناس بخش تحقیقات و توسعه/ 1362-1363
- مهندسین مشاور قدس نیرو/ تهران/ کارشناس بخش دیسپاچینگ/ 1363-1367

- شرکت بان ایران/ تهران/ مدیر کارخانه/ 1367-1371
- شرکت مزدک/ تهران/ مدیر بخش الکترونیک/ 1371-1374

- شرکت تولیدي مهندسي جهان آواساز/ تهران/ مدیرعامل/ 1378 تاکنون

نجفي زاده، سیدحسین
متولد 1337 / اراک

ساکن فرانسه
دکتراي مهندسي برق

 

نخعي، محمدرضا
متولد 1335 / تبریز
فاقد ارتباط با انجمن

 
نظم دار شهري، نادر

متولد 1336 / تهران
ساکن کانادا

 
نمیرانیان، هوشنگ

متولد 1336 / تهران
ساکن فرانسه
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نوراني وطني، ابراهیم
متولد 1336 / رشت
ساکن ایران / تهران

نورگستر، بهنام
متولد 1335 / اصفهان

مرحوم

 

نوید آذربایجاني، نیواد
متولد 1336 / تهران

ساکن آمریکا/ سانفراسیسکو
 Executive Consultant

در شرکت Power Application and Research آمریکا
nivad@engineer.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- فوق لیسانس/ دانشگاه علم و صنعت/ تهران/ مهندسي قدرت/ 1366

- MBA/ آمریکا/ مدیریت/ 1385
- دکتري/ دانشگاه امیرکبیر/ تهران/ مهندسي قدرت/ ناتمام
- دکتري/ دانشگاه مک گیل/ کانادا/ مهندسي قدرت/ 1371

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشنایي کامل با زبان انگلیسي

- آشنایي با زبان هاي فرانسوي و ترکي در حد محاوره

 سوابق کار و اشتغال
1359-1369 /Team Lead Protection and Control /مشانیر/ تهران -

1995-2000 /group Lead DMS an EMS Dev. Lead /کانادا، مونترال /CAE -
2000-2002 /Application and system Dev. Lead/ USA. plymoult/ Siemens -
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2002-2014 /Market Design Program Director/ USA. Carmel/ Miso -
2014-2017 / Market Design/ USA ،سانفرانسیسکو /E&P4-

 /USA ،سافرانسیسکو / )Power Application Research )PARS -
Executive Consultant/ 2017 تاکنون

 وضعیت خانواده
- متاهل، همسر پزشک متخصص

- پسر: پزشک متخصص
- دختر: دانشجوي حقوق

 
همتي، مهران

متولد 1336 / کرمان
ساکن ایران / تهران

یشمي، عبداالحد
متولد 1336 / اردبیل

ساکن ایران / تهران
مدیرعامل شرکت فناوران انرژي هوشمند شریف

yashmiabd@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستانی در اردبیل/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- نصب و راه اندازي پاالیشگاه، نیروگاه، کارخانجات سیمان، سالن هاي رنگ خودروسازي و پتروشیمي

- کارشناس رسمي دادگستري، کارشناس ارشد سازمان نظام مهندسي، کارشناس ارزیابي خسارت بیمه

 سوابق کار و اشتغال
- کارشناس ایمني برق مرکز تحقیقات وزارت کار، کارشناس نظام مهندسي
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- شرکت تکنیکال/ تهران/ مدیر پروژه، سرپرست کارگاه، سرپرست برق و ابزار دقیق/ 1361-1380
- شرکت ایلرد/ تهران/ مدیر پروژه/ 1380-1383

- شرکت طیف کاران کاوه/ تهران/ عضو هیئت مدیره/ 1383-1396
- شرکت فناوران انرژي هوشمند شریف/ تهران/ مدیرعامل/ در حال حاضر



مشخصات دانش آموختگان دوره دهم

دانشکده ریاضي و 
علوم کامپیوتر



آقامیربها، مصطفي
متولد 1336 / قزوین
ساکن ایران / تهران

شاغل در شرکت پویا

 
اردشیر الریجاني، علي

متولد 1336 / کنسولگري نجف
دکتراي فلسفه از دانشگاه تهران

رئیس مجلس شوراي اسالمي ایران

آذرپناه، فریبرز
متولد 1330 / بهبهان

ساکن ایران
مدیر بخش فناوري و اطالعات شرکت ملي و مهندسي نفت

اسدي خمامي، علیرضا
متولد 1337 / تهران

کارشناسي ارشد فناوري اطالعات از استرالیا
مدیر گروه IT دانشگاه بین المللي چابهار

 
اسمعیل زاده، فاطمه

متولد 1335 / بابل
ساکن ایران / تهران

بازنشسته دبیري ریاضي از سال 1392

 
افسرمنش تهراني، حمیده

متولد 1332 / تهران / ساکن هلند / آمستردام
استاد دانشگاه آمستردام 

دکتراي علوم کامپیوتر از دانشگاه USC امریکا
h.afsarmanesh@uva.nl :پست الکترونیک
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 تحصیالت:
- دیپلم: دبیرستان خوارزمي / تهران / ریاضي / 1350

- کارشناسي: مدرسه بازرگاني / تهران / مدیریت بازرگانی/ 1354
- کارشناسی ارشد: شریف / تهران / علوم کامپیوتر / 1356 )ورودی 1354(
- کارشناسي ارشد: UCLA / لس آنجلس امریکا / علوم کامپیوتر / 1358

- دکتري: USC / لس آنجلس امریکا / علوم کامپیوتر / 1364

 دوره های آموزشی و تکمیلی 
- تسلط به زبان انگلیسي
- آشنایي با زبان هلندي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- مشاور، مدرس و پژوهشگر ارشد علوم کامپیوتر

 وضعیت خانواده 
- همسر: فرهاد ارباب / دکتراي علوم کامپیوتر
- دختر اول: ترانه ارباب  / دکتراي نوروساینس

- دختر دوم: ماندانا ارباب  / دکترای بیولوژی سلول
 

اکبري اصطهباناتی، غالمرضا
متولد 1335 / جهرم

استاد ریاضی دانشگاه میشیگان

 
امیرسلیماني، شهرزاد

متولد 1335 / شمیران
دکترای ریاضی

استاد دانشگاه داکوتای شمالی
 

امیني، مریم
متولد 1336 / تهران

ساکن ایران 
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موسس و مدیر موسسه انتشاراتی واحه

 سوابق فرهنگی و انتشاراتی
بنده در ســال 1384 در رشته کارشناسی ارشد زبان شناسی وارد دانشــگاه تهران شدم و در سال 1386 
فارغ التحصیل گردیدم. در ســال 1389 مجوز یک انتشارات خصوصی بنام »واحه« را گرفتم و کتاب های 
همســرم )ســید مرتضی آوینی( را که پیش از آن در انتشــارات »روایت فتح« چاپ می شد در انتشارات 
خصوصی واحه چاپ کردم که هنوز هم ادامه دارد. این انتشــاراتی هم اکنون کتابهای سینمایی نیز منتشر 
می کند. در ســال 1378 به همراه مرحوم مهندس افسرمنش دبیر بخش معماری هفته نامه »مهر« بودم. 
طی ســالهای فعالیت خود مقاالت سینمایی، ادبی، معماری و فلسفی زیادی برای مجالت مختلف ترجمه 
کرده ام. عالوه بر آن دو کتاب در زمینه سینما و یک کتاب نیز در زمینه ادبیات ترجمه و به چاپ رسانده ام.

باشت باویان، زهرا
متولد 1336 / آبادان

ساکن آمریکا
 

پارسا، سعید
متولد 1335 / خرم آباد

 
ترقي، محمود

متولد 1331 / نیشابور
ساکن کانادا

تفقدي جامي، احمد
ساکن ایران / تهران

محقق بازار جهاني نفت در امور بین الملل شرکت ملي نفت ایران
tafaghodi@yahoo.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت:
- متوسطه: دبیرستان شاهرضا / مشهد / ریاضي / 1350
- کارشناسي: دانشگاه مشهد / آمار و کامپیوتر / 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتي شریف  / کامپیوتر / ورودي 1354

 سوابق کار و اشتغال
- مرکز پژوهشــهاي خواص و کاربرد مواد و نیرو )دانشگاه صنعتي شریف ( / پژوهشگر و عضو هیأت علمي / 

1355 - 1361
- شرکت ملي گاز ایران / رئیس خدمات کامپیوتر / 1361-1365

- شرکت خدمات کامپیوتر شرکت ملي نفت / رئیس آموزش خدمات کامپیوتر / 1365-1378
- دفتر نمایندگي کاالي نفت در شارجه / تحلیلگر سیستم خرید / 1378-1379

- شرکت ملي نفت ایران / طراح وبسایت امور بین الملل / 1380-1382
- سازمان همکاري اقتصادي اکو / مهندس کامپیوتر و طراح وبسایت اکو / 1382-1386
- شرکت ملي نفت ایران / رئیس مرکز اطالعات مدیریت امور بین الملل / 1386-1387

- شرکت ملي نفت ایران / دفتر پکن / کارشناس کامپیوتر و تحلیلگر بازار نفت شرق آسیا / 1388-1389
- شرکت ملي نفت ایران / پژوهشگر و نویسنده بازار جهاني نفت / 1389-1393

 دستاوردهاي علمي و پژوهشی
- تالیف کتاب آشنایي با ویژوال بیسیک در 450 صفحه / چاپ سال 1376

- تالیف کتاب رابطه ویژوال بیسیک با سایر بانکهاي اطالعاتي در 550 صفحه / چاپ سال 1378 و 1380
- ارائه مقاله تجزیه و تحلیل آماري از کاربرد تجارت الکترونیک در صنایع نفت و گاز در سال 1381

 سوابق علمي و حرفه اي و تخصصی
- محقق و معاون مرکز پژوهشهاي مواد و انرژي
- رئیس خدمات کامپیوتر شرکت ملي گاز ایران

- رئیس آموزش خدمات کامپیوتر شرکت ملي نفت ایران
- استاد دروس کامپیوتر در دانشگاه هاي مختلف کشور

- محقق و نویسنده بازار جهاني نفت

 وضعیت خانواده 
- پسرم عطااله تفقدي ورودي سال 1377 مهندسي صنایع دانشگاه صنعتي شریف است.

 عالیق شخصي:
- نقاشي، خطاطي، موسیقي، مسافرت
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 پیام به نسل جوان 
- تقویت زبان هاي خارجي در سطح عالي

- فراگیري یک حرفه و فن مازاد بر تحصیل
- کارآموزي و کارورزي در مراکز صنعتي براي باال بردن سطح فني

جوزاني، اکبر
متولد 1331 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

 
خیام باشي، حسن

متولد 1336 / تهران
ساکن کانادا

پروفسور ریاضی کالج کلمبیا ونکوور
 

خیرخواه ابراهیم ،خدیجه
متولد 1336 / رشت
ساکن ایران/ تهران

مدیر تولید نرم افزار شرکت رستاد تراز داران زمین
Sysdesign_h@yahoo.com :پست الکترونیک

 سوابق کار و اشتغال
- دبیرستان هاي تهران/ دبیر ریاضي 1359-1362

- شرکت سهامي خاص بوتان/ تهران/ رئیس اداره کامپیوتر/ 1363-1371
- شرکت رایاپرگان فردا/ تهران/ مدیر تولید نرم افزار/ 1371-1374

- فعالیت شخصي/ تهران/ تولید نرم افزارهاي مالي سیهو و پشتیباني آن/ 1375-1397
- شرکت رستاد تراز داران زمین/ تهران/ مدیر تولید نرم افزار/ در حال حاضر

دانش، فریماه
متولد 1331 / شیراز
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دین محمد قفقازي، مژده
متولد 1336 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

رسولي، مجتبي
ساکن ایران / تهران
متولد 1327/ تهران

مدیرعامل شرکت سپید ماکیان
m.rasouli@sepidmakian :پست الکترونیک

Sepid makian.com :وب سایت

 تحصیالت:
- دیپلم: دبیرستان کمال / تهران / ریاضي/ 1345

- کارشناسي: دانشگاه تهران / دانشکده منابع طبیعي / 1349
- کارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتي شریف / دانشکده ریاضي و علوم کامپیوتر/ ورودي سال 1354

 سوابق کار و اشتغال 
- مهندسین مشاور ایران ویدگان و رتکان / سیستم آنالیست و طراح سیستم / 1353-1356

- وزارت کشــاورزي / طراح و مجري بانکهاي اطالعاتي، مدیر اجرایي و مدیرعامل در کشــت و صنعت ها 
1356-1369 /

- شرکت سپید ماکیان /  مدیر عامل / از 1369 تاکنون

 دستاوردهاي حرفه اي:
- نقش آفریني در تولید ثروت و کارآفریني براي  2200 نفرکه  در مجموعه  مشغول به کار هستند.

 پیام به نسل جوان 
حرفه اي کار کردن و پرهیز از نگاه ایدئولوژیک به مسائل

 
سادات الحسیني، فرزانه

متولد 1336 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن
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سعادت ورنوسفادراني، عبدالناصر
متولد 1335 / تهران

مرحوم

شرافت، سیمین
متولد 1331 / تهران

ساکن امریکا
دکترای کامپیوتر از دانشگاه UCLAکالیفرنیا

Simin.kamvar@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت:
- لیسانس: مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شریف / 1354

- فوق لیسانس: ریاضي و علوم کامپیوتر / دانشگاه صنعتي شریف / ورودي سال 1354
- دکتري: علوم کامپیوتر / دانشگاه UCLA لس آنجلس، امریکا / 1986

 سوابق کار و اشتغال 
- شاغل در شرکت T & AT امریکا / 1985-2005

 وضعیت خانواده 
- همســرم دکتر اسفندیار کامور دانش آموخته هم دوره اي دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شریف 

است.
- فرزندانم ســپندار و مریم نام دارند.  Angela و  Brett عروس و دامادم هســتند. داراي ســه نوه به 

نام هاي Dario و  Abigail و Logan  هستم.

 عالئق شخصي 
- به مطالعه عالقه دارم و بیشــتر وقت خود را بدین کار مي گذرانم. از بازي شــطرنج لذت مي برم ولي در 

آن خیلي ماهر نیستم. گهگاه به یادگیري زبان فرانسه مي پردازم.
 

شهبازي، اختر
متولد 1332 / تهران

ساکن ایران 
بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 Akhtar_shahbazi@yahoo.com  :پست الکترونیک
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 تحصیالت:
- متوسطه: دبیرستان ژاندارک / تهران / ریاضي / 1350

-کارشناسي / دانشگاه تهران ریاضي /1354
-کارشناسي ارشد /دانشگاه صنعتي شریف تهران /ریاضي /ورودي سال 1354و فارغ التحصیل سال1356

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- آشنایي خوب با زبان فرانسوي و آشنایي متوسط با زبان انگلیسي

 
شیري احمدآبادي، محمدابراهیم

متولد 1335 / کربال
ساکن ایران / تهران

عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر
Shiri@aut.ac.ir  :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان شهید صدوقي / قم / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه تربیت مدرس / تهران / ریاضي محض، هندسه منیفلد / 1367
- دکتري: دانشگاه مونترال / مونترال، کانادا/ علوم کامپیوتر، هوش مصنوعي / 1379

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشنایي متوسط با زبان هاي انگلیسي، فرانسوي و عربي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- هوش مصنوعي، یادگیري ماشــین، پردازش تصویر، داده کاوي، سیســتم هاي هوشــمند، پایگاه داده 

پیشرفته، پایگاه داده توزیع شده، سیستم هاي چند عامله و علوم داده
- زبان هاي C، C++، پایتون، جاوا و پرولوگ

 سوابق کار و اشتغال 
- سازمان امور اداري و استخدامي / تهران / کارشناس / 1361-1363

- دانشگاه صنعتي امیرکبیر / تهران / عضو هیئت علمي / 1368 تاکنون
- دانشگاه صنعتي امیرکبیر / تهران / مدیر گروه علوم کامپیوتر / 1387-1395

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
- ارائه بیش از 50 مقاله در نشریات علمي و پژوهشي

- ارائه بیش از 60 مقاله در کنفرانس هاي داخلي و خارجي
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 وضعیت خانواده 
- همسر و دو فرزندم هر سه در سطح کارشناسي هستند.

 عالئق شخصي 
- تدریس، مطالعه و تحقیق

 
صدیق مقدم، محمد

متولد 1336 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

 

صدیقي، سیدمحسن
متولد 1336 / نهاوند

ساکن استرالیا
دکترای کامپیوتر از دانشگاه  Wollongong استرالیا

Vodafon، AAPT، TFNSW ،در زیمنس IT شاغل درزمینه

عاطف راد، محمدهادي
متولد 1336/ تهران

فاقد ارتباط با انجمن

علم دار، علي محمد
متولد 1336 / یزد

 

فرشیدي، جمشید
متولد 1331 / مسجد سلیمان

ساکن امریکا
استاد دانشگاه نورث کارولینا
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قلعه باني، علي محمد
متولد 1330 / مهدي شهر )سنگسر(

ساکن ایران / تهران
مدیرکل اسبقIT بانک مرکزي و مشاورIT بانک شهر 
ghalebaniam@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت:
- متوسطه: دبیرستان صفائي / سمنان / ریاضي / 1349

- لیسانس: ریاضي گرایش کامپیوتر / دانشگاه صنعتي شریف/تهران / 1354
- فوق لیسانس: علوم کامپیوتر گرایش نرم افزار / دانشگاه صنعتي شریف / تهران / 1356 )ورودی سال 1354(

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- دوره آموزشي سیستم هاي ذخیره و بازیابي اطالعات / موسسه NISIET / حیدرآباد هندوستان / 1988
- دوره آموزشي کامپیوتري  کردن حسابداري دولتي / موسسه وابسته به سازمان ملل متحد / مالت / 1990

- دوره آموزشي مدیریت بانکي / سازمان بهره وري آسیائي / توکیو ژاپن / 1993
- دوره هاي آموزشي اتوماسیون بانکداري و امنیت کامپیوتري / I.I.R Holdingsبحرین / 1994

- دوره هــاي آموزشــي   System administration ADABAS . Natural predict/ شــرکت 
Software AG /   آلمان / 2001

- دوره آموزشي فناوري اطالعات در بانکهاي مرکزي / بانک مرکزي فرانسه / 2004
- 35 مورد دوره هاي آموزشي انفورماتیکي، مدیریتي و برنامه ریزي در داخل کشور

- حضور در نمایشــگاه Cebit آلمان در ســال 1370. نمایشــگاه Gitex امارات متحده عربي در سال 
1373، اجالس SWIFT/Sibos دانمارک در سال 

1374، نمایشــگاه Cebit آلمان در سال 1374، بازدید از بانک مرکزي سوئد در سال 1375، حضور در 
اجالس Sibos ایتالیا در سال 1375، بازدید از 

شــرکت Software AG آلمان در ســال 1375، حضور در اجالس Sibos اســترالیا در سال 1376، 
Sibos فنالند در سال 1377، کنفرانس AFACT کره 

 Software AG تایوان در سال 1379، اجالس شرکت AFACT جنوبي در ســال 1378، کنفرانس
آلمان در سال 1380، بازدید از بانک مرکزي 

عربســتان، بازدید از بانک مرکزي فرانســه، اجالس شــرکت BGS اتریش در ســال 1385 و باالخره 
شانزدهمین اجالس EDIFACT در تهران در سال 1377

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- طراحــي سیســتم هاي تســهیالت، چک هاي برگشــتي، خالصه دفتر کل، سیســتم فروش ســکه، 

استانداردسازي شماره هاي اعتبارات اسنادي و سیستم اعتبارات 
اسنادي در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران و سیستم بانکي کشور
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- پیاده سازي سیستم  Procedure in Main Frameدر وزارت اموراقتصادي و دارایي
- پیاده ســازي زبان اسمبلي )Mina( با همکاري استاد محترم جناب آقاي دکتر غالمعلي سمسارزاده و 

مشارکت در تدریس این زبان به عنوان کمک استاد 
در دانشگاه صنعتي شریف از 1354 تا 1356

 سوابق کار و اشتغال 
- برنامه نویس سازمان سنجش آموزش کشور/ 1356 تا 1357

- تحلیل گر سیستم شرکت سازمان علوم سیستم ها / 1357 تا 1358
- عضو هیئت علمي دانشگاه الزهرا / 1358 تا 1360

- عضو هیئت علمي موسسه عالي بانکداري ایران / 1366 تا 1384
-تحلیل گر سیســتم / رئیس دایره برنامه نویســي / معاون اداره مهندسي ســخت افزار / اولین مدیر اداره 

مهندسي نرم افزار /  اولین مدیر کل فناوري اطالعات در 
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران/1360 تا 1384

- عضو موظف هیئت مدیره شرکت سایان کارت provided co. Service Payment / 1384 تا 1387
- مشاور IT و بانکي شرکت رایان سایپا / 1387 تا 1392

- مشاور IT و بانکي شرکت سرمایه گذاري سایپا / 1389 تا 1394
- مشاور IT بانک شهر / 1395 تاکنون

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي
- دریافت دو تشویق نامه از مدیریت اداره مهندسي نرم افزار و ریاست کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران

- دریافت لوح تقدیر در برگزاري شانزدهمین اجالس رسمي هیئت EDIFACT از معاونت برنامه ریزي 
و اطالع رساني وزارت بازرگاني

- عضویت در شوراي سیاستگذاري کالن و نظارت بر حسن اجراي طرح اتوماسیون بانکها در بانک مرکزي / 
1374

- عضویت در کمیته طراحي و اجراي شــبکه متمرکز اطالع رساني تجاري بین المللي و داخلي در بانک 
مرکزي / 1376

- عضویت در شوراي انفورماتیک بانک مرکزي به عنوان دبیر شورا / 1377
- عضویت در شــوراي ملي ادیفکت معاونت برنامه ریزي و اطالع رساني وزارت بازرگاني به عنوان مسئول 

کمیته بانکي مالي از طرف بانک مرکزي
- عضویت در شوراي عالي انفورماتیک کشور به نمایندگي از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران

- عضویت در کمیته بررســي تبعات ســال 2000 میالدي بر روي سیستم هاي انفورماتیکي سازمان هاي 
مالي کشور به عنوان مسئول هماهنگي گروه بانکي و مالي در بانک مرکزي / 1377

- عضویت در کمیته سیســتم ها، تجهیزات و تدارکات طرح ایجاد بازار معامالت ارزي بین بانکي در بانک 
مرکزي / 1380

- داور و مشاور در دو مورد پایان نامه کارشناسي ارشد موسسه عالي بانکداري ایران / 1382 و 1383
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کاشاني، سیدمحمدباقر
متولد 1334 / قم

ساکن ایران / تهران
استاد ریاضیات دانشگاه تربیت مدرس

kashnim@modares.ac.ir :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- کارشناسي ارشد: دانشگاه وارویک انگلستان  / ریاضیات محض / 1364

- دکتري: دانشگاه لیدز انگلستان / ریاضیات محض / 1367

 سوابق کار و اشتغال
- دانشگاه صنعتي شریف / استادیار / 1367-1376
- دانشگاه تربیت مدرس / دانشیار / 1376-1385

- دانشگاه تربیت مدرس / استاد تمام / 1385 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي
- ارائه 38 مقاله در زمینه علوم ریاضي در نشریات داخلي و بین المللي / 1371-1398

ترجمه ها
1- Quantum Spaces and their non-commutative topology
2- Leaving mathematics for philosophy
3- The road to reality

 4- Conjectures no more
5- The nature of Space

 
کاظمي دهکردي، محمدعلي

متولد 1332 / چهار محال
ساکن امریکا

استاد دانشگاه نورث کارولینا
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کنگاوري، محمدرضا
متولد 1336 / نوشهر

 
مریخي، محمود
متولد 1335 / اراک

  

مشحوني، شهین
متولد 1336 / تبریز
ساکن ایران / تهران

مدیر کنترل کیفي شرکت تولیدي سیمیران
Shahin.mashhoony@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان پروین / تبریز / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشنایي پیشرفته با زبان انگلیسي

- آشنایي ابتدایي با زبان روسي

 سوابق کار و اشتغال
- دبیرستان معلم / خامنه / دبیر ریاضي / 1359-1362

- شرکت تولیدي سیمیران / تهران / حسابدار / 1370-1375
- شرکت تولیدي سیمیران / تهران / کارشناس کنترل کیفي / 1375-1395

- شرکت ماهان قطعه شرق / تهران / سهامدار و عضو هیئت مدیره / 1384 تاکنون
- شرکت آذرین موج / آق قال / عضو هیئت مدیره / 1386 تاکنون

- شرکت تولیدي سیمیران / تهران / مدیر کنترل کیفي / 1395 تاکنون

 وضعیت خانواده
- متاهل داراي دو فرزند
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 عالئق شخصي
- نقاشي، خطاطي و یوگا

 

مهذب، مجید
متولد 1336/تهران

 
میرزا عبدالهي، محمد 

متولد 1329 / تهران
ساکن ایران/ تهران

مدیرعامل شرکت تحقیقات انفورماتیک تهران
abdolahi@hotmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت:
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي/ تهران/ ریاضي/ 1348

- کارشناسي: دانشگاه پهلوي شیراز/ شیراز/ الکترونیک/1354)ورودي 1348(
- کارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتي شریف/ تهران/ ریاضي و علوم کامپیوتر/ ورودي 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- آشنایي خیلي خوب با زبان انگلیسي

 سوابق کار و اشتغال 
- موسسه عالي کامپیوتر تهران/ مدرس/ 1356-1361

- شرکت پویا/ تهران/ مدیرعامل/ 1361-1363
- شرکت تحقیقات انفورماتیک تهران/ تهران/ مدیرعامل/ 1363 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي و نوآوري
- طراحي و ســاخت کامپیوتر در ســطح گیت با همکاري 9 نفر از همکاران و فارغ التحصیالن در دوران 

انقالب فرهنگي و تعطیلي دانشگاه ها
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 فعالیت هاي اجتماعي و فرهنگي
- عضو برجسته انجمن انفورماتیک ایران و ریاست آن براي سه دوره در مدت 41 سال

 پیام به نسل جوان 
کساني که فکر مي کنند مي توانند کاري انجام دهند، قدم بردارند و حتما موفق خواهند شد.

میرمحمدصادقی، نوراله 
متولد 1336 / اصفهان 

 

نجفی نوبر، حبیب 
متولد 1336 / تهران

مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور خاتم 

نیکفر، مسلم
متولد 1330 / بهشهر

مرحوم

وهاب زاده، فریماه
متولد 1336 / تهران

ساکن آمریکا
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مشخصات دانش آموختگان دوره دهم

دانشکده 
مهندسي سازه



آقائي خوزائي، مسعود
متولد 1337 / اهواز
ساکن ایران/ تهران

مدیرعامل شرکت مآب

 
احمدي، پرویز

متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

سازنده مجتمع هاي مسکوني 
 Mozhgan4588@yahoo.com:پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان هدف / تهران / ریاضي / 1354

- فوق لیسانس: دانشگاه ایالتي میشیگان / امریکا / عمران / 1364

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- دوره جوش / سازمان نظام مهندسي
- دوره اجراء / سازمان نظام مهندسي

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت سر آشیان ساز / تهران / رئیس هیئت مدیره / 1372-1378

- ساخت مجتمع هاي مسکوني / تهران / بصورت شخصي / از 1378 تاکنون

 پیام به نسل جوان
جوانان متاسفانه در ارتباط با انتخاب حرفه فقط عامل درآمدزایي را در نظر مي گیرند در صورتیکه عامل 

درآمدزایي یکي از عوامل است و عامل مهمتر عالقه به انتخاب شغل و کارآفریني آن است.

اصالني آملي، فرهنگ
متولد 1336 / آمل و نور

مرحوم
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اعالئي، محمدرضا
متولد 1336 / تهران

ساکن فرانسه
کارشناس ارشد مهندسي عمران دانشگاه Compiegin فرانسه

اکبر خان زاده بزچلوئي، عباس
متولد 1336 / تهران

 

اوالدي قادیکالئي، عبدالخالق
متولد 1336 / قائمشهر

ساکن ایران / تهران
رئیس هیئت مدیره شرکت پویا بنا

 Mohand.3369@gmail.com:پست الکترونیک

 تحصیالت:
- متوسطه: دبیرستان آذر / تهران / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتي شریف / مهندسي صنایع

 سوابق کار و اشتغال
- هیئت هاي هفت نفره واگذاري زمین / عضو و کارشناس / 1359-1360

- کارگاه شهید شوریده )ساخت قطعات و قالب پیش ساخته( / سرپرست کارگاه / 1362-1365
- مدیریت پروژه هاي عمراني، صنعتي و ساختماني / 1369-1372

- تعاوني مسکن یاس / تهران / مدیرعامل / 1374-1375
- توسعه منابع آب و نیروي ایران / مدیر امور برنامه ریزي و قراردادها / 1377-1380

- ایران خودرو سازه / عضو هیئت مدیره و مدیرعامل / 1382-1385
- Super General Contracting / امارات / مدیرعامل / 2007-2010

- شرکت ساختماني نظم پویا بنا / تهران / مدیرعامل / از 1382 تاکنون

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- آشنایي متوسط با زبانهاي انگلیسي و عربي
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 پیام به نسل جوان 
به گذشــته دنیا و کشور خودتان توجه داشته باشــید. به تاریخ و شناخت گذشته ارزش قائل شوید و از 
آن براي آینده و برنامه ریزي ها بهره بگیرید و اجازه ســلب آن را به هیچ کس ندهید. خودتان باشید و به 

خودتان افتخار کنید و دائم در حال آموزش و بهبود خود باشید. مطالعه، مطالعه و مطالعه راه گشاست.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
در حال زندگي کنید و براي آینده برنامه ریزي کنید. از گذشته درس بگیرید. این تنها راه نجات، رشد و 
رضایت انسان است. براي موفقیت بایستي از افراد موفق درس و الگو بگیرید. با خودتان و دیگران صادق 

باشید.

 
برهاني علمداري، بیژن

متولد 1336/ تهران
ساکن فرانسه

دکتراي محاسبات سازه از پاریس

 
بهداد، حمید

متولد 1335 / سبزوار
ساکن امریکا

کارشناسي ارشد مهندسي عمران از امریکا

 
بوجاري نژاد، حجت اله

متولد 1335 / بهبهان

 
بیدل خوشبخت، محمد جلیل 

متولد 1335 / کازرون
ساکن ایران

معاون فني و راهسازي اداره کل راه و ترابري استان فارس
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تبریزي، کسري
متولد 1335 / تهران

ساکن ایران
رئیس هیئت مدیره شرکت خمش

ترابي پاریزي، مهدي
متولد 1336 / سیرجان

ساکن ایران / کرمان
مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور معمار و سازه

M_torabiparizi@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان ابن سینا / سیرجان / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشنایي با صنایع کوچک / کرمان / 1371 / 6 ماه

- استاندارد ISO / کرمان / 1382 / 2 ماه
- مدیریت پروژه / کرمان / 1382

- بورس / کرمان / 1398
- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت مهندسان مشاور معمار و سازه / کرمان / مدیرعامل / 1380 تاکنون

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- مشاور و اجراي ساختمان هاي مسکوني و صنعتي

- بورس

 تجربیات و درس آموخته هاي از سفرهاي خارجي
بزرگترین درس من از سفرهاي خارجي و اقامت در کشورهاي دیگر این است که تنوع قومي در دنیا را به 

ما خاطرنشان مي کند که همه انسانها در خلقت یکسانند و هیچ انساني بر دیگري برتري ندارد

 عالئق شخصي 
- گل و گیاه، موسیقي، سیاست، روشنگري و عکاسي
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 وضعیت خانواده 
- همسر: شهین مجیدي / لیسانس اقتصاد / دبیر آموزش و پرورش

- فرزندان  1- علي / فوق لیسانس مکانیک دانشگاه صنعتي شریف / دانشجوي دکتراي مهندسي پزشکي 
دانشگاه آلبرتا کانادا

   2 - عارفه: دانشجوي بورد تخصصي ترمیمي دندانپزشکي دانشگاه پزشکي شیراز

 پیام به نسل جوان 
من فکر مي کنم که انسان بدنیا آمده تا زندگي کند. نه پولدار شود، نه دانشمند شود، نه موفق شود و نه... 
بنابراین باید از زندگي لذت برد مخصوصا از لذت هاي کوچک، نباید به امید لذت هاي بزرگ از لذت هاي 

کوچک غافل شد و مزه زندگي را باید چشید.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
  زندگي زود مي گذرد. همین دیروز بود که با کلي امید و آرزو وارد دانشــگاه شــدیم. به زودي 45 سال 
بسرعت گذشت. تنها خاطرات خوب و دوستي هاي پایدار و لذت بخش از  ایام گذشته در یاد خواهند ماند.

 
توانا، علیرضا

متولد 1337 / تهران
ساکن ایران / تهران

عضو هیئت مدیره شرکت رسام بنا ساز ایرانیان 
gmail.com@artavana57 :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي شماره 2 / تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- دوره هاي مختلف جوشکاري و بتن و غیره در سازمان نظام مهندسي ایران

- انگلیسي در حد مکالمه متوسط

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
اجراي ساختمان هاي بتني و فوالدي

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت مهندسین مشاور مشانیر / تهران / کارشناسي )در نیروگاه سیاه بیشه( / 1363-1366

- شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو / تهران / کارشناس )در نیروگاه شهید رجایي( / 1366-1373
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- شرکت ساختماني سازه دژ / تهران / عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه ها / 1373-1379
- اجراي ساختمانهاي متعدد بتني و فوالدي در سطح شهر تهران / خود کارفرما / از 1380 تاکنون

- شرکت رسام  بناساز ایرانیان / تهران / عضو هیئت مدیره / از 1393 تاکنون

 عالئق شخصي 
- تکنولوژي انرژي هاي غیرفسیلي نظیر باد و خورشید

- ورزش شنا و بدمینتون
- تئاتر

 وضعیت خانواده 
- همسر لیسانس مهندسي متالورژي

- دختر بزرگ فارغ التحصیل رشته بازرگاني از امریکا
- دختر کوچک فارغ التحصیل عمران از امریکا

 پیام به نسل جوان 
اســتفاده از آموخته ها در کارهاي عمراني جهت رشد و شکوفایي کشور، مطالعه همیشگي تکنولوژي هاي 
بروز شده بصورت پیگیر و استفاده از تکنولوژي هاي جدید بصورت مداوم. توصیه مي گردد هر فردي با هر 

درجه از تحصیل و هر رشته اي سعي نماید در رشته و کار خود بهترین باشد.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
تالش در جهت هرچه بهتر و شکوفاتر شدن مملکت.

 
تیموري، امیر تیمور

متولد 1335 / تهران
ساکن ایران

مدیر پروژه شرکت ساختماني بوج

 
جامعي، سعید

متولد 1336 / قزوین
ساکن سوئیس

COMPEGINE دکتري دانشگاه فرانسه
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جعفرزاده، محمدرضا
متولد 1336 / سبزوار

ساکن ایران
عضو هیئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد
Jafarzad@um.ac.ir :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- کارشناسي ارشد: دانشگاه نیوکاسل / انگلستان / مهندسي عمران، مهندسي هیدرولیک / 1362

- دکتري: دانشگاه لیورپول / انگلستان / مهندسي عمران، مهندسي هیدرولیک / 1367

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- Transport Sediment / ترکیه / 1376 / یک ماه

- Sabbatical leave / در RMIT University / استرالیا / 1380 / 9 ماه
- آشنایي کامل به زبان انگلیسي

- عربي در حد خواندن و فهمیدن

 سوابق کار و اشتغال 
- دانشگاه تربیت مدرس / تهران / عضو هیئت علمي / 1367-1368

- دانشگاه فردوسي مشهد / مشهد / عضو هیئت علمي دانشکده مهندسي گروه عمران / 1368 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي
ترجمه کتاب:

- مکانیک رودخانه / نوشته پرفسور ژولین / انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد / 1387
کتاب برگزیده دانشگاهي گروه عمران در هجدهمین جشنواره کتابهاي دانشگاهي دانشگاه تهران در سال 

1387، کتاب شایسته تقدیر چهارمین جشنواره کتاب سال فني - مهندسي و علوم کاربردي

 طرح پژوهشي:
- طراحي، ســاخت و تحلیل عملکرد یک استخر خورشیدي تحقیقاتي کوچک / رتبه سوم در چهارمین 

جشنواره فردوسي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1382

 سوابق آموزشي و پژوهشي
- راهنمایي 40 پایان نامه تحصیلي کارشناسي ارشد در زمینه آب و هیدرولیک

- راهنمایي 3 پایان نامه تحصیلي دکتري در زمینه بررسي عملکرد امواج تیز در جریان هاي فوق بحراني 
و جریان در شبکه لوله ها

- ارائه قریب به 100 مقاله در مجالت علمي فارسي و انگلیسي در زمینه هیدرولیک
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- ارائه 15 طرح مطالعاتي در زمینه انحراف مســیل و ســیل بند و جمع آوري آبهاي سطحي و تاسیسات 
هیدرولیکي

 وضعیت خانواده 
فرزند من محمدمهدي جعفرزاده دانشــجوي سال سوم دندانپزشکي دانشگاه فردوسي مشهد است .او از 
عالقمندان به ادبیات فارسي و اشعار حافظ، سعدي و علي الخصوص حکیم نظامي است. تمام کتاب لیلي و 
مجنون وقسمت زیادي از مخزن االسرار نظامي را حفظ دارد و در حال نگارش کتابي در مورد هیپنوتیزم 

محاوره اي در مخزن االسرار نظامي مي باشد.

 پیام به نسل جوان
عزت و افتخار ما در فرهنگ غني ایران نهفته است. من به جوانان عزیز که امیدهاي حال و آینده مملکت 
هستند توصیه مي کنم عمر شریف را به کسب علم و دانش و همچنین اخالق و تربیت بگذرانند. خود را 
مدیون ایزد یکتا، مردم و مملکت بدانند. حمیت و غیرت ایراني داشته باشند و براي سربلندي ایران عزیز 

تالش کنند تا انشاءاهلل عقب ماندگي های تاریخي جبران شود.

 
جعفري ممقاني، محمدکاظم

متولد 1335 / تهران
دکتراي ژئوتکنیک از ECL فرانسه

رئیس موسسه بین المللي زلزله شناسي

 
حبیب افشار، ناصر

متولد 1335 / ارومیه

حریریان، محمدرضا
متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

نایب رئیس هیئت مدیره مهندسین مشاور تهران محاسب
mrharirian@hotmail.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان هدف / تهران / ریاضي / 1354

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- مدیریت پروژه، مدیریت طرح، طراحی سازه

- فارغ التحصیل سال 1361 رشته سازه از دانشگاه صنعتي شریف با 37 سال سابقه کار مفید به شرح ذیل : 
- عضو شــوراي جهاد دانشگاهي صنعتي شــریف و مؤسس جهاد لرســتان و نماینده دانشگاه در جهاد 

دانشگاهي از سال 1358 تا 1360
- مجري طرح تنوع زدایي دکلهاي فشار قوي وزارت نیرو از سال 1359 الي 1360

- نماینده فني هیئت ســه نفره وزارت نیرو در احداث مراکز آموزشــي در تهران و مراکز استانها و مدیر 
احداث دانشکده صنعت آب و برق تهران از سال 1360 الي 1363

- مسئول دفتر فني سازه و معاونت مهندسي وزرات سپاه از 1363 الي 1365
- عضو هیئت مدیره شــرکت ســاختماني رنچ تکنیک و مدیر پروژه 220 واحد مسکوني پایگاه شکاري 

دزفول از 1364 الي 1365
- معــاون اجرایي معاونت عمراني وزارت علوم و آموزش عالي در پروژه هاي رفاهي و آموزشــي از ســال 

1365 الي 1368
 -مدیرعامل تهران محاسب از سال 1366 تا سال 1385

- نائب رئیس هیئت مدیره تهران محاسب و مدیر پروژه هاي سرمایه گذاري در حال حاضر 
- مطالعات و بررسي و امکان سنجي مقاوم سازي کتابخانه هاي تهران 

- مطالعات و امکان سنجي و طراحي فاز یک سایتهاي شهرک صنعتي در سیستان و بلوچستان 
- طرح امکان ســنجي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و گردشگري منطقه نمونه توریستي و تفریحي قره 

قشون بناب آذربایجان شرقي در 400 هکتار 
- مدیــر پروژه احداث کارخانه تولید قطعات بتني پیش ســاخته، مالت خشــک و بتن آماده در ورزقان 

آذربایجان شرقي 
- مدیر شرکت بین المللي پایدار اینترنشنال مجري پروژه هاي نفت و گاز 1387 – 1384
- عضو هیئت مدیره شرکت تعاوني چند منظوره EPC توسعه پایدار مهر 1386-1391

- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تضمین کیفیت مبتکران توسعه پایدار 1387-1390
- عضو هیئت امناء و مدیر مؤسسه غیرانتفاعي استاندارد کشورهاي اسالمي از سال 1390تاکنون 

- دبیر کمیته اجرایي فدراسیون مهندسان مشاور کشورهاي اسالمي وابسنه به IDB  ،FCIC تا 1386
- اشنایي متوسط با زبان  انگلیسي، آشنایي خوب با زبان آذري

- بازرس اصلي انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي ایران تا سال 1387
- مدیر پروژه مجموعه مسکوني 90 واحدي شهید شاه آ بادي و مجتمع مسکوني لواسان

- مدیریت پروژه هتل 5 ستاره 30000 مترمربع در کربالي معلي - عراق
- مدیر پروژه طراحي دانشکده داروسازي دانشگاه هرمزگان سال 92

- مدیر پروژه طراحي مجتمع 200 واحدي تعاوني صدا و سیما سال 93
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- مدیر پروژه طرح احیا و بازسازي سواحل رودخانه گرگر شوشتر سال 94

 دستاوردهاي علمي و حرفه اي
- مدیر منتخب سازمان صنایع بعنوان مدیر برتر در سال 1390

- طراحي پناهگاه هاي نظامي ضدانفجار، سازه هاي صنعتي، نظامي، اداري و تجاري
- عضویت در انجمن مهندسي ارزش ایران

= عضویت در انجمن بتن ایران
- عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران

 گواهینامه هاي حرفه اي 
- گواهینامه دوره 2 ساله مدیریت اجرایي از سازمان مدیریت صنعتي

FIDIC گواهینامه دوره اموزش سازمان بین المللي مهندسان مشاور -
- گواهینامه دوره آموزش زلزله از مرکز تحقیقات زلزله ایران

- گواهینامه دوره آموزش مهندسي ارزش
- گواهینامه دوره هاي آموزشــي، مدیریت پروژه، امکان ســنجي اقتصادي پروژه هاي عمراني، آشنایي با 

سرمایه گذاري خارجي و قواعد آن و مدیریت ریسک از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 عالئق شخصي 
-مطالعه در زمینه هاي علمي و تاریخي

- ورزش: فوتبال و والیبال
- فیلم و سینما

 وضعیت خانواده 
همسر: کارشناس مدیریت علوم آموزشي 

فرزندان: یکي از دختران دکتراي مدیریت بازرگاني، دختر دوم حسابدار و حسابرس، پسرم دانشجوي هوا 
و فضا در علوم تحقیقات است.

 پیام به نسل جوان 
اســتفاده مناسب از زمان و جلوگیري از بطالت و افزودن علم و دانش و تجربه، تصمیم گیري ها بر اساس 

منطق و بررسي و تحقیق بدون استفاده از احساسات زودگذر.

 پیام ویژه به خوانندگان کتاب:
این کتاب به ظاهر عکس هاي افراد همدوره اي است ولي در اصل داستان واقعي گذشت زمان و خاطرات 

تک تک ماست.
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حمیدیا شهرضا، عبدالعلي
متولد 1336 / شهرضا

استاندار یزد در سال هاي 1368 تا 1372
تاریخ درگذشت: 1372/4/26 در حادثه رانندگي

حمیدیان، عبدالرزاق
متولد 1336 / بهبهان

ساکن ایران/ تهران
سرپرست ساختمان شرکت مهندسي فناور معادن و فلزات

 
خادم، فرهاد

متولد 1336 / تهران
از شهداي زرتشتي )در دوران خدمت سربازي(
تاریخ و محل شهادت: 1360/12/1 تنگ چزابه

 
خرم، کرمعلي

متولد 1335 / تهران
ساکن دوبي

موسس و مدیر شرکت تکنوستیل در دبي 
www.technosteel.uae.com :وب سایت

 زندگینامه و فعالیت ها:
با درود به تمامي شریفي ها، من ورودي دوره دهم برق هستم که در سال دوم به سازه تغییر رشته دادم و 
در سال 1361 فارغ التحصیل شدم. بعد از چندین سال به دبي رفتم و 27 سال پیش شرکت تکنوستیل  
را تاســیس کردم. آن زمان فقط من بودم و یک منشــي و یک دفتر کوچــک اجاره اي. هم اکنون 600 

مهندس، تکنسین و کارگر در تکنوستیل کار مي کنند که سه بخش مجزای زیر را دارد:
الف - بخش پیمانکاري ساختمان 

 ب -کارخانه اسکلتهاي فوالدي )معموال سه بعدي( 
ج -کارخانه گالوانیزه 

 از ویژگي هاي تکنوســتیل مجهز بودن به آخرین تکنولوژي هاي کامپیوتري در ســاخت و اجراست. در 
بــاالي خیلي از برجهاي بلند و معروف دبي یا داخل مال ها، ســازه هاي پیچیده و گاه عجیب و غریب را 
انجام داده ایم. همچنین تعداد زیادي مدرســه، پمپ بنزین، کارخانه، انبار، نمایشگاه، پل هاي عابر پیاده، 
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ســاختمان مسکوني، بیمارســتان، ورزشــگاه و غیره در دبي اجراء کرده ایم. در ابوظبي، قطر، عربستان 
سعودي و عراق هم پروژه هایي فلزي انجام داده ایم.

رعایت اصول ایمني و کنترل کیفیت دو ستون از سه ستون اصلي شرکت تکنوستیل مي باشد. ستون سوم 
بها دادن به نیروي انســاني شرکت است. در تکنوستیل 12 ملیت با رنگها و دین هاي مختلف و با برابري 

واقعي کار مي کنند. بخصوص زنها و مردها مساوي هستند. حتي بعضي از مدیران مهم خانم هستند.

خمسه اي، سیدعلي
متولد 1335 / تهران

ساکن ایران/ تهران
شاغل در شرکت مبتکران ایما تدبیر

 

دانش یار، سیدعبدالحمید 
متولد 1335 / ساري

مدیر توسعه بین الملل و پروژه هاي خارج از کشور شرکت پارس کیهان 

 سوابق مدیریتي و اجرایي:
- مدیر توسعه بین الملل و پروژه هاي خارج از کشور در شرکت مازندسازان

- فعالیت در زمینه پروژه هاي نفت و گاز و انرژي
- طراحي سازه هاي پست هاي فشار قوي و اجراي خطوط انتقال برق

- مدیریت اجرایي و یا نظارت نیروگاه بخار و گاز و ســیکل ترکیبي، پاالیشگاه گاز و نفت، خطوط نفت و 
گاز و مخازن، سد و نیروگاه، تصفیه خانه و تلمبه خانه.

 وضعیت خانواده 
- داراي دو فرزند

 عالئق شخصي 
- کوهنوردي
- روانشناسي
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رضاپور، مرتضي
متولد 1336 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

رنجبر اقدم، محمدرسول
متولد 1334 / تبریز
ساکن ایران/تهران 

معاونت فني و مهندسي شرکت ناودیس راه

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
-متوسطه :دبیرستان پهلوی /آذر شهر/ریاضی/1354
-کارشناسی ارشد/دانشگاه تبریز /تبریز/سازه /ناتمام

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشنایي متوسط با انگلیسي  

 سابقه کار و اشتغال 
-شــرکت های آکام فلز، مهندسین مشاور آشنا، مهدسین مشاور صنعتی رسالت، تراکتور سازی /مهندس 

طراح و مدیرپروژه/1363-1366
-سازمان توسعه راههای ایران /مدیر فنی و مدیر پروژه/ 1366-1388

-شرکت کیسون /مدیر پروژه /1388
- شرکت ناودیس راه/معاونت فنی، مهندسی و اجرایی و مدیر پروژه/1388 تاکنون 

 وضعیت خانواده 
- پســرم ساکن کانادا و ورزشکار حرفه ای اســت  و دخترم دانش آموخته دنداپزشکی دانشگاه میشیگان 

آمریکا و او نیز ساکن کاناداست. 

 عالئق شخصی
- ورزش و مطالعه در زمینه مسائل فنی 

 پیام به نسل جوان 
 - داشتن عالقه به وطن  و توصیه به ورزش 
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زرگران، مهرداد
متولد 1337 / تهران

ساکن ایران/ تهران
دکتراي مهندسي سازه از دانشگاه سیدني

عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور طرح و رسم چکاد

زهرایي، محمد
متولد 1336 / گلپایگان

ساکن ایران /تهران 
کارشناس ارشد مهندسي عمران از دانشگاه صنعتی شریف

ستاره، مهدي
متولد 1335 / تهران

ساکن آمریکا
virginia polytechnic Institute شاغل در

دکترا از دانشگاه میشیگان امریکا

سعیدی نژاد، مجید 
متولد 1335/تهران 
ساکن ایران/ تهران 

مدیر کل بودجه و تشکیالت روشهای دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 

 
شاه صنم، اکبر

متولد 1336 / اراک
ساکن ایران/ اراک

مدیر طراحي شرکت آونگان
Akbarshahsanam@yahoo.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان مجیدي / اراک / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- دوره طراحي و نصب پل فلزي )کارورزي( / کارخانه کروپ آلمان، شهر دوئیزبورگ / 1370 / 14 ماه

- دوره آموزش نرم افزار طراحي دکل انتقال نیرو / شرکت ISI اسپانیا / 2 هفته
- آشنایي متوسط با انگلیسي و آلماني

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت آونگان / اراک / رئیس اداره طراحي سازه / 1362-1382
- شرکت یاسان / اراک / رئیس اداره طراحي سازه / 1382-1390

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي:
- یادگیري زبان آلماني در کشور آلمان وآشنایي با طراحي پل هاي فلزي

 وضعیت خانواده 
- پسرم بهداد لیسانس مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي شریف است و دخترم ابریشم لیسانس حقوق 

از دانشگاه آزاد اراک.

 پیام به نسل جوان 
موفقیت هایي را که تا حدودي در زمینه شــغلي بدســت آورده ام حاصل کوشش و تالش مداوم مي دانم. 
هرگز ناامید نشدم و سعي کردم از سالهایي که در دانشگاه صرف آموزش کرده ام نتیجه گیري کنم. براي 
مثال من در ســالهاي نخست کاري )حدود 20 سال( تنها چند دکل مخابرات طراحي کردم ولي بعدا که 
به شرکت یاسان رفتم که یک شرکت خصوصي است توانستم هدفي را که داشتم و آن طراحي دکل هاي 

انتقال نیرو بود انجام دهم و کار نیمه تمام خود را به پایان رسانم.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
هرگز کاري را نیمه تمام رها نکنید.

شرفي، کاظم
متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

مدیر پروژه مجتمع مسکوني زعفرانیه 
kasharafi@yahoo.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان کمال )احمدیه( / تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- شــرکت در چندین دوره تکمیلي در ارتباط با مهندسي عمران / وزارت مسکن، سازمان نظام مهندسي 

و ... / 1396-1373 / هر دوره حدود 20 تا 40 ساعت
- آشنایي با زبان انگلیسي در حد آکادمیک

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- مدیریت در اجراي ساخت و ساز شهري و نظارت

 سوابق کار و اشتغال
- نیروگاه و پاالیشگاه / همدان، لوشان، اراک / مجري و ناظر / 1369-1371

- مهندسین مشاور پارسیکان - مشاور نیرو / تهران / محاسب / 1371-1373
- کارخانه سیمان شاهرود - نیروگاه خوي / شاهرود، خوي، تهران / مجري / 1373-1376

- ابنیه در کارخانجات پارس خودرو / تهران / نظارت / 1377-1379
- طرح توســعه فوالد اسفراین، دانشگاه آزاد واحد مرکز، مشاور صنعتي ایران، مشاور گروه 4  / اسفراین، 

تهران / سرپرست نظارت / 1379-1383
- مجتمع هاي مسکوني یوسف آباد، پونک و سردار جنگل / تهران / مجري / 1383-1392

- مجتمع مسکوني »مدرنیته« در زعفرانیه / تهران / مدیر اجرایي پروژه / 1392-1398

 وضعیت خانواده 
- همسرم متخصص تغذیه و شاغل است.

- دختر اول تخصص در موزیک دارد، دختر دوم سال آخر دبیرستان است.

 پیام به نسل جوان 
مســئولیت پذیري کامل در جایگاه حرفه اي یا شــغلي و توجه به کار جمعي و سازماني با آزادگي و عزت 
جوانان و هر انساني، گوهر با ارزشي است که در ازاي هر تمناي زودگذر و کم ارزش قابل معاوضه و معامله 

نیست و این شرافت با کار و خدمت اجتماعي ارتقاء مي یابد.

صالحي، کامران
متولد 1336 / تهران
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صالحي نیشابوري، علي اکبر
متولد 1337 / همدان
ساکن ایران / تهران 

عضو هیئت علمي و استاد دانشگاه تربیت مدرس
Salehi@modares.ac.ir :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- کارشناسي ارشد / نیوکاسل / انگلستان / مهندسي هیدرولیک / 1363

- دکتري / لیورپول / انگلستان / مهندسي هیدرولیک / 1367

 سوابق کار و اشتغال
- استادیار دانشگاه تربیت مدرس / تهران/ استادیار / 1367-1382

- دانشیار دانشگاه تربیت مدرس / تهران/دانشیار / 1382-1386
- استاد دانشگاه تربیت مدرس / تهران/استاد / از 1386 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي و حرفه اي
- ارائه 9 طرح تحقیقاتي در زمینه هاي هیدرولیکي براي وزارت نیرو

- ارائه 61 مقاله جهت چاپ در نشریات علمي داخلي در زمینه بخش هیدرولیک از سال 1376 تا 1395
- ارائه 35 مقاله جهت چاپ در نشــریات علمي بین المللي در زمینه بخش هیدرولیک از ســال 1370 تا 

1395
- ارائه 123 مقاله به مجامع علمي بین المللي در زمینه بخش هیدرولیک از سال 1368 تا 1395

- راهنمایي پایان نامه کارشناسي ارشد 21 دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس از سال 1370 تا 1377
- عضو کمیته اجرایي، مرکز ملي تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران، ایران، 1369 تا 1376

- رئیس هیئت مدیره، انجمن هیدرولیک ایران، تهران، ایران، 1370 تا 1376
- عضو هیئت تحریریه، مجله مهندسي آب، تهران، ایران، 1371 تا 1373

- عضو کمیته تحقیقاتي، مرکز تحقیقات آب، تهران، ایران، 1372 تا 1375
- معاون پشتیباني و منابع انساني، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1375 تا 1377

- عضو کمیته نظارت، مرکز مهندسي رودخانه، وزارت نیرو، تهران، ایران، 1374 تا 1379
- رئیس کمیته تحقیقات مهندسي رودخانه و سواحل، وزارت نیرو، تهران، ایران، از 1376

- عضو کمیته تحقیقاتي، بخش منابع آب، وزارت نیرو، تهران، ایران، از 1377
- عضو شوراي استاندارد آب، وزارت نیرو، تهران، ایران، از 1377

- استاد مدعو، دانشگاه وینزر، وینزر، کانادا، 1376 تا 1380
- عضو هیئت مدیره، انجمن هیدرولیک ایران، تهران، ایران، از 1379

- سردبیر، مجله هیدرولیک، انجمن هیدرولیک ایران، تهران، ایران، از 1379
- عضو هیئت تحریریه، مجله کاربردهاي مهندسي مکانیک سیاالت محاسباتي، هنگ کنگ، از 1384
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- عضو هیئت تحریریه، مجله عمران مدرس، تهران، ایران
- عضو هیئت تحریریه، مجله مهندسي، سمنان، ایران، از 1384

- عضو هیئت تحریریه، مجله تحقیقات آب، شهرکرد، ایران، از 1384
- مشاور، بازبیني گزارش هیدرولیکي پروژه سد و نیروگاه کارون3، استان خوزستان، ایران، 1371

- مشاور، بازبیني گزارش مهندسي رودخانه، پروژه کنترل سیالب دره شهر، استان ایالم، ایران، 1372
- مشاور، بازبیني گزارش هیدرولیکي پروژه سد سنگ سیاه، استان کردستان، ایران، 1373

- مشاور، پروژه تامین آب قم، استان قم، ایران، 1373
- مشاور، بازبیني گزارش هیدرولیکي پروژه سد رمشت، استان کردستان، 1373

- طراحي هیدرولیکي سومین پروژه تامین آب همدان، استان همدان، ایران، 1374
- طراحي هیدرولیکي چهارمین پروژه تامین آب االم، استان ایالم، ایران، 1374

- طراحي سازه هاي هیدرولیکي سد کالن، مالیر، ایران، 1374 تا 1375
- مشاور، پروژه سهم رسوب رودخانه کارون، استان خوزستان، ایران، 1383 تا 1385

- مدیر گروه آب، طرح جامع مدیریت آب هاي ســطحي تهران، شــرکت مهندســي مشاور مهاب قدس، 
1387 تا 1389

 
صدارت، حسن

متولد 1337 / تهران
ساکن امریکا

دکترا در مهندسي سازه از دانشگاه کالیفرنیا

 

صفایي، کورش
متولد 1336 / گرگان

مدیر دفتر شخصي

 
صفائیان، فرداد
متولد 1335 / تهران

ساکن ایران/ تهران
رئیس هیئت مدیره شرکت مازندسازان
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صمصامي حسیني، سعید
متولد 1336 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

 

طالبان، مسعود
متولد 1335 / اصفهان

عبدالهي، ابوالقاسم
متولد 1335 / شمیران

فاقد ارتباط با انجمن

 
عسگري، غالمرضا

متولد 1336 / تربت حیدریه
ساکن ایران/ تهران

مدیرعامل شرکت سازه دژ

 
فتحي، امیرهمایون
متولد 1336 / کرمانشاه

ساکن ایران/ تهران
مدیر بخش ساختمان در شبکه هاي انتقال نیرو- قدس نیرو

amir_h_fathi@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- کارشناسي ارشد: دانشگاه امیرکبیر/ تهران/ سازه/ 1366

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- آشنایي خوب با زبان انگلیسي
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 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- طراحي برج هاي انتقال نیرو

 سوابق کار و اشتغال 
- وزارت نیرو، دفتر استانداردها/ تهران/ کارشناس ساختمان/ 1360-1364

- شرکت قدس نیرو/ تهران/ کارشناس ساختمان/ 1364-1372
- پژوهشگاه نیرو/ تهران/ مدیر بخش ساختمان در شبکه هاي انتقال نیرو/ 1374 تاکنون

 وضعیت خانواده 
- داراي دو فرزند هستم که یکي مهندس عمران است و دیگري مهندس معماري.

 پیام به نسل جوان 
- استفاده بهینه از زمان

 پیام ویژه به خوانندگان کتاب
- بس خجالت که از این حاصل ایام بریم.

فرخ سیري، کامران
متولد 1336 / تهران

مسئول دفتر خانه اسناد رسمی 109

فرهنگ مهر، فرهاد
متولد 1336 / تهران

ساکن ایران/ تهران
مدیرعامل شرکت ساختماني بوچ

 

قدیري مدرس، محمدجعفر
متولد 1335 / اصفهان

ساکن ایران/ اصفهان
کارشناس رسمي دادگستري و سازمان نظام مهندسی 

mjghadiri@gmail.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان حکیم سنایي/ اصفهان/ ریاضي/ 1354

- فوق لیسانس: دانشگاه پیام نور/ کاشان/ فقه و مباني حقوق اسالمي/ 1392

 سوابق کار و اشتغال 
- پروژه هاي عمراني/ ایران/ مهندس عمران/ 1364-1394

- کارشناس رسمي دادگستري/ اصفهان/ کارشناس عمران/ 1377 تاکنون
- سازمان نظام مهندسي ساختمان/ اصفهان/ مهندس پایه یک محاسبات و نظارت/ 1366 تاکنون

 پیام به نسل جوان 
- رشته تحصیلي خود را با دقت انتخاب کنید که مورد عالقه تان باشد.

- شغل خود را مناسب با تحصیل انتخاب کنید.
- ازدواج نگراني ندارد. در انتخاب همسر دقت کنید خدا کمک مي کند.

- در هر رشته اي تحصیل مي کنید حق آن را ادا کنید یعني مباني علمي خود را محکم کنید.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
تجربه آنان که راه را طي کرده اند گنجینه ارزشمندي است براي ادامه دهندگان راه، قدر آن را بدانیم.

قلي پور مرزباني، یعقوب
متولد 1333 / بابل
ساکن ایران / تهران

عضو هیئت علمي و استاد تمام مهندسي عمران در دانشگاه تهران
ygholipour@ut.ac.ir :پست الکترونیک

 https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ygolipour/?lang=fa-ir:وب سایت

 تحصیالت  
- متوسطه: دبیرستان قناد / تهران / ریاضي / 1354

- فوق لیسانس: دانشگاه صنعتي شریف / مهندسي سازه / 1365
- دکتري: پلي تکنیک مونز / بلژیک / مهندسي سازه / بهینه سازي / 1369

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- بهینه سازي سیستم هاي مهندسي و مدیریتي، مهندسي ارزش

- اشنایي  با زبان هاي انگلیسي و فرانسه
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 سوابق کار و اشتغال
- عضو هیئت علمي دانشکده فني دانشگاه تهران / 1369 تاکنون

- رئیس دفتر فني و عمراني / فرمانداري و شهرداري بابل / 1359-1361
- مدیر طرح و برنامه و رئیس دفتر فني و عمراني / استانداري مازندران / 1363 - 1361

- عضو هیئت مدیره و مدیر بخش ســازه مهندســین مشاور توسعه خانه ســازي ایران / وزارت مسکن و 
شهرسازي / 1370-1371

- عضو هیئت مدیره و مدیر بخش سازه و تحقیق و توسعه شرکت خانه گستر / وزارت مسکن و شهرسازي 
1372-1373 /

- تاسیس و راه اندازي دانشگاه علمي - کاربردي مسکن و شهرسازي نیرو / 1375-1376
- عضو کمیسیون علمي - کاربردي شوراي برنامه ریزي / وزارت علوم / 1375-1377

- رئیس گروه پژوهشي بهینه سازي مهندسي دانشگاه تهران / 1380 تاکنون
- عضو کمیسیون ارزشیابي مدارک دانش آموختگان خارج از کشور / 1382-1386

- معاون اداري مالي پردیس دانشــکده هاي فني، رئیس دفتر فني و مجري طرح هاي عمراني / دانشــگاه 
تهران / 1390 تاکنون

- مشــارکت مســتقیم در طراحي، نظارت و اجراي بیش از یکصد پروژه نسبتا بزرگ عمراني و صنعتي و 
پژوهشي / 1359 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و فني و پژوهشي
- ارائه بالغ بر 30 مقاله علمي - پژوهشــي در مجالت معتبر بین المللي و چندین مقاله در کنفرانس هاي 

بین المللي از سال 1369 تاکنون )قابل مشاهده در
 سایت دانشکده فني https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ygholipour  و سایت گروه پژوهشي بهینه سازي 

) https://eorg.ut.ac.ir  و مهندسي
- برنامه ریــزي و اجــراي 16 دوره آموزش آزاد تخصصي 240 ســاعته مدیریت پــروژه و HSE براي 

کارشناسان و مدیران صنعت
- مجري بیش از 600 دوره کوتاه مدت آموزش تخصصي 16 تا 76 ساعته برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسي
- مجري بالغ بر 14 طرح پژوهشي مورد نیاز دستگاه هاي اجرائي کشور از جمله طرح تحلیل احتماالتي 

سطح 2 خطر زلزله اي منطقه تهران بزرگ
 به سفارش سازمان مدیریت، سبکسازي و فناوریهاي نوین ساخت و ارزیابي آسیب پذیري در زلزله

- استاد مدعو در دانشکده مدیریت ساخت دانشگاه سالفورد / منچستر، انگلستان / 2006
- استاد مدعو دانشکده پردو  در ایندیانا پولیس / امریکا / 2017

تالیفات:
- مباني مهندسي ارزش

- راهنمایي زندگي در مناطق زلزله خیز
- بهینه سازي دینامیک
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 سوابق و دستاوردهاي اجتماعي و فرهنگي
- عضو هیئت موسس و دو دوره عضویت در هیئت مدیره انجمن مهندسي ارزش ایران  / 1379-1385

 وضعیت خانواده 
- متاهل و داراي سه فرزند

 عالئق شخصي 
طراحي بهینه، مهندسي ارزش

 پیام به نسل جوان 
برخورداري از دانش، مهارت، اعتماد به نفس و اســتفاده از آن به نفع کشــور و رفع نیاز هموطنان نقش 
بي بدیلي در احســاس خشنودي و ثمربخشــي گذران عمر دارد. کسب دانش با ذهن فعال، خالق و آزاد 
دوران جواني از بیشترین راندمان برخوردار است. الزمه آن هم تالش و پشتکار در بهره برداري حداکثري 
از تســهیالت دانشگاه و به ویژه دانش و تجربه اساتید آن است. کسب مهارت نیز با ورود به محیط کار و 
ســعي در تحلیل کنجکاوانه و عمیق ارتباط دانش و عمل میسر است. کارآموزي ها و کار در تابستانها در 
شــرکت هاي مشاور و پیمانکار شروع خوبي براي کســب مهارت و اعتماد به نفس برایم بود. بعنوان یک 
مهندس مشــاهده عملکرد ســازه هایي که در طي چهل سال در طراحي و ساخت آن مشارکت داشتم یا 
مشاهده موفقیت هاي دانش آموختگاني که ازسي سال پیش در شکوفایي و هدایت استعدادهایشان نقشي 
هر چند کوچک داشتم صدها بار بیشتر از درآمدهاي مادي ناشي از آنها احساس شعف و خوشبختي برایم 
فراهم نمود. بخش عمده اي از این احساس رضایت از زندگي حرفه اي را مدیون دانشگاه صنعتي شریف و 

استادان شریف آن هستم. کاش در آن موقع تجربه امروز را داشتم و بهره بیشتر مي بردم.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
پیامم براي خوانندگان موثر در سیاســتگذاري کشــور اینست که اگر صادقانه به توسعه پایدار کشور فکر 
مي کنیم سرمایه گذاري در تقویت و تجهیز بي دریغ دانشگاه هاي برتر کشور به امکانات همه جانبه پرورش 
و شکوفایي استعدادها، موثرترین و با صرفه ترین سرمایه گذاري است. همچنین با نگاه کارآفرین به دانش 
آموختگان مهندسي و تسهیل ورود دانش آموختگان جوان به عرصه اجراي پروژه هاي عمراني - صنعتي  
بجاي انحصار شــرکتها و موسســات قدرتمند، مي توان انگیزه حضور در کشور و بروز استعدادها در حل 

مسائل کشور را بطور پایدار و فزاینده تقویت نمود.
با توجه به تحصیل و تجربیات حرفه اي در داخل و خارج کشور پیامم به خوانندگان جوان دانشجو دانش 
آموخته مهندســي این است که تالش در کســب دانش و مهارت و پشتکار در بکارگیري آنها در آموزش 
مهندســي و اجراي پروژه هاي عمراني - صنعتي داخل کشور و نیز مشارکت در حل مشکالت هموطنان 

قطعا لذت بخش ترین بخش زندگي ام طي این 40 سال زندگي حرفه اي است.
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قمصري اصفهاني، امیررضا
متولد 1337 / اصفهان

ساکن انگلستان

 

کاشاني، محمد
متولد 1331 / شهرضا

شاغل در Systra Middle East Division پاریس
دکتراي مهندسي سازه از فرانسه

کاظمي، محمدتقي
متولد 1332 / میانه
ساکن ایران / تهران 

عضو هیئت علمي و استاد دانشگاه صنعتي شریف
دکترای عمران از دانشگاه نورث وسترن امریکا

کاوه، تقي
متولد 1335 / تهران

ساکن ایران/ تهران
کارشناس سابق شرکت صنایع آذر آب

 

گرمستاني، علي اکبر
متولد 1329 / تهران

پیمانکار ساختماني در دفتر شخصي
کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی شریف 

)ورودی 1354(
 

محمد علیزاده، نصرت اله
متولد 1335 / چهارمحال

شاغل در شرکت سرمایه گذاري مسکن شعبه اهواز
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مفیدي، سیدمرتضي
متولد 1337 / تهران

مدیرعامل شرکت سیانکار

 

مالئک، سیدمحمدباقر
متولد 1337 / تهران
ساکن ایران / تهران 

عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي شریف
دکتراي هوافضا از دانشگاه کانزاس امریکا

مهرافزا، محمدجواد
متولد 1336/تهران 

مرحوم

نوري خواجوي، احمدرضا
متولد 1335 / اصفهان

ساکن کانادا

 
نیاکمال، حسین
متولد 1336 / تهران
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نیک نژادي، مجتبي
متولد 1335 / اصفهان

مدیرعامل شرکت ساختماني نیک تراز

نیلي، محمود
متولد 1336 / همدان

ساکن ایران /همدان
nili36@yahoo.com :پست الکترونیک

عضو هیئت علمي دانشگاه بوعلي سینا
پست الکترونیک:

تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان امام خمیني/ همدان / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه تبریز / تبریز / مهندسی سازه / 1368
- دکتري: دانشگاه هوکایدو / ژاپن، ساپورو / مهندسی سازه / 1372

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- اشنایي با فناوري هاي بتن

- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي و نوآوري
- 5 مورد ثبت اختراع در زمینه دســتگاه خزش، دســتگاه ضربه، بتن ســبز، گیرش بتن و دستگاه هاي 

ارزیابي جدایي در بتن
- ارائــه مقاالت علمي متعدد در زمینه مقاومت بتن در مقابل ضربه، بتن هاي خودتراکم، بتن هاي الیافي، 

بتن هاي بازیافت و محیط زیستي
- ترجمه کتاب مقاومت مصالح

- تالیف کتاب )در حال چاپ( بتن سبز

 سوابق کار و اشتغال
- جهاد سازندگي روستاها / همدان / مسئول راه اندازي و عضو شوراي مرکزي / 1358-1361

- دانشگاه بوعلي سینا / همدان / مدیرگروه عمران / 1372-1375
- دانشگاه بوعلي سینا / همدان / رئیس دانشکده فني و مهندسي / 1375-1381

- پارک علم و فن آوري / همدان / مسئول راه اندازي / 1384-1385
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- دانشگاه صنعتي همدان / همدان / رئیس دانشگاه / 1392-1398
- دانشگاه بوعلي سینا / همدان / عضو هیئت علمي / در حال حاضر

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي 
-در ژاپــن آموزش اجتماعي و تمرین کار جمعي از کودکي آغاز مي شــود. بــه تدریج کودکان را براي 
کارهاي ســخت و منظم آماده مي کنند بنحوي که با بزرگتر شــدن کودکان عالقه به پیشــرفت کشور، 
احترام به یکدیگر و بخصوص به بزرگترها در ذهن و نگاه آنها مستقر مي شود.راست گویي و پرکاري در 
خیلي از کشــورها یک ارزش است. آنها مي دانند که با صداقت وکار زیاد توانمندي افزایش مي یابد . در 

جامعه ژاپن انسان هاي توانمند از موقعیت شغلي خوبي برخوردار مي گردند.

 وضعیت خانواده 
- همسرم دبیر آموزش و پرورش است.

- دو فرزند دارم. دخترم فاطمه دانشــجوي دکتراي مدیریت در دانشــگاه صنعتي شــریف است و پسرم 
مجتبي دانشجوي دکتراي مدیریت دانشگاه صنعتي امیرکبیر.

 پیام به نسل جوان 
جوانان عزیز سالم؛ چند پیشنهاد خدمت شما دارم:

1- براي زندگي هدف داشته باشید زیرا داشتن هدف سختي هاي راه را راحت مي کند.
2- مطالعه و ورزش را در برنامه هاي زندگي خود قرار دهید.

3- اگر در آینده امکاناتي کسب کردید به اموزش کشور کمک کنید زیرا پیشرفت از راه آموزش بدست مي آید.
4- قدر دوران دانشجویي و جواني را بدانید و بر رفع نیازمندي هاي جامعه متمرکز شوید و ایمان داشته 

باشید که شما توانایي حل معضالت را دارید و بدانید 
که خوشبختي آینده جامعه وابسته به داشتن جوانان متفکر سختکوش، با همت و صبور مي باشد.

 پیام ویژه به خوانندگان کتاب
به خوانندگان ســالم عرض مي کنم و امیدوارم این کتاب براي آنها مفید باشد. از زحمات تهیه کنندگان 

هم تشکر مي کنم.
 

هنرمند سرشت، حسین
متولد 1337 / تهران

مرحوم
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واحدیان بروجني، جمشید
متولد 1336 / تهران

مرحوم

یاقچي سقاخانه، داود
متولد 1329، تهران
ساکن ایران/ تهران

شاغل در شرکت صنایع فلزي ایران
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مشخصات دانش آموختگان دوره دهم

مشخصات دانش آموختگان دوره دهم

دانشکده شیمي



حاجي علي زاده جهاني، ناهید
متولد 1336 / تبریز
فاقد ارتباط با انجمن

خودکار، محبوبه
متولد 1336 / تهران

مرحوم

 
رفاع، داود

متولد 1335 / تبریز
فاقد ارتباط با انجمن

 
زینعلي، مهدي

متولد 1336
شهید در تاریخ 1359/11/23

 
سینافر، محمد

متولد 1336 / تبریز
فاقد ارتباط با انجمن

شاه حسیني نیا، مسعود
متولد 1336 / تهران
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شریعتي، عبدالحسین
متولد 1336 / تهران

ساکن ایران
مدیر کارخانه گچ گرمسار

 
شیخ االسالمي، کیانوش

متولد 1336 / آبادان
ساکن استرالیا

دکتراي شیمي از دانشگاه سیدني

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- دکتري: دانشگاه سیدني/ استرالیا/ شیمي/ 1379

 سوابق کار و اشتغال
- تدریس ریاضي در دبیرستان ها و موسسات عالي سیدني

 تجربیات علمي و تخصصي
- فعالیت پژوهشي در زمینه شیمي آنالتیک در استرالیا در سال هاي 1999 تا 2008

 
صدوق عباسیان، فیروزه

متولد 1336 / اراک
ساکن کانادا

فخریان لنگرودي، اردشیر
متولد 1336/ تهران

فاقد ارتباط با انجمن
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محمدي زیاراني، محمودرضا
متولد 1335/ قزوین

ساکن ایران 

مروي، علي
متولد 1335 / دامغان

ساکن ایران / تهران
معاون بازرگاني )نفت و گاز و پتروشیمي( پترو انرژي شهر 

PDH و مدیر پروژه پتروشیمی
gmail.com@ Fueloixepet پست الکترونیک

CPEGCO.ir :وب سایت

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان دکتر نصیري / تهران / ریاضي / 1354

- فوق لیسانس: مجتمع آموزشي صنایع ایران / مدیریت صنایع / 1370
- دکتري: دانشگاه نفت باکو / نفت و فرآورده هاي پیشرفته / 1378

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- ساخت پاالیشگاه / جلفا، باکو / 1387-1384 / 3 ماه

- تولید نفت و بنزین / عراق/تحت لیسانس آذرکیمیا آذربایجان / 1390-1386 / 1 ماه
- انتقال دانش فني سوخت / پترواکسیرطوس / 1377

- آشنایي با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- ساخت و طراحي پاالیشگاه با ظرفیت هاي 2000 تا 100000 بشکه در روز

- دانش فني تولید بنزین و گازوئیل

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي
- آهک و کاربردهاي آن / تدوین براي استفاده در صنایع آهک کشور

- قایق و مواد آن / تدوین جهت تولید شناورهاي فایبر گالس و تحقیقات تخصصي
- PVC و محصوالت / براي تولید محصوالت PVC به روش اکســتروژن براي صنایع پلیمر و مهندسي 

پلیمر
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- بنزیــن متانــول / تدوین براي ارائه راه کار تولید بنزین متانولي با 35 درصد متانول در ایران و عراق به 
منظور بهره برداري در شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي و ارائه کنفرانس در شرکت پاالیش 

و پخش فرآورده های نفتی ایران

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي:
- ماموریت به بیش از 23 کشور خارجي در رابطه با حوزه تخصصي

 سوابق کار و اشتغال 
- صنایع نساجي جوراب / تهران / مدیرعامل / 1359-1360

- شرکت آدمیرام )پلیمري( / شیراز / قائم مقام مدیرعامل / 1360-1361
- بنیاد مستضعفان / معاون برنامه ریزي و تحقیقات شیمي / تهران / 1362-1364

- تولید و پخش وســایل دریایي و ســتاد فوریتهاي جنگ / ناظر فني ساخت پل هاي شناور و قایق هاي 
تندرو و طرح و ساخت اولین ناوچه 60 فوت فایبرگالس / 1362-1366

- سازمان برنامه و بودجه / عضو کمیته برنامه ریزي صنایع پتروشیمي / 1361-1368
- شرکت صنایع شیمیایي تابکم / قزوین / مدیرعامل / 1364-1368

- وزارت صنایع / هســته خودکفایي صنایع پالســتیک، پروژه بررسي فرموالسیون پي وي سي سخت به 
روش اکستروژن و تحقیقات عملیاتي در کارخانجات تولیدي تهران و پالسکوکار و پژوهشگاه صنعت نفت 

/ محقق و مجري پروژه / 1364-1368
- پتروشیمي کربن اهواز / اهواز / عضو هیئت مدیره / 1366-1369

- وزارت بازرگاني، مرکز تهیه و توزیع منسوجات و چوب و کاغذ / تهران / مدیر بازرگاني خارجي و عضو 
هیئت مدیره / 1369-1371

- شرکت شیمیایي نفتي بهشو / تهران / عضو هیئت مدیره و مدیرعامل / 1372-1382
- پاالیشگاه آراز شیمي جلفا / جلفا / مدیر اجرایي احداث پاالیشگاه / 1384-1387

- پارس پاالیش پرشیا / عسلویه، تهران/ مدیر فني و مهندسي احداث پاالیشگاه / 1387-1390
- شرکت العادل متحد / عراق / مشاور فني و نفتي / 1386-1397

- شرکت پترو انرژي شهر / معاون بازرگاني) نفت و گاز( / 1393 تاکنون

 وضعیت خانواده 
- همسرم لیسانس الهیات است.

- یکي از دخترانم به نام راحیل دکتراي بازاریابي است و دیگري به نام راضیه دکتراي حسابداري.
- پسرم محمدرضا فوق لیسانس نانوشیمي از دانشگاه علم و صنعت است.

 عالئق شخصي 
- علمي، اجتماعي، مطالعه در پیش بیني تحوالت نفت و گاز و پتروشیمي در ده سال آینده
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 پیام به نسل جوان 
ایران کشــوری غنی از منابع نفت و گاز و پتروشــیمی و دیگر معادن است. باتوجه به اندوخته های علمی 
و تجربیات متخصصین می توان از این امکانات حداکثر اســتفاده را نمود و با خلق ثروت ابعاد اشــتغال را 
برای جوانان و حتی نیروهای خارجی توســعه داد. همت، تالش، پیگیری، امید به آینده ای روشن و اتکا 

به خداوند بزرگ بهترین سرمایه برای دستیابی به این اهداف است.

 پیام ویژه برای خوانندگان کتاب:
اندوخته های فارغ التحصیالن شــریف بواقع سرمایه گرانقدری اســت که طی سالیان دراز به دست آمده 
اســت. با استفاده از این تجربیات و نوآوری می توان صنایع مختلف ازجمله نفت و گاز و پتروشیمی و نیز 

معادن و فلزات را رشد داد و شکوفا نمود. البته به همت واالی شما جوانان عزیز.

میثمي، علي اکبر
    متولد1336/گلپایگان

ساکن ایران/ قزوین
مدیرعامل شرکت کیمیاماهان البرز

meisami_ali@yahoo.com  پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتی شریف 
متوسطه: دبیرستان فارابی/اصفهان/ریاضی/1354

 دوره های آموزشی و تکمیلی
تحقیق و توسعه/ سازمان صنایع قزوین / 1373/ 6 ماه

 تخصص های علمی و حرفه ای
ســنتز و فرموالســیون انواع روانکارهای صنعتی و پودرهای کشش مورد مصرف در صنایع فلزی و تولید 

انواع ضد کف ها و روغن های محافظ و دیگر محصوالت شیمیایی.

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت لوازم خانگی پارس – مسئول مهندسی مواد / قزوین/ 1369-1366
- شرکت شیمی فر ایران / کارشناس واحد تحقیقات/ قزوین / 1371-1369

- شرکت کنتور سازی ایران / کارشناس واحد تحقیق و توسعه / قزوین / 1374-1371
- شرکت تابکم / مدیر کارخانه/ قزوین / 1377-1374

- شرکت کیمیا ماهان البرز/ مدیرعامل / قزوین/ 1377 تا کنون
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 وضعیت خانوادگی 
همسر : خانم مریم عبدلحسینی کارشناسی ادبیات

فرزندان : خانم صدف میثمی کارشناسی ارشد معماری
خانم غزل میثمی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

هفت جواهریان، حمید
متولد 1337 / تهران

ساکن ایران/ تهران
شاغل در جهاد دانشگاهي شریف

 

واحدي، محمد
متولد 1335 / سبزوار

ساکن ایران
مدیر کارخانه شرکت تابکم
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مشخصات دانش آموختگان دوره دهم

دانشکده 
مهندسي صنایع



ابن سجاد، سیمین
متولد 1336 / تهران

ساکن مجارستان /بوداپست
Simin.ebn@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان مرجان / تهران / ریاضي / 1354

-  Engineering Managment / Budapest univ. of technology / Masters/ 1995
- Budapest univ. of technology / MBA / 2000

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- دوره هاي آموزشي مختلف مدیریت در بوداپست

- تسلط به زبان هاي مجاري و انگلیسي

 وضعیت خانواده 
- داراي 3 پسر )آموزگار، موزیسین، مهندس صنایع(

 عالئق شخصي 
- موسیقي و طبیعت گردي

 پیام به نسل جوان 
نصیحت من به مهندسین جوان به خصوص مهندسین فارغ التحصیل دانشگاه شریف اینست که با توجه 
بــه اینکه ســال هاي تحصیلي در دانشــگاه در درجه اول انضباط فکري و رفتــاري در ما ایجاد مي کند، 
مهندس واقعي شدن فقط پس از آغاز به کار رخ خواهد داد. از قبول هر مسئولیتي در محیط کار نترسید 

و به جاي هر ادعایي شاگردي کنید.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب  
بــه نظر من تحصیالت و جســتجوي دانش در درجه اول ابزاري اســت براي خوشــبختي ما و پرورش 

انسان هاي خوب و مسئول.

اطهري انارکي، سیدجواد
متولد 1335 / نائین
ساکن ایران / تهران

مدیر توسعه و تکنولوژي شرکت فراز باتري نوین پارسیان
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atharianaraki@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي/تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي تکمیلي 
- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- طراحي و مدیریت کارخانجات باتریسازي

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي
- مدیریت و توجه خاص به بهره وري

 سوابق کار و اشتغال
- شــرکت باتریســازي نیرو / تهران / مدیر برنامه ریزي، مدیر کارخانه، معاون طرح و برنامه، مدیر توسعه 

صنعتي / 1361-1387
- شرکت آریا )عظام( / تهران / طراحي کارخانه باتریسازي / 1388-1392
- شرکت توان افزان / تهران / مشاور فني در زمینه باتري / 1393-1396

- شرکت فراز باتري نوین پارسیان / تهران، خوانسار / مدیر توسعه و تکنولوژي / 1396-1398

 پیام به نسل جوان 
- کســب تجربه از دیگران، رشــد مرحله به مرحله و پله اي، افق دیدگاهتان افزایش بهره وري و کیفیت 

برتر باشد.

 پیام ویژه به خوانندگان کتاب:
انتقال تجربیات به نسل هاي بعدي، توجه به رمزهاي موفقیت درج شده در کتاب

 
اقدسي، محمد

متولد 1336 / شمیران
ساکن ایران/ تهران

عضو هیئت علمي دانشگاه تربیت مدرس
mohammad.aghdassi@gmail.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
-کارشناسی ارشد:

 1983-1985 / Tokyo, Japan / managment Engineering / Faculty of Industrial,
university of electro- communication

- دکتری:
 1885-1988 / Managment Science engineering / Tuskyba, Japan / University
of Tsukuba: PhD

 سوابق کار و اشتغال 
-دانشگاه تربیت مدرس /تهران / عضو هیئت علمی / 1367 تا کنون 

-همکاری مشاوره ای با صنایع نفت 
-همکاری با شرکت یزد تایر 

-همکاری با ایران تراکتور
-همکاری با مجتمع فوالد مبارکه 

 
 دستاوردهای علمی و فرهنگی 

انتشار چندین جلد کتاب و مقاله که از جمله عبارتند از : 
-یک الگوی اندازه گیری استعداد پذیرش TQM، مجله مدرس علوم انسانی ،1380

- ارائه یک چارچوب نظري براي پژوهش در زمینه تعامل قابلیت یادگیري و تحول سازماني، مدرس فني 
و مهندسي، 1382

- بررسي شــاخص هاي بهره وري و ترکیب عوامل تولید در راه آهن جمهوري اسالمي ایران، مدرس فني 
و مهندسي، 1382

- ارائه مدل اندازه گیري اثربخش نظام استراتژیک براساس هوشین کانري، مجله مدرس علوم انساني، 1383
- طبقه بندي مسائل هماهنگ سازي خریدار- فروشنده در مدیریت زنجیره تامین )پذیرفته شده(، امیرکبیر، 1384
- سیستم مدیریت زنجیره تامین براي یک خریدار و چند فروشنده با قیمت هاي متفاوت، مجله بین المللي 

علوم مهندسي، 1385
- استفاده از روش هاي پرامیتي در اولویت بندي و انتخاب الزامات فني در خانه کیفیت، فصلنامه دانشور، 1385
- سیستم مدیریت زنجیره تامین براي یک خریدار و چند فروشنده با قیمت هاي متفاوت، مجله بین المللي 

علوم مهندسي، 1385
- سنجش سطح قابلیت هاي یادگیري سازماني در بیمارستان ها، نشریه بین المللي علوم و مهندسي، 1387

- مجله بین المللي علوم مهندسي
- و  انتشار چندین مقاله در نشریات جهاد دانشگاهی و وزارت نفت 

 وضعیت خانواده 
- متاهل 
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امامیان، آریا
متولد 1336 / ساري
ساکن ایران / تهران

 مدیر و صاحب امتیاز دفتر مشاوره فني بهینه یاب
aria_emamian@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- دوره اول متوسطه / دبیرستان مهرگان / ساري / 1351

- دوره دوم متوسطه / دبیرستان آذر 1 / تهران / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- آشنایي متوسط با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- طراح طبقه بندي مشاغل، سازماندهي و تشکیالت و سیستم هاي حقوق و دستمزد

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت صنایع اسوه ایران / تهران / حسابدار، مسئول تدارکات / 1361 -1359
- سازمان مدیریت صنعتي ایران / تهران / کارشناس، مدیر پروژه / 1361-1369

- دفتر مشاوره فني بهینه یاب / تهران / مدیر و صاحب امتیاز / 1390- 1369
- شرکت تولیدي ایران آورد / تهران / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1374-1381

- شرکت مهندسي و بازرگاني بهینه فرآور / تهران / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1376-1380
- شرکت ایمن راه سارو / تهران / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1385-1395

- دفتر مشاوره فني امامیان )بهینه یاب( تهران / مدیر و صاحب امتیاز / 1390 تاکنون

 سوابق و دستاوردهاي اجتماعي و حرفه اي:
- برگزیده اولین همایش سراســري چهره هاي ماندگار مدیریت ایران از ســوي انجمن مدیریت ایران در 

سال 1394
- عضو هیئت امناء انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي شریف از سال 1381 تاکنون

- عضو انجمن طراحان طبقه بندي مشاغل، سازماندهي و تشکیالت از سال 1372 تاکنون

 وضعیت خانواده 
داراي همســر و ســه فرزند به نام هاي سیاوش، سهیل و نگین هســتم که هر سه داراي تحصیالت عالي 
هستند و به وجودشان افتخار مي کنم. سیاوش لیسانس مدیریت اجرایي سیستم از امریکا را دارد، سهیل 

فوق لیسانس مهندسي صنایع است و نگین لیسانس ادبیات فارسي.
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 پیام به نسل جوان 
بزرگترین دشمن موفقیت ناامیدي است. انسان هاي امیدوار و البته پرتالش براي حل مشکالت و رسیدن 
به موفقیت یا راهي خواهند یافت و یا راهي خواهند ســاخت. جوانان نســل امروز از مشکالت نهراسند. 
هرچند ممکن اســت در قدم هاي اول موفق نشــوند اما هر شکست تجربه و پلي است که راه رسیدن به 

پیروزي را هموارتر مي سازد.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
وطن و مردم خود را دوســت بداریم و براي اعتالي ایران تالش کنیم. البته که وطن پرســتي و عرق ملي 

جزء صفات ذاتي هر ایراني است.

 
امیرنیا، احمدرضا
متولد 1336 / گروس

ساکن ایران / تهران
شاغل در شرکت ساخت قطعات خودرو

a.amirnia@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان آذر / تهران / ریاضي / 1354

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت دیسمان / اصفهان

- شرکت قطعات ریخته گري ایران / ساوه
- شرک جنرال / تهران

- شرکت ایران وانت / تهران
- شرکت شعله آفرین / تهران

- شرکت ایندامین / تهران
- شرکت فرآوري و ساخت قطعات خودرو / رشت

- شرکت پایا کالج / رشت
- شرکت فراکلون / هشتگرد

- شرکت سامان توسعه ساخت / تهران

 وضعیت خانواده 
- متاهــل داراي دو فرزند دختر که در حال حاضر در رشــته هاي صنایع و شــیمي کاربردي مشــغول 

تحصیل اند.
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تبریزي اصل، عباس
متولد 1337 / تبریز

مرحوم

 

ترابي مقدم، حمید
متولد 1336 / تهران

ساکن امریکا

 
تقي زاده بهجتي، مهرداد

متولد 1336 / تهران
شاغل در شهرداري تهران

 

درباني باسمنج، احد
متولد 1332 / تبریز
ساکن ایران / تهران

بازنشسته و مشاور سیستم هاي مدیریتي    
ah.darbani@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان هاي صفا و ثقه  االسالم /تبریز / ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- دوره روابط کار و طبقه بندي مشاغل / موسسه کار و تامین اجتماعي / 1366 / 240 ساعت

- مستندســازي و ممیزي سیســتم هاي مدیریت )ISO( / موسســه بهره وري و منابع انساني )سازمان 
گسترش( / 1377 / 100 ساعت

- عارضه یابي سازماني به روش EFQM / شرکت نوسازي صنایع ایران / 1384 / 300ساعت 
- بازاریابي بین المللي )International Marketing( / اتاق ایران و آلمان / 1389 / 80 ساعت 

- اشنایي نسبتا خوب با زبان انگلیسي
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- آشنایي نسبتا خوب با زبان ترکي استانبولي
- اشنایي کامل به زبان آذري

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- ارائه خدمات در رابطه با سیستم هاي برنامه ریزي و انبارها و مشاوره در زمینه سیستم هاي مدیریتي

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي:
- با توجه به سفرهایي که به ترکیه داشته ام، کار در آنجا بسیار جدي است و بدون کار و تالش همگاني 
اقتصاد ترکیه دوام نخواهد داشت و امیدوارم در ایران نیز کار و تالش مبناي پیشرفت و توسعه قرار گیرد.

 سوابق کار و اشتغال 
- شــرکت بنز خاور )ایران خودرو دیزل( / تهران / رئیس واحد طــرح و برنامه، رئیس واحد برنامه ریزي 

مواد / 1364-1371
- کارخانجات تولیدي بهمن / تهران / مدیر برنامه ریزي و انبارها / 1371-1383

- شرکت کاله )دفترمرکزي( / تهران / قائم مقام معاونت طرح و برنامه / 1384-1387
- شــرکت کف )تولیدي داروگر( / تهران / قائم مقام معاونت تولیــد و مدیر پروژه هاي دفتر مدیرعامل / 

1387-1393
- دایر نمودن شــرکت ســامان نیکان در مورد مدیریت و کنترل پروژه و عارضه یابي سازماني با چندین 

تجربه کاري) که در حال حاضر واگذار شده است(
- از سال 1393 بازنشسته سازمان تامین اجتماعي

 وضعیت خانواده 
- خانمم کارشناس کامپیوتر)نرم افزار( و کارشناس معماري داخلي و نقاش است .

 International دخترم آرشــیتکت و نوازنده ســه تار است. پســرم لیسانس صنایع و فوق لیســانس -
  mining Data است و در زمینه EBT و کارشناس ارشد تکنولوژي تجارت الکترونیک Marketing

تخصص و تجربه دارد.

 عالئق شخصي 
- به شــعر و ادبیات بخصوص اشــعار حافظ و اشعار بزرگان ادب فارســي و ترکي عالقه مندم و در سراي 
محله نزدیک به محل مســکوني خود پاتوق حافظ خواني را اداره مي کنم . به خوشنویســي عالقه دارم و 

خوشنویسي مي کنم . به موسیقي هم عالقمندم.

 پیام به نسل جوان 
رضایت و شــادماني دروني اصل و اســاس زندگي است. لذا به رشــته و حرفه اي که واقعا در آن استعداد 

دارید و مورد عالقه تان هست بپردازید.
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رضواني حبیب آبادي، حسین
متولد 1335 / اصفهان

شهید

 

شریف پور، علیرضا
متولد 1336 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

صفارپور، عبدالحمید
متولد 1335 / اهواز

ساکن ایران / گوهردشت کرج
مدیرعامل شرکت پاک دیده

 
 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 

- متوسطه: دبیرستان ملي هدف / اهواز / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- سختي کار )مشاغل سخت و زیان آور( / وزارت کارو امور اجتماعي / 1361 / 9 ماه

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- صنایع روغن کشي خوراکي
- صنایع روغن نباتي خوراکي

- تولید کشاورزي دانه هاي روغني

 سوابق کار و اشتغال 
-مدیراصالح سیستمهای ایران خودرو

-مدیراداري بنیادمستضعفان
-مدیرعامل کشت وصنعت خاوردشت

- رییس هیئت مدیره شرکتهاي چیت بهشهر،نساجي مازندران، روغن نباتي جهان، روغن نباتي پارس،  کارخانجات 
عالءالدین،اصالح سیســتمهاي کارخانه پارس خودرو،ســازمان گوشت کشــورومراکزتهیه وتوزیع وزارت 

بازرگاني سابق
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-قائم مقام سازمان اقتصادي بنیاد شهید
- مدیرعامل شرکت توسعه کشت دانه هاي روغني کشور

  - رییس سندیکاي صنایع روغن کشي وصنایع روغن نباتي کشور 
  - مشــارکت در تاســیس وراه اندازي ســه کارخانه تولیدي درزمینه هاي پنبه پاک کني و نســاجي، 

روغنکشي وتصفیه روغن،تولیدمارگارین وروغنهاي خاص کارخانجات خوراکي

 وضعیت خانواده
- همسر: افسانه صفارپور / پزشک عمومي و دکتراي روانشناسي

- فرزندان: 1- نســیم صفارپور / مهندسي کامپیوتر )تجارت آزاد( 2- محیا صفارپور / دانشجوي دکتراي 
مهندسي برق در امریکا 3- سارینا صفارپور دانشجوي مهندسي برق دانشگاه تهران

 
غالمي، علیرضا
متولد 1336 / تهران

ساکن ایران
مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور صنعتي ایران

a.r-gholami@yahoo.com :پست الکترونیک

فاضلي تهراني، علي
متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

مشاور و کارشناس مهندسی صنایع
a_fazeli_t@yahoo.com  :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان شهریار قلهک / تهران / ریاضي / 1354

 دوره های آموزشی تکمیلی 
- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- مشاور مدیریت صنعتي زمینه هاي امکان سنجي طرح هاي سرمایه گذاري

- کارشناس مورد تایید شوراي عالي کار در زمینه نظام هاي حقوق و دستمزد
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 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت داروسازي رازک / تهران / مدیر طرح و برنامه / 1360-1362

- دفتر خصوصي مشاوره مدیریت صنعتي / تهران / مشاور و کارشناس مهندسي صنایع / 1363 تاکنون

 وضعیت خانواده 
- همســر و فرزندان فارغ التحصیل دانشــگاه صنعتي شریف در مقاطع لیســانس و فوق لیسانس، ادامه 

تحصیل فرزندان در رشته دکترا در دانشگاه تهران و دانشگاه مونتان اتریش

 پیام به نسل جوان 
موفقیت حاصل تفکر، تالش و ارزیابي همه جانبه شــرایط اســت و بدون این سه مورد موفقیت شانسي 

است .

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
بیش از چهل ســال از ورود همه ما به دانشــگاه مي گذرد و همگان به پیري مي رســند. با نگاه به عقب 

ببینند چه بر جاي گذارده اند.

 
فالح نژاد، علیرضا
متولد 1336 / طوالش

ساکن ایران / تهران 
شاغل در شرکت محور خودرو

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان هشترودي / تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- تعالي سازمان / شرکت تولیدي محور خودرو / 1385 / 200 ساعت

- آشنایي متوسط با زبان انگلیسي

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت خودروسازان / تهران / مدیر کنترل مواد و موجودي / 1360-1362

-شرکت سپنتا / تهران / مدیر طراحي سیستم ها / 1363-1374
- شرکت محور خودرو / تهران / مدیر طراحي سیستم ها / 1374-1383
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 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- طراحي سیستم هاي کارخانجات و تضمین کیفیت

 عالئق شخصي 
- پیاده روي

 
قاسم زاده، فریدون

متولد 1337 / قزوین
ساکن ایران/ تهران

- عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي شریف
- مدیرعامل شرکت افرانت

 
قدسي پور، سیدحسن

متولد 1335 / تهران

 

قدیریان مارناني، مجید
متولد 1335 / آبادان
ساکن ایران / تهران

کارشناس مطالعات سازماني شرکت نفت

کمال، سهیال
متولد 1336 / تهران

ساکن امریکا
دکترای مهندسي صنایع از دانشگاه LEHIGH امریکا
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گرجي، محمدرضا
متولد 1336 / تهران

 

محقر، علي
متولد 1336 / بجنورد

ساکن ایران / تهران
عضو هیئت علمي و استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمي خراسان
amohaghar@ut.ac.ir :پست الکترونیک

Https://cko.ut.ac.ir/fa :وب سایت

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان همت / بجنورد / ریاضي / 1354

- کارشناســي ارشد: دانشــگاه صنعتي اصفهان / اصفهان / برنامه ریزي سیستم ها - تحقیق در عملیات / 
1365

- دکتري: دانشگاه تربیت مدرس / ایران / مهندسي صنایع - تصمیم گیري / 1380

 سوابق کار و اشتغال 
- عضو هیئت علمي و استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران / 1370 تاکنون
- مدیرکل دفتر بنگاه هاي اقتصادي / سازمان برنامه و بودجه / 1371-1373

- معاون طرح و برنامه و دبیر شوراي عالي مناطق آزاد / ریاست جمهوري / 1373-1377
- معاون اقتصادي و بین الملل، معاون حقوقي و پارلماني / وزارت کشور / 1380-1384

- عضو هیات مدیره و مدیرعامل / صندوق رفاه هیات علمي دانشگاه تهران / 1386-1395
- عضو و رئیس هیات مدیره / شرکت پتروشیمي خراسان / مشهد / 1392-1398

- معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاري دانشگاه تهران / 1394-1397
- مدیر اجرایي شهر دانش دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران / 1397 تاکنون

- مشاور رئیس دانشگاه تهران در امور طرح هاي توسعه اي دانشگاه / 1397 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
تمامي اطالعات مربوط به کتابهاي زیر در لینک زیر قابل دسترسي است.

http://profile.ut.ir/~amohaghar/publication
تالیفات:
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- مدیریت استراتژیک صنعتي
- مباني فلسفي دانش تحقیق در عملیات

MADM تکنیک هاي تصمیم گیري در -
Supply chain Management فصلي از کتاب -

Encyclopedia of Energy Engineering Technology فصلي از کتاب -
ترجمه کتاب:

- راه حل هاي مالي زنجیره تامین
- شبیه سازي زنجیره تامین رویکرد پویایي سیستم ها براي بهبود عملکرد

- سیستم هاي اطالعات مدیریت پیشرفته

 سوابق و دستاوردهاي اجتماعي و فرهنگي
- نماینده مردم بجنورد در دوره سوم مجلس شوراي اسالمي /1367-1371

- عضو و نایب رئیس کمیسیون منابع در دوره سوم مجلس شوراي اسالمي / 1367-1371
- عضو موسسین مجمع نمایندگان خط امام در دوره سوم مجلس شوراي اسالمي

- عضو موسسین انجمن اسالمي مهندسان ایران در دوره سوم مجلس شوراي اسالمي
- عضو شوراي مرکزي انجمن اسالمي مدرسان ایران در حال حاضر

- عضو هیات امناء موسسه آموزش عالي ارشاد دماوند / 1381 تاکنون
- عضو موسسین انجمن مدیریت استراتژیک ایران / 1382

- عضو شوراي پارک فناوري دانشگاه تهران / 1388
- عضو هیات تحریریه مجله مدیریت صنعتي / 1388 تاکنون

- عضو هیات تحریریه مجله مدیریت پروژه / 1391-1396
- داور نمونه مقاله هاي علمي پژوهشي فصلنامه مدیریت صنعتي / 1393

- رئیس پنل سیاست گذاري و تجاري ســازي فناوري دومین کنفرانس بین المللي تجاري سازي فناوري 
1393 /

- عضو کارگروه رفاهي مدیریت منابع انساني دانشگاه تهران / 1393
- عضو کمیته علمي سومین کنگره بین المللي مدیریت شهري / 1393-1394
- رئیس اولین کنفرانس مدیریت اجرایي در دانشکده مدیریت / 1393-1394

- سرپرست طرح ساماندهي دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران / 1394-1397
- عضو هیات امناء دانشگاه و موسسات استان خراسان شمالي / 1393 تاکنون

 پیام به نسل جوان
اولین گام براي استفاده مفید از عمر، توجه به امانت بودن عمر از جانب خدا و زودگذري این فرصت است 
کــه به قول علي)ع( فرصت ها همچون عبور ابرها مي گذرنــد. گام دوم بلند مدت نگري و تعریف اهداف 
بلند مدت در برنامه ریزي استفاده از زندگي و طول عمر است و در این بلند مدت نگري انسان باید زندگي 
فردي را هم ببیند تا بتواند تفکر اســتراتژیک و سیستمي داشــته باشد. نکته دیگري که در نگاه به افق 
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آینده الزم است عبور از منافع فردي و تفکر به منافع جمعي و جامعه است که در دل آن منافع و سعادت 
فردي هم تضمین شده است و در نهایت استقامت و پایداري و تحمل سختي ها براي رسیدن به نتایج و 

اهداف البته در سایه توکل به خدا و استمداد از وي.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
امیرمومنان علي)ع( فرمود: فرزند زمان خویش باش، توصیه حقیر به عزیزاني که این مطالب را مي بینند 
این است که نکات مذکور از پیام به نسل جوان را در سایه ژرف اندیشي و دانش و تکنولوژي دنبال کرده 
و هدفشان را پیشتاز شدن در موضوعات بگیرند تا بتوانند به درصد باالیي از آن  برسند و عمرشان را به 

اهداف فرعي و روزمرگي و خوشي هاي زودگذر تلف نکنند.

مردان، محمود
متولد 1336 / تهران
ساکن کانادا / کلگري

مدیرتوسعه بازار شرکت Nuscan در آلبرتا کانادا
mardan2005@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
متوسطه: دبیرستان شهریار / تهران / ریاضي / 1354

فوق لیسانس: مدیریت صنعتي / مدیریت اجرائي / 1377
2002 /Industrial Management Management / سوئد / Lulea فوق لیسانس: دانشگاه

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- دوره هاي زیاد متشکل از پنج دوره Quantum Leap در کانادا، سنگاپور و مالزي / 2002-2018

- دوره  Quantum Leap  متشکل از پنج کورس در سنگاپور و مالزی / 2009-2007
- تسلط به زبان انگلیسي
- عربي در حد رفع نیاز

 سوابق کار و اشتغال 
- جهاد دانشگاهي صنعتي شریف / مدیر تحقیقات و خدمات / 1359-1374

-شرکت جهش ساز/ ایران / ریئس هیئت مدیره/1378-1383
- شرکت نظم ایران / ایران / مدیرعامل/ 1374-1378

- شرکت افرانت / ایران / رئیس هیئت مدیره / 1378-1383
- شرکت GTA / Phoenix / مالزي / مدیرعامل / 1384-1390

- شرکت نظم آران / ایران / رئیس هیئت مدیره / 1378-1393
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2014-2018 / Business کانادا/ مدیریت / ACE شرکت -
- شرکت Nuscan / کانادا/ مدیریت Business Dev. / 2018 تاکنون

 وضعیت خانواده 
همسر و کلیه فرزندانم داراي تحصیالت عالي  و مقیم کانادا هستند.

 تجربه و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي:
- عاشقي و مستي عشق به خالق هستی و خدمت به انسان و حیوان و گیاه)طبیعت(

 عالئق شخصي 
- کوهنوردي، CFA، مدیریت و اشعار موالنا
(Entrepreneuership)الف- کارآفریني

راه اندازي 12 شــرکت در چهار کشــور امارات، مالزي، کانادا و  ایران بصورت خصوصي در طي سال هاي 
98-68 و کسب تجربه باارزش در این خصوص

)R&D management (ب- مدیریت سازمان هاي تحقیقاتي
مطالعه و یادگیري و انجام مدیریت ســازمان هاي تحقیقاتي کاربردي در سال 68-1359 و کسب تجربه 

در مقطع حساس دفاع از کشور در سال هاي جنگ تحمیلي
:)Personal Development( ج- توسعه توانایي هاي فردي

یادگیــري و توســعه توانایي هاي فــردي با مطالعه کتاب هــاي مربوط به زبان اصلــي و گوش دادن به 
AudioBook به زبان اصلي و شرکت در  event  هاي چندملیتي به صورت عضو و داوطلب در خارج 
از کشــور از  سال هاي 1398-1375 که از جمله مواردي نظیر Quantum leap مشتمل بر دوره هاي 

زیر را مي توان نام برد:
1-Train The Trainer
2-Master Your Mind
3-Enlightened Warrior Camp
4-Never Work Again
5- Guerrilla Business Intensive
د- کوهنوردي و پیمایش مسیرهاي طوالني در ارتفاعات کوهستان و طبیعت گردي از سال  1355 تاکنون 
تمرین و ادامه کوهپیمایي و گردش در طبیعت و استفاده از دامان طبیعت براي توسعه توانایي هاي فردي 

Audio Books و استفاده همزمان از

 سوابق ورزشي 
- 9 بار صعود به قله دماوند

- 12 بار صعود به قله سبالن
- کوهنوردي بسیار زیاد و اسکی در کوه هاي البرز و راکي غرب کانادا
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 پیام به نسل جوان  
1- اولویت بندي درست در زندگي )ABCDE( و بها دادن به سالمت و ورزش

A-Health B-Spirituality C-Family D-Integrity E-Career
2- کسب تمام مشخصه هاي یک باسواد )تعریف یونسکو(
3-برنامه ریزي و هدف گذاري مداوم و ثبت  وقایع روزانه.

4- یادگیري حداقل سه زبان بین المللي.
5- سرمایه گذاري ) در بند Rat Race نمانید(.

6- قبول ریسک معقول و جنگنده و شکست ناپذیر بودن.
 Own your own Business 7- راه اندازي کسب و کار خود

Positivism 8- مثبت اندیشي
9- از زون راحت خود خارج شوید. معجزه در بیرون زون راحتتان رخ میدهد.

10- از میدان خارج نشدن با اولین شکست.
11-شادي دروني دائمي و عشق به خالق زیباییها  و حقیقت.

12- همه به وصیت مرحوم دکتر محمد علی مجتهدی موسس دبیرستان البرز و دانشگاه صنعتی شریف 
عمل کنیم: "فرزندانم شما مال ایرانید هر جا هستید به کشورتان خدمت کنید"

 
مرصاد، محسن

متولد 1336 / تهران

 

معلم، عبدالکریم
متولد 1335 / شوشتر

ساکن ایران/ تهران
مشاور جهاد دانشگاهي، پژوهشگاه رویان

amoalem@acecr.ac.ir :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف  
- متوسطه: دبیرستان آذر/ تهران/ ریاضي/ 1354

- فوق لیسانس: مرکز مدیریت دولتي/ تهران/ مدیریت دولتي/ 1382

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- آشنایي متوسط با زبان انگلیسي
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 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- برنامه ریزي و سازماندهي

 سوابق کار و اشتغال
- جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شریف/ تهران/ عضو گروه صنایع/ 1361-1363

- جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شریف/ تهران/ مسئول گروه مهندسي صنایع 1363-1368
- جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شریف/ تهران/ مسئول )معاون( پشتیباني/ 1368-1372

- جهاد دانشگاهي، دفتر مرکزي جهاد/ تهران/ مدیرکل امور اداري، مدیرکل طرح و برنامه، مدیرکل دفتر 
برنامه ریزي/ 1372-1389

- جهاد دانشگاهي، پژوهشگاه رویان/ تهران/ مشاور/ 1389 تاکنون

 عالئق شخصي 
- علمي، ورزشي و اجتماعي

 پیام به نسل جوان 
- همیشه دنبال علم اندوزي و یادگیري، همیشه دنبال بهره دهي )زکات علمي(، همیشه دنبال مفید بودن 

براي جامعه باشید و همیشه صداقت و راستگویي را سرلوحه فعالیت هاي خود قرار دهید.

مفتح، محمدمهدي
متولد 1335 / قم

ساکن ایران / تهران 
نماینده مجلس شورای اسالمی ایران 

)در دوره های چهارم،پنجم، هفتم،هشتم، نهم و دهم(

مهجور شفیعي، محمد
متولد 1335 / کرمان

شاغل در شرکت مالد ایران
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مهدوي مقدم، محمد
متولد 1337 / نائین

مدیر پروژه سابق در شرکت تهویه
درگذشته به تاریخ 1398/1/29 بعلت سکته قلبي

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان هدف، دبیرستان البرز/ تهران/ ریاضي/ 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه اصفهان/ مهندسي صنایع/ ناتمام بعلت ممانعت از ادامه تحصیل

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت خاور/ تهران/ کارشناس/ 1368-1369

- شرکت آرامش یزد/ یزد/ مدیر تولید/ 1370-1372
- شرکت ساراول/ تهران/ مدیر تولید/ 1372-1385

- شرکت کاله/ تهران/ مدیر تولید/ 1385-1393
- شرکت تهویه/ تهران/ مدیر پروژه/ 1393 تا زمان درگذشت

 خانواده
- از او دو دختر بنام هاي ماهنوش) فارغ التحصیل کارشناسي ارشد از دانشگاه خواجه نصیر( و مهشاد )که 

مشغول تحصیل در کارشناسي نرم افزار دانشگاه امیرکبیر است( به یادگار مانده است.

 زندگینامه
مرحوم محمد مهدوي مقدم در فروردین ماه 1337 در نائین متولد شد. دو سال از دبستان را بطور جهشي 
گذراند. در 13 ســالگي به تهران آمد و در دبیرســتان هاي هدف و البرز ادامه تحصیل داد. در 17 سالگي 
در دانشــگاه صنعتي شریف قبول و در سال 1362 فارغ التحصیل شد. او پس از خدمت سربازي تا زمان 
بازنشســتگي به سال 1393 در شرکت هاي مختلف تولیدي مشغول بکار بود و پس از بازنشستگي نیز تا 
زمان فوت بعنوان مدیر پروژه با شرکت تهویه همکاري مي کرد. مرحوم مهدوي مقدم در روز 1398/1/29 

در اثر سکته قلبي بدرود حیات گفت. او مثال روشني بود از این شعر استاد شفیعي کدکني 
در رثاي پدر:

جان تو و اي جان بهاران که تو بودي اي سرو! که در پیرهن صبح نگنجید     
روانش شاد و یادش گرامي
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مهدویان، زهرا
متولد 1335 /  تهران

مدیر برنامه ریزي شرکت مپنا

موحدین، کبري
متولد 1337 / تهران

 

موسوي دهقي، شهال
متولد 1336 / نجف آباد

ساکن ایران/ تهران
مدیر پروژه در شرکت هاي خصوصي

 Behi_36@yahoo.com:پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان دکتر هشترودي/ تهران/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- آشنایي با زبان انگلیسي

 سوابق کار و اشتغال 
- اداره کل صنایع استان تهران/ تهران/ کارشناس طرح و برنامه/ 1361-1368

- انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي شریف/ تهران/ مدیر اجرایي/ 1388-1390
- شرکت هاي خصوصي/ تهران/ مدیر پروژه/ سال هاي مختلف

 وضعیت خانواده
- همسرم، مهرداد مدبرنیا ورودي دوره هشتم دانشکده ریاضي و علوم کامپیوتر است.

- دخترم، نیوشا مدبرنیا دانشجوي دکترا در دانشگاه SFU ونکوور کاناداست.
- پسرم، کوشا مدبرنیا لیسانس مهندسي صنایع از دانشگاه آزاد تهران جنوب است.
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 عالئق شخصي 
- طبیعت گردي، باغباني و کارهاي هنري

 
 

میرزامحمدي، مصطفي امین
متولد 1336 / تهران

معاون وزیر در وزارت صنایع

  

میرسلیمي، سیدعلي
متولد 1335 / قم

ساکن ایران / تهران
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گلبید و ایمن بخش راتینن

Smirsalimi@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان شیخ بهایي / تهران / ریاضي / 1354

- فوق لیسانس: دانشگاه امیرکبیر / مهندسي صنایع / 1368

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- مدیریت زبان / سازمان مدیریت صنعتي / 1376 / سه روز

- مدیریت اجرائي / سازمان مدیریت  صنعتي / 1383 / یکسال
- قراردادهاي بین المللي / سازمان مدیریت صنعتي / 1384 / یکسال

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- طراحي سیستم هاي اطالعاتي

- طراحي سیستم هاي انبار در واحدهاي صنعتي

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي
- حاکمیت سیستم و قانون در اکثر کشورهاي غربي و نظم و انضباط در اجراي برنامه ها

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت ماشین رول / تهران / مدیرعامل / 1361-1363
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- شــرکت فخر اسالم )سازمان صنایع ملي ایران( / تهران / مسئول اتاق کنترل پروژه، عضو هیئت مدیره 
1363 /

- شرکت سپنتا / تهران / مشاور مدیرعامل / 1364-1365
- شرکت صنایع ماشین ابزار / تهران / مدیر پروژه / 1366-1368

- شرکت شیشه قزوین / تهران / معاونت بازرگاني و مشاور توسعه / 1368-1372
- شرکت جهان شمال / تهران / معاونت بازرگاني / 1373-1377

- شرکت پردازش صنعت / تهران / عضو هیئت مدیره و مدیرعامل / 1373-1379
- سرمایه گذاري ایران و فرانسه / تهران / مدیرعامل / 1379-1380

- شرکت پردازش صنعت / تهران / عضو هیئت مدیره / 1380-1381
- سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران / تهران / مدیراجرایي پروژه هاي صنعتي / 1382-1385

- موسسه مطالعات و بهره وري / تهران / عضو هیئت مدیره / 1385-1387
- شرکت گلبید و ایمن بخش راتینن / تهران / عضو هیئت مدیره و مدیرعامل / 1387 تاکنون

 وضعیت خانواده 
- همسر : لیسانس مهندسي صنایع از دانشگاه مهندسی شریف

UCLA از دانشگاه واشنگتن و پسر لیسانس کامپیوتر از MBA فرزندان: دختر -

 عالئق شخصي 
- شعر و ادبیات، والیبال، پینگ پنگ، اسکي و بسکتبال

 سوابق ورزشي 
- قهرماني در مسابقات والیبال دانشگاه در سال 1354

- قهرماني در مسابقات جام حذفي فوتبال دانشگاه در سال 1355
- قهرماني در مسابقات پینگ پنگ شرکت سپنتا در سال 1365

 پیام به نسل جوان 
کار بخش مهمي از زندگي اســت که بایســتي براي اجراي صحیح آن هر لحظه زحمت کشــید. بایستي 

همواره و در هر زمان از آموزش حین خدمت غفلت ننمود. 
ولي نکته مهم این اســت که همه اینها براي این اســت که زندگي بهتر و سالم تري داشته باشیم. کمتر 
قضاوت کنیم و همیشه به خدا بیاندیشیم که چگونه مي توان براي خدا و جامعه و خانواده فرد بهتري بود. 

از دروغ تحت هر شرایطي بایستي بپرهیزیم.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
زندگي آن من و آن تواست        که بهم بافته االن شده است

مسپارش تو به فرداي دگر         که در این لحظه همین آن شده است
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در خاتمه یکي از سروده هاي خویش را پیشکش دانش آموختگان دانشگاه مینمایم.
یاد ایام

ناکجــا آباد امــا عدل و دادي داشــتیم یاِد ایامي که با هم شور و شادي داشتیم   
آســماني صاف و آرامش نهادي داشتیم بي خبر از خود نمي بودیم حتي لحظه اي  
شــاِم یلدا از غریبان نام و یادي داشتیم هر َدَمش اردیبهشتي بود در فصِل خزان   
خاص در وقِت طرب، شیخ و مرادي داشتیم شب به شب شهر از قمر پر بود و یاران در شعف   
با ستم پیمان نبود اما محبت را چرا                                 تا رسید آن اصِل جان، هر شب ستادي داشتیم
نفِس خود را از طمع جنگ و جهادي داشتیم نهضتي در بوِد ما جا داشت لیکن ِگرِد حق   
چون رها گردد ز محنت ها، پمادي داشتیم بهر زخمي گشتگان در جنِگ با نفِس حریص   
عصر هشیاري رها شد ابر و بادي داشتیم تا که آمد حرص و آزي کوچه ي امیال ما   
ني همامي پیش رو، ني کیقبادي داشتیم نسل ما گم گشته در صحرا و تنها در کویر   
سرخوش از نامهرباني ها ندارد شکوه اي                                 چون که با ایمان به حق، صد نور هادي داشتیم
98/3/28

نقیب، علي
متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشتي دکتر عبیدي 
naghib_a@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان اروندرود/  تهران / ریاضي / 1354

1390 / Kempten کارشناسي ارشد: مدیریت / آلمان / دانشگاه -

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي و مهارتي
- آشنایي با تکنولوژي در صنعت و نوآوري ها و پیشرفت هاي روز دنیا

- زبان انگلیسي )خوب(

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت ایران آورد / تهران/ مالک و رئیس هیئت مدیره / 1359-1365

- شرکت زمزم / مدیرعامل / 1365-1368
- سازمان اقتصادي کوثر / تهران/ گروه صنایع شیمیایي و نساجي / مدیر گروه / 1368-1373

- شرکت سهامي عام کف )داروگر( / تهران/ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1373-1389
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- شرکت بهداشتي دکتر عبیدي / تهران/  مالک و رئیس هیئت مدیره / 1389 تاکنون
- دانشگاه علمي و کاربردي دکتر عبیدي / تهران/ عضو هیئت امنا / 1390 تاکنون

 فعالیت هاي و دستاوردهاي حرفه اي:
- 5 دوره چهارساله عضویت در هیئت نمایندگي اتاق بازرگاني

- اتاق تهران صنایع معادن و کشاورزي ایران /2 دوره چهارساله عضویت در اتاق   
- اتاقهاي بازرگاني ایران - انگلیس، یونان، ایتالیا، المان، امارات و.../ عضویت در اتاق ها

- کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید / نایب رئیس
- شرکت تعاوني تولیدکنندگان فرآورده هاي بهداشتي، صنفي و آرایشي / عضو و رئیس سابق هیئت مدیره

- انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي شریف / عضو هیئت امنا و هیئت اجرایي
- اتاق بازرگاني صنایع و معادن ایران و انگلیس / رئیس کمیسیون بازرگاني، صنعت و فن آوري هاي نوین

- اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشــاورزي تهران / نایب رئیس کمیســیون بهبود محیط کسب و کار و 
رفع موانع تولید / نایب رئیس کمیسیون فضاي کسب و کار و کارآفریني

- انجمن ارگانیک ایران / عضو هئیت مدیره
- انجمن اخالق کسب و کار و مسئولیت اجتماعي ایرانیان / عضو هیئت مدیره

- مجمع فعاالن توسعه اقتصاد ایران / خزانه دار و عضو هیئت مدیره

 عالئق شخصي 
- فعالیت ورزشي در رشته هاي شنا و اسکي

- حضور در تشکیالت حرفه اي

 پیام به نسل جوان 
شغلي را انتخاب کنید که به آن عالقه دارید. همواره به موفقیت در رسیدن به اهدافتان امید داشته باشید 

و سختي آنرا گذرا بدانید. در انجام وظایف خود، صداقت و درستکاري را فراموش نکنید.

نوروزي زاده، حمیرا
متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

بازنشسته سازمان ملي استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران 
hom_norrozi@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان هدف / تهران / ریاضي / 1354
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 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- گذراندن بیش از 1000 ســاعت دوره هاي آموزشي در زمینه هاي امور استاندارد و مدیریت در داخل و 

خارج از کشور
- آشنایي کامل با زبان انگلیسي

 سوابق کار و اشتغال
- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران / تهران / کارشناس / 1364-1365

- موسســه اســتاندارد و تحقیقات صنعتي ایران / تهران / مسئول گروه کنترل کیفي اداره کل استاندارد 
استان تهران / 1365-1372

- موسســه اســتاندارد و تحقیقات صنعتي ایران / تهران / کارشناس مسئول دفتر امور تدوین استاندارد / 
1372-1379

- موسســه اســتاندارد و تحقیقات صنعتي ایران / تهران / معاون مدیرکل دفتر امور تدوین اســتاندارد / 
1379-1388

- بنیاد شریف / تهران / مشاور شرکت بهبود کیفیت شریف وابسته به بنیاد شریف / 1389-1393
- سازمان ملي استاندارد ایران / تهران / مشاور سازمان ملي استاندارد در امور تدوین استانداردهاي ملي 

ایران / 1389 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
- تدوین بیش از 100 استاندارد ملي ایران

- آموزش دوره هاي مرتبط با تدوین استانداردهاي ملي ایران و استانداردهاي بین المللي

 وضعیت خانواده 
- همسر: داراي مدرک دکترا

- دختر: داراي مدرک دکتراي مهندسي پلیمر و پسر داراي مدرک دکتراي مهندسي مکانیک

 پیام به نسل جوان 
- انتخاب اهداف صحیح و منطقي و تالش و کوشش در راه رسیدن به این  اهداف

- رعایت اعتدال در کل دوران زندگي

 
هاشمي، خسرو
متولد 1336/ مشهد
ساکن ایران / مشهد
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هراتي فر، مسعود
متولد 1337 / تهران

ساکن ایران
شاغل در فوالد اسفراین

 
وحدت زاده، محمدعلي

 متولد 1335 / یزد
ساکن ایران/ یزد

دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه یزد

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- کارشناسي ارشد: دانشگاه کرانفیلد/ انگلستان/ مهندسي صنایع و مدیریت تولید/ 1364

- دکتري: دانشگاه بیرمنگام/ انگلستان/ ساخت و تولید/ 1368

 سوابق کار و اشتغال 
- دانشگاه یزد/ عضو هیئت علمي دانشکده صنایع/ 1369 تاکنون

- دانشگاه یزد/ رئیس دانشکده صنایع/ 1370-1375
- دانشگاه یزد/ رئیس مجتمع فني و مهندسي/ 1373-1375

- دانشگاه یزد/ معاون آموزشي/ 1375-1377
- دانشگاه یزد/ رئیس دانشگاه/ 1377-1383

- یونسکو/ پاریس/ معاون نمایندگي ایران/ 1383-1384
- یونسکو/ ایران/ رئیس اداره علوم کمیسیون ملي یونسکو/ 1384-1386

- موسسه آموزش عالی امام جواد/ رییس/ 1394 تا کنون

 فعالیت هاي فرهنگي و اجتماعي
- شوراي فرهنگ عمومي استان یزد/ عضو شورا/ 1377-1383

- عضو هیات امناء و هیات مدیره موسسه خیریه فرهنگی آموزشی جواداالئمه از سال 1380، این موسسه 
عالوه بر فعالیت های فرهنگی خیریه ای به آموزش بیش از 6000 نفر از پیش دبســتانی تا دانشــگاهی 

اشتغال دارد.

یعقوبي، جعفر 
متولد 1330 / تهران
ساکن ایران / تهران 

شاغل در شرکت ایداج
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مشخصات دانش آموختگان دوره دهم

دانشکده فیزیک



ابوالحسني، محمد
 متولد 1336 / تفرش

ساکن ایران / اراک
عضو هیئت علمی دانشگاه اراک 

m-abolhassani@araku.ac.ir :پست الکترونیک
      http:araku.ac.ir :وب سایت 

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان پهلوي )مطهري( / تفرش / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه تهران / فیزیک / 1370
- دکتري: دانشگاه تهران / فیزیک اپتیک / 1382

 سوابق کار و اشتغال
تدریس در دبیرستان روستای ماستر واقع در فراهان/ 1360-1361

- شرکت گاز / تهران / ناظر / 1366-1367
- دانشگاه اراک / اراک / عضو هیئت علمي / 1370 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
 Kjell J. Gasvik سنجه شناسي اپتیکي( / تالیف( optical metrology ترجمه کتاب -

ISI ارائه 12 مقاله علمي و پژوهشي در مجالت -

 
 

پدیدار، محمود
متولد 1337 / تهران

 

رفیعي خوانساري، منیره
متولد 1336 / اصفهان
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سیدقاسمي پور، حمید
متولد 1335 / اراک

شهرجردي، مسعود
متولد 1336 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

فتوحي پناه، محسن
متولد 1335 / اصفهان

فاقد ارتباط با انجمن

 
فرنوش، رحمت

متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

rahmat.farnoosh@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان دکتر نصیري / تهران / ریاضي / 1354

 
کائیني مقدم، زهره

متولد 1336 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

 

165

انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريفدانشکده فيزيک



مرتضوي، منصوره
متولد 1336 / تهران

ساکن کانادا

 
نمازي، محمدخلیل

متولد 1336 / کازرون
مرحوم

 

نورعلیشاهي، فرشید
متولد 1336 / اراک
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مشخصات دانش آموختگان دوره دهم

دانشکده 
مهندسي متالورژي



ابراهیمي، مهدي
متولد 1335 / بهشهر

ساکن ایران / مازندران

 
اکبري کلچه، فرامرز

متولد 1336 / تهران
مرحوم

 

املشي، احمدعلي
متولد 1334 / تنکابن

ساکن ایران / تهران
مجري طرح هاي آبرساني و انتقال خطوط برق فشار قوي 

 amlashi163@yahoo.com:پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان فلسفی / تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- مدیریت پروژه / ساتکاب / 1374

- برنامه ریزي و کنترل پروژه / 1375

 سوابق کار و اشتغال 
- نهادهاي انقالبي / گیالن / اجراي امور پروژه هاي عمراني / 1358-1363

- دانشگاه امام حسین)ع( / تهران / مجري امور طرح هاي توسعه شامل ابنیه، ساخت آزمایشگاه ها و تامین 
کاال / 1364-1370

- کارخانــه تراش رومیزي ایران / اصفهان / مدیرعامل / پروژه هــاي طراحي و اجراي کارخانه / 1371-
1370

- شــرکت شــیرآالت صنعتي )وابســته به وزارت نیرو( / تهران / مدیرعامل / طراحي و اجراي کارخانه / 
1371-1382

- مشاور فني پروژه ساخت کنتورهاي دیجیتال چند تعرفه اي برق در تهران
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- کارخانه کلروپارس / تبریز / نظارت بر اجراي طرح توسعه شامل ابنیه، ماشین آالت و مخازن / 1382-
1378

- گروه صنعتي ســدید / تهران / مدیر پروژه ســاخت کارخانه پوشش ســه الیه پلي اتیلن شامل ابنیه و 
خطوط تولید / 1382-1383

- کارخانجات دنیاي فلز / اردستان / مدیر پروژه طرح توسعه و ساخت کارخانجات شامل ابنیه و خطوط 
تولید به ظرفیت نهایي 1200000 تن در سال / 1383-1386

- پروژه احداث انبار نفت / گرگان / مسئول پروژه / 1386-1387
- اجراي پروژه هاي آبرساني و انتقال خطوط برق فشار قوي تا 400 کیلو ولت و احداث مراکز توزیع برق 

پاالیشگاه در تهران / 1387 تاکنون

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- ساخت قطعات صنعتي، اجراي پروژه ها به صورت کلید در دست

 وضعیت خانواده 
- متاهل داراي چهار پســر )اولي مهندس مکانیک، دومي دیپلم، ســومي مهندس کامپیوتر و چهارمي 

دانشجوي مهندسي مکانیک(

 عالئق شخصي
- مطالعه علمي و اجتماعي

 پیام به نسل جوان 
- درس را با هدف و با دقت دنبال کنند . هرچه هدف عالي تر موفقیت کامل تر است.

- ســعي کنند جامع نگر باشند یعني خود را در رشــته تحصیلي محدود نکنند. داشتن اطالعات کلي از 
رشته هاي دیگر در اجراي اهداف به انسان کمک زیادي مي کند.

- همه ما با استفاده از امکانات این مملکت تحصیل کرده ایم  باید با اولویت در خدمت اهداف این مملکت 
باشیم.

- همیشه با تدبر و دوراندیشي کارهاي بزرگ و سترگ انجام دهیم.
- در همه شئون زندگي با اتکال به ایزدمنان کار را انجام دهیم تا دچار ضعف و ناامیدي و سستي نشویم.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
- کتاب را خوب مطالعه نموده و سعي کنید از تخصص و تجربه افراد در پیشبرد اهدافتان استفاده کنید. 

ارتباط خود را با فارغ التحصیالن همیشه حفظ کنید.
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توحید اسفهالني، محمدرضا
متولد 1335 / زنجان

مرحوم
 

جعفري، اکبر
متولد 1335 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

 
حاجي، ابراهیم
متولد 1336 / کرج

شاغل در شرکت ریخته گري کیان شهر

 

خانبلوکي، شهرام
متولد 1336 / اراک

مرحوم

 

ربیعه، عبدالنبي
متولد 1335 / اهواز

درگذشــته به تاریخ 1398/6/10 بعلت بیماري ناشــي از عوارض 
بمباران در دوران جنگ تحمیلي 

 زندگینامه
مرحــوم عبدالنبي ربیعه متولد 1335 اهواز و از دانش آموختگان مهندســي متالورژي دانشــگاه صنعتي 
شــریف بود که در ســال 1364 در کارخانه نورد و صنایع فوالد اهواز مشــغول به کار شد. او در بمباران 
هوایی مورخ 1364/8/15 اهواز دچار موج گرفتگي شــدید گردید و از آن پس به بیماري عصبي ســختي 
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دچار شــد آنچنان که بعد از 6 ماه دیگر قادر به کار نبود و ناگزیر 13 ماه بعد از اســتخدام ترک کار نمود. 
پــس از آن مرحوم ربیعه براي معالجه به تهران مهاجرت کرد اما دیگر هرگز نتوانســت به کار بازگردد و 
ســرانجام پس از ســال ها رنج و بیماري و مشــکالت در تاریخ 1398/8/10 بدرود حیات گفت. از او یک 
دختر و دو پسر به یادگار مانده که دخترش تشکیل خانواده داده و دو پسرش  در حال تحصیل هستند. 

یادش گرامي و روحش شاد.

 
رضایي، بیژن

متولد 1335 / باختران

 

رضوي زاده، سیدمحمدعلي
متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

مدیرعامل گروه مهندسي امید

 
رناسي، فاطمه

متولد 1336 / کرمانشاه
ساکن ایران /تهران 

عضو هیئت علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژي دانشگاه صنعتي شریف 
ronasi@dro.org :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
-دبیرستان جالل آل احمد)شاهدخت سابق(/کرمانشاه / ریاضی /1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه تربیت مدرس / مهندسي مواد و خوردگي / 1375

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي و فعالیت هاي اجتماعي 
- دوره هاي مدیریت R&D در کشور آلمان

- دوره هاي مدیریت استراتژیک، مدیریت کسب و کار، فنون مذاکره، MBA در سازمان مدیریت صنعتي 
ایران
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 سوابق کار و اشتغال 
- پژوهشکده توسعه تکنولوژي دانشگاه صنعتي شریف / عضو هیئت علمي / 1363 تاکنون

- شرکت طراحي مهندسي ساپکو / رئیس مرکز توسعه تحقیقات و تکنولوژي / 1377-1381
- شرکت ساپکو / مدیر طرح اینترشیپ / 1378-1381

- پژوهشکده توسعه تکنولوژي دانشگاه صنعتي شریف / عضو شوراي پژوهشي / 1381-1383
- سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران / مدیر توسعه و ایجاد طرح ها / 1381-1389

- شرکت گسترش کارآفریني ایران / رئیس هیئت مدیره / 1382-1389
- مرکز علوم و تحقیقات تکنولوژي دانشگاه علوم پزشکي ایران / عضو شوراي مرکز رشد / 1383-1385

- شرکت پیشتازان فناوري طال / رئیس هیئت مدیره / 1383-1386
- اجالس کشورهاي عضو اکو / نماینده دولت ایران درحوزه انتقال تکنولوژیي / 1383-1389

- پژوهشکده سیستم هاي پیشرفته صنعتي / عضو هیئت مدیره / 1387-1389
- آموزش هاي کوتاه مدت جهاد دانشگاهي شریف / عضو هیئت مدیره

- انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي شریف / عضو هیئت امنا

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي
  ارائه 10 مقاله علمی در کنفرانس هاي تخصصي داخلي و بین المللي تحت عناوین زیر:

- سینتیک احیا اکسید تنگستن WO3 با هیدروژن ارائه شده در کنفرانس متالورژي پودر /1375 
- فسفاته کاري بدنه اتومبیل ارائه شده در پنجمین کنگره ملي خوردگي /1376 

- پیوند R&D و تجارت در سانیو در مجله صنعت خودرو /1377 
- ویژگي هاي طراحي خودرو در سیستم تولید سبک Lean system در مجله صنعت خودرو/1377 

- طرح اینترشیپ در دانشگاه MIT ارائه شده در پنجمین کنگره سراسري همکاري هاي دولت / دانشگاه 
صنعتي شریف /1379

- بازیابي تنگستن از کنسانتره شیلیت / نظام آباد، اراک
- آبکاري کرم روي آلومینیوم )ارئه شده در دومین کنفرانس مهندسي سطح(

- ارتقا تحقیق و توســعه در شرکت هاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران ارائه شده 
در پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع /1384 

- بررسي مدیریت منابع مالي تحقیق و توسعه در سازمان گسترش ارائه شده در همایش انجمن تخصصي 
مراکز تحقیق و توسعه /1385 

- مهندســي مجدد فرآیند تجاري ســازي در سازمان گســترش و نوســازي صنایع ایران/ ارائه شده در 
دوازدهمین کنگره همکاري هاي دولت و دانشگاه، صنعت براي توسعه /1387 

ترجمه و تالیف:
- ترجمه و تالیف کتاب آبکاري کروم سخت / انتشارات جهاد دانشگاهي / 1376

- ترجمه و تالیف کتاب ارزیابي تکنولوژي در شــرکت هاي کوچک و متوسط/ انتشارات سازمان مدیریت 
صنعتي/ 1389

تقدیرنامه ها
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- دریافت لوح تقدیر به عنوان بهترین محقق زن در حوزه تخصصي مهندســي و علم مواد ازسوي وزارت 
فرهنگ و آموزش عالي/ 1371

- دریافت لوح تقدیر از ریاســت دانشــکده فني دانشــگاه تهران به مناســب هفتادمین سالگرد تاسیس 
دانشکده فني بابت تالش هاي انجام شده/ 1383

-دریافت لوح تقدیر از دبیر همایش انجمن تخصصي مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن/ 1385
- دریافت لوح تقدیر از معاونت تولید وزارت صنایع و رئیس ششــمین همایش مراکز تحقیق و توســعه/ 

1386
- دریافت یادمان چهلمین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتي شریف/ 1386

- دریافت لوح تقدیر به عنوان کارمند نمونه از سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران/ 1387
- دریافت لوح تقدیر از ســتاد هفته پژوهشي و فناوري در دانشگاه رازي باعنوان سازمان سفارش دهنده 

برتر در سال پژوهش و نوآوري/ 1387
- دریافت یادمان شــصت و هشتمین دوره دانش آموختگي پردیس دانشــکده هاي فني دانشگاه تهران/ 

1387
- دریافت لوح تقدیر از معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه تبریز/ 1388

- دریافت لوح تقدیر به عنوان بانوي پژوهشگر نمونه از سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران/ 1389
عضویت در مجامع علمي

- عضو کمیته تخصصي متالورژي انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي شریف
- عضو انجمن مدیریت تکنولوژي ایران

- عضو خانه مدیران

 وضعیت خانواده
- همسر: فضل اله  آقارضي کارشناس عمران

- فرزندان: 
1- حنیف آقارضي کارشناس ارشد معماري و شاغل در استرالیا

2- هانیه آقارضي دکتراي مهندسي برق و دانشجوي فوق دکترا در آمریکا
3- عرفان آقارضي: دانشجوي دکترا در آمریکا

 
سازمند، حجت اله
متولد 1335 / اصفهان
ساکن ایران / اصفهان

معاونت فني سابق شرکت نیرو کلر
h.sazmand@gmail.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان حکیم سنایي / اصفهان / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- کارورزي و آموزش بهره برداري  فرایند واحد کلر آلکالي / اسلووني / 1376 / 35 روز

- اکسل / شرکت نیروکلر
- کنترل پروژه با روش primavera / سازمان مدیریت صنعتي اصفهان / 1390 / 48 ساعت

- دوره هاي آموزش ایزو و مدیریت استراتژپِک / شرکت نیروکلر

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- داراي تجربه و دانش در خصوص واحدهاي تولید کلر

 سوابق کار و اشتغال 
- جهاد دانشگاهي صنعتي اصفهان / اصفهان / کارشناس واحد طرح و تحقیقات / 1364-1366

- دانشگاه صنعتي اصفهان / اصفهان / مربي کارگاه آموزشي /1366
- شرکت ابزاران / اصفهان / عضو هیئت مدیره و مدیر کارخانه/ 1366-1371

- شرکت مهندسي تجهیزات آب ایران / تهران / مدیرعامل / 1371-1373
- شرکت فراب / اصفهان / مدیر امور نظارت / 1372-1373
- شرکت نیرو کلر / اصفهان / معاونت فني / 1373-1392

سعدیان، عبدالعظیم
متولد 1335 / تهران

مدیر کارخانه ریخته گري

شهابي، حسینعلي
متولد 1335 / یزد

ساکن ایران / تهران
مدیر واحد بازرسي شرکت فنی مهندسي برسو

 shahabi562@gmail.com:پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان دکتر هشترودي / تهران / ریاضي / 1354
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 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- MSProject / سازمان مدیریت صنعتي / 1370 / 6 ماه

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- مدیریت پروژه، ریخته گري پیوسته فوالد

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت فولیران / قم، تهران / کارشناس تولید / 1365-1370

- شرکت ذوب فلزات یزد / یزد / مدیر تولید / 1370-1373
- شرکت فراورده هاي نسوز پارس / یزد / مدیر تولید / 1373-1379

- شرکت پارس مولیبدن / یزد، اردکان/ مدیر کارخانه / 1379-1384
- شرکت صنایع هفت الماس / قزوین / مدیر کارخانه / 1384-1387

- شرکت صدف لعاب یزد / یزد / مدیر کارخانه / 1387-1388
- شرکت مهندسي برسو / تهران / مدیر واحد بازرسي فني / 1388 تاکنون

 پیام به نسل جوان 
هیچ کس، هیچ وقت، همه چیز نمي داند و براي هیچ کس، هیچ وقت دیر نیست.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
آسیاب به نوبت

 
صادقي پور کیاکالیه، کاوه

متولد 1337/ تهران
ساکن ایران / تهران

شاغل در موسسه مشاوران آموزش )تالیف کتاب(

 

صدري نجفي، فرامرز
متولد 1335 / اصفهان

ساکن ایران/ اصفهان
رئیس هیئت مدیره سابق شرکت تولیدي تحقیقاتي مبارز

farasadr@gmail.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان حکیم شفایي/ اصفهان/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- مدیریت مالي، مدیریت منابع انساني/ کالس هاي آزاد/ 1370-1385

- روانشناسي و جامعه شناسي، حقوق/ مرکز آموزش مدیریت/ 1370-1385
- ارز و مبادالت بین المللي/ اداره آموزش بانک صادرات/ 1370-1385

- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- ساخت و نصب ماشین آالت ریخته گري و صنعتي

 سوابق کار و اشتغال
- کارخانجات مهمات سازي وزارت دفاع/ تهران/ معاونت فني کارخانجات برنج سازي/ 1395-1361

- شرکت فرآورده هاي نسوز ایران/ اصفهان/ سرپرست شیفت/ 1361-1362
- شرکت ریخته گري ایران ذوب/ اصفهان/ رئیس هیئت مدیره/ 1363-1365
- شرکت ماشین سازي سپاهان/ اصفهان/ رئیس هیئت مدیره/ 1362-1365

- شرکت ماشین سازي چهارگان/ اصفهان/ مدیرعامل/ 1363-1366
- شرکت بهساخت/ اصفهان/ عضو هیئت مدیره/ 1366-1371

- شرکت مصباح گسترسپاهان/ اصفهان/ عضو هیئت مدیره/ 1370-1384
- بانک صادرات اصفهان/ اصفهان/ عضو هیئت مدیره/ 1384-1388

- شرکت هولدینگ سرمایه گذاري کوثر/ تهران/ عضو هیئت مدیره/ 1388-1392
- شرکت تولیدي تحقیقاتي مبارز/ تهران/ رئیس هیئت مدیره/ 1390-1394

 پیام به نسل جوان
مهندسي تلفیقي در آموزه هاي اکادمیک و تجربیات عملي است.

 پیام به خوانندگان کتاب
مدیریت، هنر استفاده از علم است.

 
طالبي، حمیدرضا

متولد 1336 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن
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عسکرزاده تبریزي، حسینعلي
متولد 1335 / تهران

مدیرعامل شرکت مهاد کویر

 

عنایتي ماچک پشتي، سعداله
متولد 1335 / ساري

ساکن ایران / مازندران
مشاور فني کارخانه ریخته گري فوالد طبرستان

Sadenayati@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان پهلوي / ساري / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- تعمیرات رادیو و تلویزیون / مجتمع فني تهران / 1360 / یکسال

- آشنایي متوسط با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- تولید انواع قطعات ریختگي فوالدي و چدني براي صنایع سیمان و معادن

 سوابق کار و اشتغال 
- ریخته گري فوالد طبرستان / ساري / کنترل کیفي قطعات / 1365-1370

- ریخته گري فوالد طبرستان / ساري / تولید / 1371-1379
- ریخته گري دقیق / ساري / تاسیس، بهره برداري و آموزش / 1371-1385

- ریخته گري فوالد طبرستان / ساري / کنترل کیفي / 1385-1389
- ریخته گري فوالد طبرستان / مشاور فني / 1389 تاکنون

 
فقیهي، فرهنگ
متولد 1335 / تهران

ساکن امریکا
مدیر شرکت مدل

 FFACHIH1@Aol.com:پست الکترونیک
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 سوابق تحصیلي بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان دکتر هشترودي/ تهران/ ریاضي/ 1354

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت مدل/ تهران/ مدیر/ 1367-1398

 
قاسمي، عبداله
متولد 1336 / سقز

مرحوم

 

کاشاني، حمید
متولد 1336 / تهران

شاغل در دانشگاه تهران

کردستانچي، رسول
متولد 1336 / ارومیه
ساکن ایران / تهران

مدیرعامل شرکت صنعتي آذرنسب
ra_rkordestanchi@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان ابن سینا / تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- کارورزي / شرکت صنایع چدني پارس متال / 1359/ یک و نیم سال
- مشمول وظیفه / مجتمع صنایع دفاع درود / 1361 / یک و نیم سال

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- ریخته گري چدن و فوالد آلیاژي، آزمایشگاه هاي کنترل کیفي
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- شــروع فعالیت در زمینه شکل دادن فلزات به روش هاي Twisting. Tapering. Swaging بعد از 
بازنشستگي که خوشبختانه تا این لحظه موفقیت آمیز بوده است.

 سوابق کار و اشتغال 
- اداره کل صنایع و معادن / ارومیه / سرپرست و معاون مدیرکل صنایع و معادن / 1363-1376

- وزارت صنایع و معادن / تهران / رئیس اداره روابط بین الملل آسیا و آفریقا / 1376-1381
- وزارت صنایع و معادن / تهران / سرپرست و معاون مدیرکل امور اقتصادي / 1381-1386

- شرکت صنعتي آذرنسب / تهران / مدیرعامل / 1387 تاکنون

 دستاوردهاي فني و تخصصي
- جزء سي کارآفرین دانشگاه صنعتي شریف در مجموعه شماره 3 /بهار 1390 

 وضعیت خانواده 
- دخترم ســحورا ورودي 1386 رشته مهندسي شیمي دانشگاه صنعتي شــریف و فارغ التحصیل سال 
1389 است .او همسر امیرحسین امین فر فرزند خانم مرضیه الله ) دوره دهم م شیمي( و  ورودي 1385 

مهندسي مکانیک دانشگاه صنعتي شریف و فارغ التحصیل 1389 است.

 پیام ویژه به خوانندگان کتاب:
خواســتن توانستن است. با اراده و پشتکار حتي در ســنین بعد از بازنشستگي نیز مي توانید کارآفریني 

کنید.

 
کریمي، رحمت اله
متولد 1335 / گرگان

ساکن آمریکا

 

کوسه غراوي، آنه محمد
متولد 1334 / مراوه تپه )گنبد کاووس(

ساکن ایران / تهران
شاغل در سازمان ایمید رو

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان علوي/ مشهد / ریاضي / 1354
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 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- شرکت لوله و ماشین سازي / تهران / 1359 / یکسال

- شرکت پارس متال / تهران / 1360 /6 ماه
- آشنایي با زبان هاي انگلیسي و روسي، ترکي ترکیه، آذري آذربایجان، قزاقي، ازبکي، قرقیزي و تاجیکي 

در سطح خوب

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
-تخصص در تولید آلومینا از ســنگ بوکسیت ســخت دیاسپور و سنگ گیبسیتي و بوهامایتي و آشنایي 

کامل با معادن بوکسیت در جهان و تولید آلومینا در این رابطه 
-تخصص در تولید آلومینوم
- تخصص در استخراج مس

-تخصص در تجارت بین المللي در حوزه کشــورهاي شوروي سابق و کشورهاي آسیاي میانه در سطوح 
مختلف پیمانکاري، ســد سازي، ساخت ترمینال مخازن ذخیره گاز مایع و ... و حمل و نقل بین المللي و 

صادرات و واردات .

 سوابق کار و اشتغال 
- جهاد سازندگي شهرستان گنبد کاووس / عضو اولین شوراي سرپرستي / 1358-1362

- وزارت ارشاد / مدیرکل برنامه ریزي / 1362-1363
- مجلس شوراي اسالمي / نماینده مردم گنبد کاووس و ترکمن صحرا / 1363-1367
- مجلس شوراي اسالمي/عضویت در کمیسیون صنایع و معادن /تهران /1363-1367
- مجلس شوراي اسالمي /سخنگوي کمیسیون صنایع و معادن /تهران /1363-1367

- مجلس شــوراي اسالمي/ عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه )از طرف کمیسیون صنایع و معادن( /
تهران /1363-1367

- وزارت صنایع / مشاور وزیر صنایع در آلومیناي کشور / 1368-1369
- شرکت ملي صنایع مس ایران / قائم مقام طرح هاي عمراني و اکتشافي / 1368-1369

- شرکت توکا )تدارکات مجتمع فوالد مبارکه ایران( / مدیرعامل / 1370-1371
- بخش خصوصي / مدیر پروژه هاي عمراني / 1379-1371 و 1384-1387

- شرکت آلومیناي ایران / مدیرعامل / 1379-1381
- فرمانداري شهرستان ترکمن / فرماندار / 1381-1383

- شرکت توسعه صادرات ایدرو / مدیرعامل / 1383-1384
- نیروگاه سنگتوده کشور تاجیکستان / یکي از پیمانکاران ساخت / 1387-1389

- پروژه راه آهن گرگان - اینچه برون / مدیر پروژه / 1390-1391
- پروژه راه آهن تهران - مشهد / یکي از پیمانکاران برقي / 1391-1392

- شرکت هاي سانیر، ساپتا، ایران سوئیچ، ایران ایتوک/ مشاور / 1391-1392
- راه آهن جمهوري اسالمي ایران / عضو هیئت مدیره / 1392-1395
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- ترانزیت کشور / دبیر کل / 1395-1397
- سازمان ایمیدرو )سازمان معادن و توسعه صنایع معدني(/مشاور/ در حال حاضر

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي
در ســفر به کشــورهاي اروپایي )28 کشــور اروپایي(، انگلیس، روســیه، اکراین، ژاپن، ایتالیا، گرجستان، 
آذربایجان، قزاقســتان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنســتان، افغانستان، پاکستان، ترکیه، هند، ارمنستان، 

دبي و عربستان دستاوردهاي قابل توجهي تحصیل گردید، ازجمله به موارد زیر مي توان اشاره کرد:
1- شــناخت و تجربه قابل توجه از ســاختار اجتماعي، سیاســي و اقتصادي و اقتصاد صنعتي این کشورها 

وچگونگي پیشرفت و توسعه زیرساخت هاي آنان
2- در ســفر به کشور ایتالیا از صنایع فوالدسازي و ماشین سازي )ماشین سازي آنسالدو( و گروه مهندسي و 

فوالدسازي ایري بازدید به عمل آمد که بسیار مفید و ارزنده بود.
3- در ســفر به کشور ژاپن از صنایع خودروسازي و فوالدســازي این کشور، ازجمله شرکت تویوتا و نیسان 
)صنایع خودروســازي( و شرکت کوبه اســتیل بازدید به عمل آمد که منجر به آشنایي با صنایع پیشرفته و 

تکنولوژي باالي آن کشور گردید.
4- در بازدید از کشور شوروي سابق از صنایع فوالدسازي، واگن سازي و لکوموتیوسازي و صنایع ذغال سنگ 

بازدید به عمل آمد که بسیار مفید بود.
5- بازدید از کشور اکراین به عنوان یک کشور صنعتي تجربه بسیار ارزنده اي از صنایع مختلف در آن کشور بود.

6- در بازدید از کشــور ســوئد و صنایع خودروسازي ولوو در این صنعت مشاهده شد که  از تکنولوژي بسیار 
باالیي استفاده مي شود که تجربه بسیار مفیدي بود.

 وضعیت خانواده 
دو فرزند پســر، پســر بزرگ به نام عبدالباسط )اسالم- دیپلم( که به کار کشاورزي مشغول است و فرزند 

کوچک به نام طه )مهندس برق( به کار تجارت مشغول است.
دو فرزند دختر؛ دختر بزرگ به نام آیجمال )لیسانس حسابداري( و دختر کوچک به نام آیلر )فوق لیسانس 

گردشگري و توریسم( مي باشد.
اما متاسفانه در سال 1371 یک فرزند دختر 15 ساله )به نام شا بي بي( و یک فرزند پسر 3 ساله )به نام 

تانیار( در حادثه غم انگیزي از دست رفتند.
الحمداهلل داراي 6 نوه به نام هاي آلیشــار، آلســاي، تانیار، ایلیار، نیالي و الماي )شابي بي( هستم  که نوه 

بزرگم آلیشار دانشجوي سال دوم دندانپزشکي مي باشد.

 پیام به نسل جوان 
کســب علم و دانش و تخصص در زمینه هاي مختلف و آگاهي از پیشــرفت هاي علمي دنیا از ویژگي هاي 
بارز جوانان در جهت رشــد و توســعه فکري آنان اســت که  به تبع آن موجب تحول زیرساختي کشور 

خواهد بود.
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 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
- خواستن توانستن است.

- آدم هاي بزرگ عظمت خود را در عظمت دیگران مي دانند.
- آدم هاي ســلیم النفس عظمت خود را در تحقیر دیگران نمي دانند و برعکس؛ آدمهاي کوچک عظمت 

خود را در تحقیر دیگران مي دانند.

 
گرجي، سعید

متولد 1336 / تهران

معتضد منجمي، محمد
متولد 1336 / تهران

مدیر عامل شرکت مهندسي فوالد ساب

 
مکارمي، هادي
متولد 1336 / بابل
ساکن ایران و کانادا

مدیرعامل شرکت Parmoly در کانادا
hmakaremi@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان ممتاز/ بابل/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت فولیران/ قم/ مهندس تولید/ 1362-1365
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- شرکت پارس مذاب/ تهران/ مدیر تولید/ 1365-1366
- شرکت فوالد طبرستان/ تهران/ مهندس فروش/ 1367-1369

- شرکت پارس مولیبدن/ یزد/ مدیرعامل/ 1370-1386
- شرکت پارس مولیبدن/ تهران/ عضو هیئت مدیره/ 1384-1392

-شرکت Parmoly /کانادا/ مدیر عامل / از سال 1386 تاکنون 

 
منزوي، محمدرضا

متولد 1336 / تهران
ساکن ایران

داراي کارشناسي ارشد مدیریت صنایع از دانشگاه صنعتي شریف
مدیرعامل شرکت آوند پالستیک

 
مهدوي حاجي، جعفر

متولد 1335 / تهران
ساکن ایران/ تهران

j.mahdavihaji@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان دکتر هشترودي/ تهران/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- طراحي کارخانه ریخته گري دقیق و نصب و راه اندازي ماشــین آالت و تجهیزات/ بیرمنگام/ انگلســتان/ 

1365/ 3 ماه
- تعمیرات و نگهداري و اپراتوري دستگاه آنالیز کوانتومتر / سوئیس/ 1366/ 20 روز

- نصب و راه اندازي کوره هاي گازي، عملیات حرارتي و دوره هاي آموزش پروســه هاي عملیات حرارتي/ 
اتریش/ 1369/ 45 روز

- مدیریت خرید و سفارشات خارجي/ تهران/ 1370/ 12 جلسه )48 ساعت(
- مدیریت اجرایي کوتاه مدت )MBA( تهران/ 1380/ 50 جلسه )250 ساعت(

- دوره آموزشي ISO9001-2000/ صنایع شهید کالهدوز/ 1381/ 2 روز
- آشنایي با انگلیسي در سطح خوب

- آشنایي با زبان عربي در سطح متوسط
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 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- طراحي تجهیزات و ماشین آالت کارخانه ریخته گري دقیق

- مشاوره در پروژه هاي معدني
- مشاوره فني در شیرهاي صنعتي

- تنظیم قراردادهاي EPC. PC در پیمان هاي شرکت هاي گازي و نفتي

 سوابق کار و اشتغال
- جهاد سازندگي/ انجام فعالیت هاي اجتماعي و سیاسي/ 1358-1359

- فعالیت مالي، اداري، بازاریابي، فروش و فني و مهندســي درزمینه ریخته گري دقیق در صنعت کشور/ 
1360-1388

1389-1390 /D89 مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه /)DESA( شرکت دیزل سنگین ایران -
- شرکت مدیریت طرح هاي صنعتي ایران )IPMI(/ مشاور مدیر پروژه پاالیشگاه گازي فازهاي 17 و 18 

پارس جنوبي/ 1390-1391
- شرکت مدیریت طرح هاي صنعتي ایران )IPMI(/ مشاور مدیر امور حقوقي قراردادها/ 1391-1396

- شرکت شیرهاي صنعتي اردبیل/ مشاور فني مدیرعامل/ 1396-1397
- مشــاوره و کارشناسي در پروژه هاي صنعتي و تولیدي ازجمله تولید موتورهاي دیزلي سنگین/ از زمان 

بازنشستگي در سال 1388 تاکنون

 پیام به نسل جوان 
اگر چنانچه بخواهم چکیده تجربیات عمر 63 ســاله ام را بیان کنم آنرا مي توان بطور خالصه به شرح زیر 

بیان نمود:
1- در زندگي بایستي هدف هاي بزرگ داشته باشیم و براي رسیدن به آنها بي وقفه و سخت تالش و کوشش 
کنیم. شاید زماني که براي رسیدن به اهداف خود به سختي تالش مي کنیم کمي به ما سخت بگذرد ولي 

وقتي بعدها که به عقب برمي گردیم و گذشته را مرور مي کنیم خیلي برایمان لذتبخش خواهد بود.
2- انســان در طول عمر خود فعالیت هاي زیادي انجام مي دهد که برخي براي منافع شــخصي اوست و 
برخي دیگر کارهایي اســت که بدون هیچ گونه چشمداشــتي براي رضاي خدا و خدمت به مردم انجام 
مي دهد. وقتي زندگي را مرور مي کنیم، آنچه باعث شــادي و شادابي و دل زندگي مي شود همانا کارهاي 

بخش دوم است که براي خدمت به مردم انجام گرفته است و همان براي انسان باقي مي ماند.
3- اهداف بزرگي در ســر داشته باشید و براي رســیدن به آنها سخت تالش کنید )البته اهداف بایستي 
بزرگ و معقول باشــد(، هرچه اهداف بزرگتر باشد انگیزه بیشتري براي تالش در ما ایجاد مي کند. قطعا 
به تمام اهدافمان نخواهیم رســید لیکن به هر میزان که به اهدافمان برســیم زندگي برایمان معني پیدا 
مي کند )بعنوان مثال وقتي در طول یک هفته از شنبه تا پنجشنبه مشغول کار و تالش باشیم روز تعطیل 
جمعه برایمان لذتبخش اســت. لیکن اگر کل هفته تعطیل باشیم و هیچ برنامه اي نداشته باشیم گذران 
این روزها برایمان کامال خسته کننده مي شود(. وقتي از یک کار فارغ شدیم، سریعا فعالیت و کار جدیدي 

براي خودمان تعریف کنیم و به آن کار مشغول شویم.
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میریان، سیدمجتبي
متولد 1335 / اصفهان
ساکن ایران / اصفهان

فعالیت در زمینه خدمات مشاوره اي و سرمایه گذاري
mojtaba_mirian@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان ادب/اصفهان  / ریاضي / 1354

- کارشناسي : دانشگاه صنعتي اصفهان )میهمان( / مواد و ریخته گري / 1361-1363

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- دوره آموزشــي بررســي فني، مالي، اقتصادي طرح هاي تولیدي / بانک صادرات تهران / 1365 / 200 

ساعت
- نظام مدیریت کیفیت ISO9002 / شرکت جهاد تحقیقات سپاهان / 1382 / 60  ساعت

- مدیریت سازمان / مرکز تحقیقات مهندسي اصفهان / 1384 / 50 ساعت
- زبان انگلیسي / مرکز تحقیقات مهندسي اصفهان / 1385 / 180 ساعت

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- بررسي فني، مالي و اقتصادي طرح هاي تولیدي

- سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار

 سوابق کار و اشتغال 
- جهاد سازندگي / اصفهان / مدیر طرح و برنامه صنایع روستایي / 1363-1367

- آموزشکده فني مهاجر / اصفهان / تدریس / 1366-1371
- مرکز تحقیقات مهندسي / اصفهان / مدیر پروژه - مدیر گروه متالورژي / 1367-1373

- شرکت جهاد تحقیقات سپاهان / اصفهان / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1373-1375
- شــرکت جهاد تحقیقات ســپاهان / اصفهان / عضو موظف هیئت مدیره و مدیر گروه قطعات خودرو / 

1375-1384
- شرکت جهاد تحقیقات سپاهان / اصفهان / عضو موظف هیئت مدیره و مدیر بازرگاني / 1384-1387

- شرکت مبناگستر سپاهان / اصفهان / عضو غیرموظف هیئت مدیره / 1382-1387
- شرکت ساخت تجهیزات سپاهان / اصفهان / عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره / 1375-1384

- شرکت تعاوني مبنا جاهد / اصفهان / عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره / 1382-1384
- مرکز تحقیقات مهندسي / اصفهان / مشاور در امور طرح ها / 1386-1389

- شرکت تولیدي تحقیقاتي ایکاد / اصفهان / رئیس هیئت مدیره / 1387-1390
- شغل آزاد / اصفهان / خدمات مشاوره اي و سرمایه گذاري / 1390 تاکنون
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي، نوآوري
- طراحي، ساخت و تدوین تکنولوژي تولید ورق هاي فوالد زرهي در سال هاي 1368-1371

- مطالعه امکان پذیري تولید ورق فوالدي میکرو آلیاژي با استحکام باال در  فوالد مبارکه در سال 1372
- طراحي، ساخت و تدوین تکنولوژي تولید برف پاک کن خودرو پراید در سال هاي 1374-1378

- طراحي، ساخت و تدوین تکنولوژي تعدادي از قطعات پلیمري خودرو پراید در سال هاي 1374-1378

 پیام به نسل جوانان 
مراکز تحقیقات مهندسي)ســابق( از واحدهاي تابعه وزارت جهاد کشاورزي بودند که به منظور طراحي 
و ســاخت برخي از تجهیزات و ادوات مورد نیاز رزمندگان در زمان دفاع مقدس در برخي از اســتانها 
تشــکیل گردیدند. مرکز تحقیقات مهندســي اصفهان از جمله مراکزي بود که اینجانب سالیاني توفیق 
خدمت در آن را داشــتم. این مرکز متشکل از تعداد زیادي از شــاغلین مهندس، تکنسین و نیروهاي 
رزمــی با تجربه بود که همگي با هدف حمایت فني و مهندســي از نیروهاي رزمي و پشــتیباني گرد 
هم آمده بودند. کســب تجارب ارزشــمند و توفیقات حاصله در طي 8 ســال دفــاع مقدس اعتماد به 
نفــس و حرکت در زمینــه خوداتکایي و خودکفایي صنعتــي را در بین همــکاران تقویت نموده بود 
به نحــوي که پس از خاتمه جنگ، ضمن تــداوم برخي از پروژه هاي بنیــادي نظامي و دفاعي، بخش 
انبوهي از نیروهاي انســاني و تجهیزات کارگاهي در جهت طراحي و ساخت ماشین آالت و تجهیزات و 
تامین قطعات براي بخش هاي مختلف صنعتي و کشــاورزي مورد نیاز کشور از جمله سیلوهاي گندم، 
تجهیزات کارخانجات ســیمان و تولید شکر، تجهیزات نیروگاهي، انواع قطعات و مجموعه هاي خودرو، 
و کارخانجات سنگ شــکني و بچینگ و... بکار گرفته شــد. توان مهندســي باال، با انگیزه و با تجربه به 
انضمام ســایر امکانــات دیگر، قابلیت طراحي و کســب تکنولوژي در زمینه بســیاري از پروژه ها را از 
مرحلــه طراحي تا نمونه ســازي براي این مجموعه فراهم مي نمود لکن امکانات ســخت افزاري، فضاي 
تولید، و ســرمایه در گردش براي تولید انبوه به راحتي در دســترس نبود و بدین جهت وزارت جهاد 
با تاســیس هلدینگ موسســه جهاد تحقیقات و به تبع آن ایجاد شرکت هایي در کنار مراکز تحقیقات 
مهندســي و متناسب با پروژه هاي در دســت اجراء آنها موافقت نمود. با این اقدام بستر الزم به لحاظ 
حقوقي و اجرایي جهت انبوه ســازي با جذب سرمایه از بانکها و بخش خصوصي فراهم گردید. تاسیس 
شــرکت هایي نظیر جهاد تحقیقات سپاهان )هلدینگ استانی(، ســاخت تجهیزات سپاهان، مبناگستر 
ســپاهان، فرمان خودرو سپاهان، نارین نیرو، ایکاد و ... از جمله شــرکت هایي هستند که بعضا با اخذ 
وام و سرمایه هاي بخش خصوصي خطوط تولید انبوه آنها راه اندازي و به رشد و شکوفایي قابل توجهي 

رســیدند و موجب تولید و ایجاد اشتغال براي صدها نفر گردید.
مطالعه فرایند طي شده در مراکز تحقیقات مهندسي )سابق( و شرکت هاي اقماري ایجاد شده و تحلیل و 
تکمیل نتایج حاصله مي تواند الگویی مناسب براي توسعه صنعتي و تولید و اشتغال در سطح کشور باشد.
توضیح پایاني اینکه مراکز تحقیقات مهندســي با توجه به حوزه هاي تخصصي گوناگون و توانمندي هاي 
علمي باالي آنها در ســال 1390 از وزارت جهاد کشــاورزي منفک و طي مراحلي در پژوهشگاه فضایي 

ایران ادغام گردید.
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 پیام ویژه  براي خوانندگان کتاب:
کتــاب حاضر حاوي مجموعه ســوابق کاري و تجربیات ارزشــمند دهها  نفــر از فارغ التحصیالن دوره 
دهمي دانشــگاه صنعتي شــریف در حوزه هاي مختلف پژوهش و تحقیقات، تالیــف و ترجمه، نوآوري و 
اختراع، مدیریت و اجرا و... مي باشــد. بدون شک با توجه به مراتب و توان علمي و اجرایي هریک از آنها، 
خدمات شایســته اي در عرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، و صنعتي در طي چهل ســال گذشــته 
عاید و نصیب کشــورمان گردیده است. مطالعه و بررسي دقیق سوابق کاري و تجزیه و تحلیل خدمات و 
تجربیات ارائه کنندگان و بکارگیري آنها در حوزه هاي مختلف تخصصي مانع از تحمیل هزینه هاي کسب 
تجربه مجدد گردیده و در عین حال مي تواند راهگشــایي موثر و کم هزینه تر براي پیمودن ادامه راه در 
جهت توسعه و پیشرفت اقتصادي کشور در سال هاي پیش رو باشد. بدینوسیله الزم است از کلیه دوستان 
و دســت اندرکاراني که در برگزاري گردهمایي فارغ التحصیالن دوره دهم و نیز تدوین و جمع آوري کتاب 

حاضر زحمت کشیدند تشکر و قدرداني نمایم.

نجفي یاسور، فرامرز
متولد 1335 / تنکابن

مرحوم

 
نشاطي پیربرج، محمدحسین

متولد 1336 / یزد
ساکن ایران / یزد

بازنشسته شرکت فوالد آلیاژي ایران
 h.neshat15@gmail.com:پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان مهران / زاهدان / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه علم و صنعت / مهندسي صنایع، مدیریت بهره وري / 1376

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- فوالدسازي، برنامه ریزي راهبردي

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- فوالدسازي / شرکت دانیلي ایتالیا / 1375 / 2 ماه
- فوالدسازي / شرکت بهلر اتریش / 1376 / 1 ماه
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- فوالدسازي /  شرکت بهلر اتریش / 1379 / 1 ماه
- آشنایي با زبان انگلیسي

 سوابق کار و اشتغال 
- شــرکت ساخت ماشین آالت راه سازي / تهران / کارشــناس فني، مدیر امور ساخت کشوري / 1370-

1366
- مرکز تحقیقات سنگ آهن / یزد / سرپرست دفتر فني / 1370-1372

- شرکت فراورده هاي نسوز پارس / یزد / سرپرست برنامه ریزي تولید / 1372-1373
- شــرکت فوالد آلیــاژي ایران / یزد / تکنولوژیســت و مدیر امور تکنولوژي تولیــد - مدیر برنامه ریزي 

راهبردي / 1373-1395

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
- ترجمه کتاب »فوالدسازي ثانویه« / انتشارت انجمن آهن و فوالد

- ترجمه کتاب »تولید کششي« )در ارتباط با تولید بهنگام( / در کشور منتشر شده است.
- ترجمه کتاب »راهنماي انتخاب و کاربرد فوالد ابزار« / انتشارات انجمن آهن و فوالد

- ترجمه مشترک با چند نفر دیگر کتاب »خواص مهندسي فوالد« / در کشور منتشر شده است.

 پیام به نسل جوان 
- همیشه جوان فکر کردن و آمادگي براي ایده ها و پارادایم هاي جدید و پشتیباني از این بینش

- بروز نگه داشتن دانش تخصصي و عمومي خود
- براي کســب موفقیت هوش هیجاني )EQ( به همان اندازه هوش عقالني )IQ( مهم است. باید عوامل 

موثر بر آنرا شناخت.
- سالمت و رعایت اصول اخالق حرفه اي

- تالش براي شــناخت و افتخار به بزرگان علم، معرفت، فرهنگ و هنر و... کشورمان در طي اعصار براي 
بهره مندي و امیدبخشي

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
از آنجا که تعداد زیادي از فارغ التحصیالن دانشــگاه هاي صنعتي در ســمت  هاي مدیریتي یا کارآفریني 
قرار مي گیرند براي افزایش بهره وري فارغ التحصیالن و آمادگي بیشــتر جهت پیشبرد کارکردها و تحقق 
اهداف خود پیشنهاد مي شــود براي کلیه رشته هاي دانشگاه هاي صنعتي در سطح کارشناسي حدود ده 
واحد درسي با محتواي آمار و احتماالت، اقتصاد مهندسي، کارآفریني، برنامه ریزي و کنترل پروژه، اصول 

مدیریت، تحقیق در عملیات گنجانده شود.
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یساري، حسام الدین
متولد 1335 / خلخال

مرحوم
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مشخصات دانش آموختگان دوره دهم

دانشکده 
مهندسي شیمي



ابراهیمي، حسن
متولد 1336 / تجریش

مرحوم

 

ابراهیمي، سوري
متولد 1336 / بندرانزلي

ساکن ایران / تهران

 
احساني، محمدرضا

متولد 1336 / اردستان
ساکن ایران / اصفهان

استاد دانشکده مهندسي شیمي دانشگاه صنعتي اصفهان
ehsanimr@cc.iut.ac.ir :پست الکترونیک

ehsani.iut.ac.ir :وب سایت

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان حکیم نظامي / اصفهان / ریاضي / 1354

- فوق لیسانس: UMIST / انگلستان / مهندسي شیمي - جداسازي / 1364
- دکتري: UMIST / انگلستان / مهندسي شیمي - جداسازي / 1367

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- تدریس در زمینه تخصصي

 عالئق شخصي 
والیبال، پینگ پنگ و شنا

 پیام به نسل جوان 
- فعالیت و ایجاد نشاط تا حد امکان و قبول واقعیت موجود

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
- در هر شرایطي مي توان با امید فعالیت کرد و سرنوشت خود را به امید و یاري خداي بزرگ ساخت.
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اصفهاني، محمدمهدي
متولد 1335 / بروجرد

افشار وثوقي، سعید
متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

بازنشسته و مدیرعامل سابق شرکت سرآمد صنعت 
safsharv@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان دکتر هشترودي / تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- مدیریت اجرایي در سیمان فارس )شیراز( / 1375 / یکسال

- دوره Office در مدیریت صنعتي شعبه شیراز / 1375 / یکسال
- آشنایي متوسط با زبان انگلیسي

 سوابق کار و اشتغال 
- جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شریف / تهران / قائم مقام گروه مهندسي شیمي / 1361-1370

- سازمان صنایع کوچک )وزارت صنایع( / تهران / کارشناس/ 1370-1371
- شرکت نفت پارس / تهران / کارشناس / 1371-1372

- کارخانه سیمان فارس / شیراز / مسئول واحد مواد خام و مسئول آموزش / 1372-1378
- شرکت ساپکو / تهران / کارشناس مسئول / 1378-1384
- شرکت سرآمد صنعت / تهران / مدیرعامل / 1384-1391

 وضعیت خانواده 
- داراي همسر و چهار فرزند

 عالئق شخصي 
- کوهنوردي، مطالعات مختلف 
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انصاري گیالني، ناهید
متولد 1335 / رشت

ساکن ایران
استاد دانشکده علوم دانشگاه آزاد گیالن

ansari@iaurasht.ac.ir :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان فروغ رشت )شاگرد اول در استان گیالن( / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه امریکا )EMU( / ریاضي / عنوان پایان نامه:
Mathematics for computer programmers

 دستاوردهاي علمي و فني و پژوهشي:
تالیفات:

- ریاضي 1 / انتشارات ایلیا
- ریاضي 2 / انتشارات ایلیا

- فناوري اطالعات در اینترنت / انتشارات حرف نو
- زبان تخصصي ریاضي / انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي

 طرح هاي پژوهشي
- بررسي و شناسایي روند تغییر اضطراب ریاضي دانشجویان با استفاده از روش MARS / ارائه شده در 

کنفرانس منطقه اي زن، دانش و سالمت در دانشگاه ازاد اسالمي واحد رشت
- روش از بین بردن اضطراب ریاضي به روش جدید MAET / ارائه شده در کنفرانس ملي زن ایراني و 

پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
مقاالت:

1- آثار آموزش موســیقي روي حافظه گفتاري و تصویــري کودکان و اثر آن بر روي ریاضیات، ادبیات و 
سایر علوم... )کنفرانس منطقه اي زن، دانش، سالمت در دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت(

2- پیشرفت هاي فناوري اطالعات و قابلیت هاي فناوري نانو در آینده
)کنفرانس داخلي اشنایي با دستاوردهاي جدید علم ریاضي در دانشگاه آزاد واحد رشت(

3. بررسي عدد لودلفین و الگوریتم محاسبه آن 
)کنفرانس منطقه اي ریاضیات و دستاوردهاي آن در دانشگاه آزاد واحد رشت(

 سوابق آموزشي
تدریس ریاضیات و کامپیوتر در کالج Michigan Is. Academy(MIC) آمریکا

2031 Plymouth road, Ann Arbor, Michigan 48105
تدریس در دانشگاه آزاد واحد رشت مقاطع مختلف آموزشي
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ریاضي 1، ریاضي 2، آموزش ریاضي، روش تدریس ریاضیات، بررسي کتب ریاضي، معادالت دیفرانسیل، 
مباني ریاضي، اینترنت و زبان تخصصي ریاضي

 سوابق مدیریتي و اجرایي:
-مسئول واحد صنایع غذایي در وزارت جهاد سازندگي
- مدیر گروه ریاضي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت

- مدیر اجرایي همایش داخلي آشنایي با دستاوردهاي جدید علم ریاضي
- مدیر اجرایي اولین همایش منطقه اي ریاضیات و دستاوردهاي آن
- عضو کمیته اجرایي اولین همایش منطقه اي زن، دانش و سالمت

 پیام به نسل جوان 
می خواهم به همه هم دانشــگاهیان جوانم که اکنون دانشجو هســتند و در آینده فارغ التحصیل خواهند 
شــد بگویم که وقتی پس از قریب به ده ســال تحصیلی و زندگی در خارج از کشور به ایران بازگشتم بر 
آن شدم که هیچ چیز را جایگزین خدمت به مردم عزیزمان نکنم. مردم سخاوتمندی که فرصت تحصیل 
در همین دانشگاه بسیار خوب را با پولی که متعلق به آنان بوده و هست برای من و شما فراهم کرده اند.

هر کجا هستید و خواهید بود و در لحظه لحظه زندگی خود به فکر بدهی و دینی که به این مردم و تمدن 
این کشور دارید و چگونگی بازپرداخت آن باشید.

می دانم که همه شــما نیز توفیق در مسیر پرپیچ و تاب زندگی تان را در چیزی بسیار وسیع تر و عمیق تر 
از توفیق و رفاه و قدرت شخصی خویش می بینید.

 
بهرامیان، بهرام

متولد 1334 / همدان
ساکن ایران / تهران

بازنشسته و طراح کارخانه و سایت  شرکت هاي دارویي
 bbahramian@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان محمدرضا شاه / همدان / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب / مدیریت سیستمها / 1371

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- دوره هاي مختلف GMP )مخصوص داروسازي( / شرکتهاي داروسازي

- طراحي سایت تولید مواد اولیه داروسازي / شرکت فارما پالن آلمان / 2003 / 2 سال
- طراحي سایت کارخانه داروسازي / شرکت فارما پالن آلمان / 2005

- آشنایي نسبتا خوب با زبان انگلیسي
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 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- تجربه در مهندسي داروسازي براي طراحي کارخانه و واحدهاي تولید دارو و مواد اولیه )موثر( داروسازي 

با شرکت داروسازي فارماپالن و شرکت هاي داروسازي داخلي

 سوابق کار و اشتغال 
- دفتر طرح هاي ویژه جهاد مرکز / تهران / مدیر و مسئول / 1361-1364

- صنایع شیمیایي و غذایي جهاد مرکز / تهران / مدیر و مسئول / 1364
- دفتر طرح هاي ویژه جهاد )نفت و گاز( / مدیر و مسئول / 1364-1367

- شــرکت جهاد شیمي )تولید سموم آفات گیاهي( / تهران )شرکت شهرک صنعتي کاوه( / مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره / 1367-1369

- شرکت جهاد رازي تهران / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1371-1377
- شرکت صنایع شیر سرو بیخزان / نظر آباد کرج / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1378-1380

- شــرکت تحقیقات مهندســي توفیق دارو / تهران/ مدیر پروژه ها و مدیر مهندسي داروسازي / 1392-
1380

- طراحي سایت تولید مواد اولیه داروسازي بصورت شخصي / تهران و شهرهاي دیگر / مدیریت و طراحي 
و اجراي پروژه / 1392 تاکنون

 وضعیت خانواده 
- همسرم کارشناسي شیمي از دانشگاه الزهرا و دبیر شیمي است.

- سه فرزند دارم:
1- بیژن: کارشناسي رشته مخابرات و کارشناسي ارشد تاریخ از دانشگاه تهران

2- یاســمن: کارشــناس الکترونیک از دانشگاه شهید بهشتي و کارشناس ارشــد برق از دانشگاه شهید 
عباسپور

3- امیر سامان: دانشجوي مهندسي مکانیک ورودي سال 1398 دانشگاه صنعتي شریف

 عالئق شخصي 
- هنوز به کوهنوردي عالقه دارم. در دوره دانشجویي یکي از اعضاي فعال گروه کوهنوردي دانشگاه بودم.

 پیام به نسل جوان 
من در مدت کار خودم شــاید به دلیل شــرایط ناشي از انقالب و بعد از آن، شغل هاي مختلفي را انتخاب 
کردم و در تمامي شــغل ها، کار خود را با عالقه انجام میــدادم حتي اگر حقوق و مزایاي آن کافي نبود. 
ســعي مي کردم در هر کاري که داشــتم تمامي فنون آنرا تا حد توان یاد بگیرم و اگر در کاري احساس 
مي کردم که چیز جدیدي یاد نمي گیرم سعي مي کردم شغل جدیدي را پیدا کنم که هم عالقه بیشتري 

به آن داشته باشم و هم مطالب جدیدتري یاد بگیرم.
پیشــنهاد من به تمامي فارغ التحصیالن عزیز که قصد انتخاب شغل دارند نیز همین است که در انتخاب 
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شــغل اولویت با عالقه باشــد و حقوق و مزایا در مراحل بعدي. بعد از انتخاب شغل و در حین کار نیز با 
عالقه تمام به کار و یادگیري ادامه دهند. زیرا لذت کار با عالقه بیشــتر از لذت پول دار شــدن اســت. به 
عبارت دیگر کار و شــغل بخش عمده اي از زندگي ماست و باید تا حد امکان از یادگیري و تجربه کردن 

لذت ببریم.

بهمن یار، حسین
متولد 1336 / بجنورد

ساکن ایران
دکترای مهندسی شیمی

 

پزشکي، سیدابوالقاسم
متولد 1335 / بم

مدیرعامل اسبق شرکت عمراني و ساختماني
تاریخ درگذشت: 1395/9/3

پنجه شاهي، محمدحسن
متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

استاد تمام دانشکده مهندسي شیمي دانشگاه تهران
mhpang@ut.ac.ir :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه : دبیرستان علوي / تهران / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد : دانشگاه یومیست منچستر / مهندسي شیمي گرایش فرآیند / 1367
- دکتري: دانشگاه یومیست منچستر / مهندسي شیمي گرایش فرآیند / 1370

 سوابق کار و اشتغال 
- دانشگاه تهران / استاد دانشکده مهندسي شیمي / از 1371 تاکنون

- انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران / رییس / از 1394 تاکنون
- فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران / رئیس گروه انرژي و محیط زیست / از 1396 تاکنون
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- باشگاه صاحبنظران انرژي ایرانیان / رییس هیئت امنا / از 1397 تاکنون
- عضو هیئت تحریریه 8 نشریه علمی ملی و بین المللی / از 1372 تا کنون

- نشریه انرژی ایران / موسس و اولین سردبیر / از سال 1373 تا 1383 
- انجمن انرژی ایران / موسس و اولین رییس / از 1381 تا 1385

- دانشگاه صنعت نفت ایران / رییس / از 1382  تا 1387 
- دانشکده فنی دانشگاه تهران / معاون پژوهشی / ایران / از 1373 تا 1375

 دستاوردهای علمی و حرفه ای 
=تالیف بیش از 160 مقاله در ژورنال ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی

-تالیف و ترجمه چندین کتاب و فصول کتاب در داخل و خارج ایران
-دریافت مدال طالی مولتون توســط انجمن مهندسین شیمی انگلســتان برای بهترین دستاورد علمی 

سال در جهان / 1990 
- انتخاب به عنوان یکی از 50 فارغ التحصیل تاریخ دانشگاه صنعتی شریف موثر در کشور / ایران / 1395

 پروژه های تحقیقانی
2017 – Cont. “Development of a Conceptual – Mathematical Based Model for Bench-
marking of Energy Consumption and CO2 Emission in Natural Gas Compressor Sta-
tions” Iran National Science Fund, INSF
2014 – 2015  “HCFC Phase-out Stage II, Non-Investment Components in Iran” 
United Nations Environmental Plan, UNEP
2013 – 2014 “Auditing of Science & Technology Policies for Transportation in 
Iranian Giant Cities, Comparing to Other Countries, With Respect to Energy, Environ-
ment, Economics and Health”
Vice Presidency of Science & Technology, Iran
2011 – 2013  “Comprehensive Policies for Sustainable Energy in Iran”
Wuppertal Institute for Energy and Environment, Germany
2011 – 2012 “Auditing of Iran’s Situation With Respect to Renewable Energies”
Vice Presidency of Science & Technology, Iran
Technology Needs Assessment for Optimization of Energy Production and Consump-
tion,  2010 – 2012
Considering National and Global Environmental Aspects and International Conven-
tions” 
Iran Academy of Science, Iran
2009 – 2011  “Development of three cornerstones for a sustainable Energy future in 
Iran,
3. Energy Education Programs; a Comparative Study in Iran and Germany”
Wuppertal Institute for Energy and Environment, Germany
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“Development of three cornerstones for a sustainable Energy future in Iran, 2009-2011
2. Energy Price Reform in Iran”
Wuppertal Institute for Energy and Environment, Germany
2009 – 2011  “Development of three cornerstones for a sustainable Energy future in 
Iran,
1. Feed-in laws and other support schemes in international perspective”
Wuppertal Institute for Energy and Environment, Germany
2008 – 2009  “Assessment of Tech. Transfer & Modalities to acquire them,
to Address Climate Change Response Goals”,
(Oil, Gas and Petrochemical Sectors), UNDP, United Nations
“Development of Energy Scenarios for Iran” 2006 – 2009
Wuppertal Institute for Energy and Environment, Germany
“Development of a New Method for Analysis and Conceptual Design of Natural Gas  
2003 – 2005 
Transmission Network”,
National Iranian Gas Company, Iran
2003 – 2004  “Assessment of Tech. Transfer & Modalities to Acquire
Them, to Address Climate Change Response Goals”,
(Industry and Transportation Sectors), UNDP, United Nations
2002 – 2004  “Water & Waste Water Minimization in Process Industry” 
Ministry of Science, Research & Technology and Ministry of
Energy, Iran
2002 – 2003  “Structural Optimization of Heat Exchanger Networks,
Including Pumps and Compressors”,
Ministry of Industry and Mine, Iran
2000 – 2002  “Debottlenecking of Heat Exchanger Networks Using 
Optimum Stream Pressure Drops”, 
Tehran University, Iran
1999 – 2001  “Consideration of Pressure Drop and Structural Constraints
in Retrofit of Heat Exchanger Networks”,
Tehran University, Iran
1998 – 2001  “Pressure Drop Optimization in Process Integration”,
Iranian Council for Scientific Research, Iran
1995 – 1996  “Estimation of Heat Exchanger Network Area for
Varying Stream Physical Properties”,
Tehran University, Iran
1994 – 1995  “Debottlenecking of Heat Exchanger Networks Subject to
Pressure Drop Constraints”, Tehran University, Iran
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وضعیت خانواده 
پســرم احسان ورودي 1384 مهندسي شیمي دانشــگاه صنعتي شریف است که کارشناسي ارشد را نیز 
دردانشــگاه کلگري خوانده و هم اکنون دانشــجوي دکتراي مهندسي محیط زیست در دانشگاه کلگري 

کاناداست . 

ترکیان، فرامرز
متولد 1336 / تهران

مدیرعامل سابق شرکت فن آوران پاالیش کیان  
مرحوم

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- کارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتي امیرکبیر/ مهندسي شیمي/ 1369

- دکتري: دانشگاه تهران/ مهندسي محیط زیست/ 1385

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- دوره نیروگاه بخار دانشگاه صنعت آب و برق ایران/ 1362

- IHE-DELET / Advanced water treatment/ هلند/ 1373

 سوابق کار و اشتغال
- وزارت صنایع/ 1359

- صنایع پارچین، گروه تولیدي شماره 2/ 1359-1360
- وزارت نیرو، دانشکده صنعت آب و برق/ 1361-1363

- وزارت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت/ 1363-1393
- شرکت آو/ 1366-1365 و 1380-1383

- مهندسین مشاور صدر صنعت/ 1366-1368
- مهندسین مشاور دزآب/ 1380-1385

- شرکت مهندسي لومان صنعت/ 1385-1393
- شرکت مهندسي لومان صنعت/ مدیرعامل/ 1393-1395

- شرکت فن آوران پاالیش کیان/ مدیرعامل/ 1395 تا زمان درگذشت
- شرکت دناکوپارسیان/ رئیس هیئت مدیره/ 1395 تا زمان درگذشت

 سوابق علمي و تخصصي و نوآوري و افتخارات
- فعالیت گســترده و متنوع درزمینه طراحــي، مدیریت و نظارت واحدهاي تولیدي، شــیمیایي، آب و 

فاضالب و صنایع پتروشیمي
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- ارائه بیش از 10 مقاله در کنفرانس هاي علمي داخلي و بین المللي در سال هاي 1377 تا 1389
- طراحي سیستم هوازي جهت بي خطرسازي لجن هاي نفتي در صنعت نفت

- دریافت تشویق نامه از فرماندهي نیروي هوایي خارک براي ارائه طرح اصالح و راه اندازي سیستم تصفیه 
فاضالب نیروي هوایي

- دریافت تشــویق نامه از پژوهشــگاه صنعت نفت جهت انجام تحقیقات نیمه صنعتي و طراحي مقدماتي 
تصفیه خانه فاضالب صنعتي پاالیشگاه شیراز

- دریافت تشویق نامه از پژوهشکده صنعت نفت جهت بازسازي پاالیشگاه آبادان

 
جلیلي مقدم، مینو

متولد 1337/ سنندج
ساکن استرالیا/ سیدني

Nanomed Pty Ltd Founder and Co-CEO
minoo.moghaddam@nanomed.com.au :پست الکترونیک

www.nanomed.com.au : وب سایت

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- کارشناسي ارشد: دانشگاه کیوشو/ ژاپن/ مهندسي شیمي/ 1364

- دکتري: دانشگاه اوزاکا/ ژاپن/ شیمي کاربردي/ 1368

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشنایي کامل با زبان هاي انگلیسي و ژاپني

 سوابق کار و اشتغال
- پسا دکتري/ مرکز ملي کاردیوواسکوالر، ژاپن/ 1371-1368/ 3 سال

- CSIRO / استرالیا، سیدني/ پژوهشگر ارشد/ 1372-1395
- Nanomed Pty Ltd Founder and Co-CEO / استرالیا، سیدني/ پژوهشگر/ 1395 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و حرفه اي
- ارائه بیش از 90 مقاله علمي   

- 15 مورد ثبت جهاني نوآوري

 وضعیت خانواده
- متاهل، داراي دو فرزند
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پیام به نسل جوان
آرزوها و اهدافتان را، هر قدر هم که دور بنظر آید، با شــور و شــوق و جدیت دنبال کنید حتما موفقیت 

از آن شما خواهد بود.

جوادزاده، سهیال
متولد 1336 / تبریز

 

حامد، هایده
متولد 1336 /  تهران

ساکن ایران / تهران
بازنشسته شرکت مهندسي قدس نیرو

hhamed78@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان آذر/ تهران/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- دوره آموزشــي آشــنایي با طراحي و ساخت اجزاء مختلف نیروگاه هاي گازي و سیکل ترکیبي/ شرکت 

میتسوبیشي، ژاپن/ 1369/ یکماه
- حفاظت کاتدیک/ پژوهشگاه نفت/ 1376

- BVQI/ISO14000، تهران/ 1378
- نرم افزار کامفار/ شرکت مهندس قدس نیرو/ 1385
- PMBOK/ شرکت مهندسي قدس نیرو/ 1388

- تسلط به زبان انگلیسي
- آشنایي ابتدایي با زبان فرانسه

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- نیروگاه هــاي حرارتي، تولید همزمان قدرت و حرارت، آب شــیرین کن، واحدهاي گوناگون تصفیه آب 
در نیروگاه ها، حفاظت از خوردگي، رژیم شــیمیایي بویلرهاي فشــار باال، سوخت و احتراق، تولید و نشر 
آالینده هــاي هوا و روش هاي کنترل آن درنیروگاه ها، تعییــن مصارف آب در نیروگاه ها، انتقال و ذخیره 
آب در نیروگاه ها، تصفیه و دفع پساب هاي گوناگون نیروگاهي، راندمان سیکل هاي حرارتي در نیروگاه ها، 
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شستشــوي شیمیایي بویلر و مبدل هاي حرارتي، اثرات زیست محیطي نیروگاه ها، مطالعات امکان سنجي 
نیروگاه هاي جدید و توسعه نیروگاه هاي موجود، ارزیابي اقتصادي و مالي احداث و یا توسعه نیروگاه هاي 
حرارتــي و همچنین واحدهاي تولید همزمان قدرت و حرارت بهینه ســازي واحدهاي نیروگاهي، ارزیابي 

عمومي

 سوابق کار و اشتغال
- کارخانه کاشي ایرانا/ تهران/ کارشناس و سرپرست کنترل کیفي/ 1361-1363
- شرکت مهندسي قدس نیرو/ تهران/ کارشناس، کارشناسي ارشد/ 1363-1370

- شرکت مهندسي قدس نیرو/ تهران/ سرپرست گروه تخصصي/ 1370-1383
- شرکت مهندسي قدس نیرو/ تهران/ مدیر و هماهنگ کننده پروژه/ 1383-1393

- پژوهشگاه نیرو، مرکز تحقیقات نیرو، شرکت دریاپاال، شرکت واالانرژي/ تهران/ مشاور فني و کارشناس 
پاره وقت/ 1372 تاکنون

 وضعیت خانواده
- یک پسر دارم که فوق لیسانس عمران و مکانیک است. او پس از سه سال کار مهندسي به واسطه عالقه 
و ســابقه فعالیت درزمینه موســیقي موفق به اخذ فوق لیسانس موســیقي و کسب مدرک کنسرواتور در 

کشور کانادا گردید که هم اکنون در این زمینه مشغول به تحصیل و تدریس است.

 عالئق شخصي
- در زمینــه علمي عالوه بــر زمینه هاي مرتبط با فعالیتهاي کاري عالقه منــد به مباحث فیزیک مدرن، 
فیزیک کوآنتوم و ذرات بنیادي هستم. در زمینه هاي غیر علمي به آثار هنري قدیم و جدید در شاخه هاي 

مختلف که به پشتوانه ذهن هاي خالق با هماهنگي و تبحر در اجرا خلق شده باشند عالقه مندم.

 پیام به نسل جوان
-  در جهاني دستخوش تغییر، تجربیات هم تاریخ انقضاء دارد. امروزه، شتاب گرفتن تغییرات تکنولوژیکي 
و اثر آن بر ایجاد تغییرات در ابعاد گوناگون جوامع ازجمله در صنعت، اقتصاد، کار و حرفه و ساختارهاي 
فرهنگي و اجتماعي، این تاریخ انقضاء را کوتاه تر ساخته است. بنابراین اگر تجربه ناچیزي هم کسب شده 
باشــد بعید است به کار نسل امروز بیاید. با این حال با برداشت از شرایط امروز به نسل جوان توصیه مي 

کنم:
- بدنبال آن باشــید که کســب و کار خودتان را بنیان کنید. امروزه بیش از گذشــته زندگي با تکیه بر 

دستمزد، ودر هر کجاي دنیا، براي بسیاري از حرفه ها سخت شده است.
- در دنیاي پرتغییر امروز مطمئن تر است که تنها به یک حرفه در عرصه کاري خود متکي نباشید.

- اگر به یک زمینه هنري و یا کار حرفه اي دســتي، که نیازمند کار فیزیکي ســنگین نیست، عالقه مند 
هســتید آن را تا توان و حوصله جواني و زمان دارید بیاموزید. در دوراني که اوقات فراغت شما بیشتر اما 
توان فیزیکي تان کمتر شود این آموخته ها اوقات شما را با لذت پرخواهند کرد. در عین حال اگر خواسته 
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باشید شاید بهره مادي نیز از آن حاصل نمایید.
- در خاتمه، در عرصه زندگي از کالم یکي از شعراي معاصر اقتباس نموده و توصیه مي کنم که »شریطه 
خود را بشناســید و جهان را به قدر همت و فرصت خود معنا دهید«. موفقیت و سرخوشــي براي نســل 

امروز آرزومندم.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
آرزوي ســالمتي و نیکبختي براي خوانندگان کتاب دارم وتشکر از انجمن فارغ التحصیالن که مبادرت به 
تهیه چنین کتابي نموده، که خواندن آن جذاب اســت و  اطالعات آن براي آرشیو، تهیه بانک اطالعاتي، 
مطالعات آماري و جامعه شناسي و همچنین استفاده کساني که انجام پروژه هاي خاصي را در نظر داشته 

باشند، مي تواند مفید واقع شود.

حجازي، فریدالدین
متولد 1336 / مشهد

 

حسیني، سیداحمد
متولد 1335 / قم

ساکن ایران / تهران
عضو هیئت علمي و دانشیار دانشگاه شاهد

 sa_hosseini951@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان صدر/ قم / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتي امیرکبیر / مهندسي صنایع / 1370
- دکتري : دانشگاه تهران / رشته مدیریت / 1377

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
 IT حضور در کالس آموزش -

- حضور در دوره هاي آموزشي آشنایي با انواع نرم افزارها
- حضور در دوره هاي آموزشي ارتقاء معرفت اعضاي هیئت علمي

- حضور در دوره هاي آموزشي زبان
- حضور در همایش ها و سمینارها و ارائه مقاالت  تخصصی در زمینه های فرهنگی، مدیریتی و بهره وری
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 سوابق کار و اشتغال 
- دانشگاه شاهد / عضو هیئت علمي و دانشیار پایه 25  / 1372 تاکنون

- وزارت نیرو / مشاور وزیر در امور اطالع رساني / 1383
- مجلس شوراي اسالمي / رئیس دفتر ریاست مجلس و مشاور رییس مجلس

- سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور / مدیرکل فرهنگ و هنر - جوانان و تربیت بدني
- وزارت نیرو / مدیرکل روابط عمومي و امور بین الملل

- بنیاد شهید انقالب اسالمي / معاون فرهنگي، معاون آموزشي، مدیرکل روابط عمومي و امور بین الملل، 
رییس ستاد   برنامه ریزی امور فرهنگی فرزندان شاهد و دبیر شورای طرح و برنامه امور فرهنگی فرزندان 

شاهد       
- عضو شورای تدوین برنامه سوم توسعه کشور، دبیر شورای فرهنگی، دبیر شورای ارتباطات جمعی، دبیر 
شورای جوانان و تربیت بدنی و دبیر شورای نهادهای انقالب اسالمی و دینی در تدوین برنامه سوم توسعه

- عضو انجمن خبرگان برنامه ریزی کشور

 دستاوردهاي علمي و فني و پژوهشي
- تالیف بیش از 25 مقاله علمي و پژوهشي

ISI تدوین حدود 6 مقاله در مجالت بین المللی -
- تدویــن بیــش از  50 مقاله علمــي – ترویجي و ارائه در کنفرانس های ملــی و بین المللی و چاپ در 

مجالت علمی
- اجرای چندین طرح پژوهشی در سطح ملی در حوزه های علمی، برنامه ریزی و فرهنگی

 فعالیت هاي فرهنگي:
- مجری چندین طرح پژوهشی در سطح ملی در حوزه های فرهنگی و برنامه ریزی

- مسئول کمیته امور جوانان، دانشگاهیان و فرهنگیان ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام
- عضو ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام از 1368 تا کنون

- عضو شورای سیاستگزاری فرهنگی حرم امام
- معاون فرهنگي و آموزشی بنیاد شهید انقالب اسالمی

- عضو شوراي تبلیغات دفاع مقدس
- عضو شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي

- عضو کمیسیون طرح و برنامه شورای هماهنگی
- عضو شورای توسعه پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی مرکز

- عضویت در هیات امنای مساجد
- عضویت در هیات امنای سازمان میراث فرهنگی کشور 

- عضو شورای سیاستگزاری مجالت شاهد
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 وضعیت خانواده 
- همســر: خانم فلورا حجتی دانش آموخته رشــته فقه و مبانی حقوق و فعال در عرصه فرهنگی و امور 

خیریه
- دارای ســه فرزند: دختر اول، طاهره السادات دکتراي برق)الکترونیک(/ متاهل. دختر دوم، صبا سادات  

دکتراي حقوق   خصوصي/ متاهل. 
دختر سوم طیبه السادات فوق لیسانس مهندسي معماري.

 پیام به نسل جوان 
بر اســاس فرمایش حضرت امام که جوانان امیدهای آینده نظام جمهوری اســالمی هستند، لذا جوانان 
بایــد هم در تحصیل علــم و دانش و هم در تهذیب نفس و ارزش های فرهنگی مجاهدت کنند تا یتوانند 
خدمتگزاران ارزشــمندی برای کشور خود و نظام جمهوری اسالمی در آینده باشند، خصوصا جوانانی که 
در دانشــگاه صنعتی شریف تحصیل می کنند شایسته اســت در عرصه های فوق پیشتاز همه ی جوانان 

کشور بوده و همچون این دانشگاه همیشه از بهترین ها باشند. 

 
حصاري، سیامک
متولد 1336 / ساري
فاقد ارتباط با انجمن

 

حکاک قزویني، سیدمحمد
متولد 1336 / قزوین
ساکن ایران / قزوین

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللي امام خمیني)ره(

 
خویي نیا، ثریا

متولد 1336 / رشت
ساکن ایران / تهران

بازنشسته و کارشناس تصفیه خانه آب و فاضالب شرکت مهاب قدس
 s_khoee@yahoo.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان هدف/ تهران /ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- دوره هاي آموزشي مربوط به مدیریت مقدماتی و پیشرفته الکترونیکی 

- دوره مباني و پیشرفته مدیریت پروژه 
 Team Building  دوره الکترونیکي تشکیل گروه هاي کاري-

- کارگاه آموزشي TQM، کارگاه تهیه پیشنهاد مناقصه در پروژه هاي تحت تامین مالي بانک هاي توسعه 
 WB و IDB

- کارگاه آموزشي کاربرد تکنولوژي هاي غشایي در تصفیه آب 
- دوره تصفیه پساب

- مهندسي ارزش 
- دوره های آموزشــی نرم افزارهای طراحی و مهندســی کنترل پروژه MSP(، Primavera(، طراحی 
تصفیه خانه BIOWIN) ،design to treat (با شرکت امشر، مدلسازي PDMS در سال هاي مختلف 
در شــرکت مهاب قدس، دانشــگاه صنعتي شــریف و مرکز گســترش فناوري اطالعات )مگفا(، سازمان 

مدیریت صنعتي ایران
- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي و دستاوردها
- طراحي تصفیه خانه های آب و فاضالب  

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت مهاب قدس / کارشناس، مدیر گروه فرایند، مدیر طرح / 1361 تاکنون

 تجربیات آموزشي و پژوهشي:
- برگزاري کارگاه مهندسي ارزش فاضالب شرق اصفهان / اصفهان

- برگزاري کارگاه مهندسي ارزش تصفیه خانه فاضالب تربت حیدریه / تربت حیدریه
ترجمه کتاب:

- آشــنایي با آثار سالوادور دالي / نوشته سارن الکساندریان / مترجم سوفیا خویي، مرحوم عربعلي شروه 
/ انتشارات بهار

 وضعیت خانواده
- همسر: لیسانس عمران از دانشگاه تبریز و بازنشسته

- پســر )سیاوش کنعانیان(: ورودي 87 مهندسي برق دانشگاه صنعتي شریف و ورودي 92 فوق لیسانس 
همین دانشگاه بوده که در حال حاضر در مقطع دکتراي الکترونیک مشغول تحصیل است.
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 عالیق شخصي:
- مطالعه در زمینه کاري )علمي(، نقاشي، عکاسي، تئاتر و کوهنوردي

 پیام به نسل جوان 
خودباوري در کار و عالقه به کار و تالش و دانستن این مطلب که یک شبه نمي توان ره صدساله پیمود. 
تجربیات و دانســته هاي خود را به دیگران انتقال دهید و همیشــه در حال یادگیري باشید. سعي کنید 
عالوه بــر تحصیل علم و تخصص، توانایي هایتان را در زمینه هــاي اجتماعي و فرهنگي باال ببرید. چون 

هرچه دانسته ها و توانائیهاي انسان بیشتر باشد وابستگی انسان کمتر خواهد بود.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
از امکاناتي که در این دوره در اختیار نسل جوان قرار دارد به نحو احسن بهره بجویند. قدر جواني خود را 

بدانید و سعي کنید حتي در بدترین شرایط بهترین عملکرد را در حد توان خود داشته باشید.

دادبین، سوسن
متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

عضو هیئت علمي  و دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون 
 .susan. dadbin@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- دکتري: دانشگاه نیوساوت ولز / مهندسي پلیمر / استرالیا، سیدني / 1374

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- تسلط کامل به زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- اثر پرتوهاي گاما و لیزر و الکتروني روي خواص پلیمرها

 سوابق کار و اشتغال 
- پژوهشگاه علوم و فنون - پژوهشگاه کاربرد پرتوها / عضو هیئت علمي، دانشیار / از 1376 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
 Google Scholar که لیست مقاله ها در  )ISI( ارائه 43 مقاله در ژورنال هاي معتبرعلمي پژوهشي -
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موجود است.
- شرکت در بیش از پنجاه همایش بین المللي و ارایه مقاالت علمي  

 -به پایان رساندن پروژه هاي علمي -کاربردي در زمینه بیومتریال و اثرات پرتو بر خواص پلیمرها
- اســتاد راهنماي بیش از 35 مورد پایان نامه کارشناســي ارشد و دکتري به صورت مشترک با دانشگاه 

شریف- دانشکده مهندسي شیمي 

 وضعیت خانواده 
- همسر: دکتر مسعود فرونچي: فارغ التحصیل رشته مهندسي شیمي دانشگاه صنعتي شریف دوره هفتم  

/ کارشناسي ارشد و دکترا / دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا/  استاد دانشگاه صنعتي شریف
- دو فرزند:

 کامبیز فرونچي – ورودي دانشــکده برق دانشگاه صنعتي شریف در سال 1380 ولي در سال1382 پس 
از دو ســال تحصیل، به کانادا رفته و کارشناسي و کارشناسی ارشد مهندسي کامپیوتر خود را از دانشگاه 

کارلتون کانادا اخذ نموده است.
کاوه فرونچي – فارغ التحصیل رشــته مهندسي شیمي دانشگاه صنعتي شریف سال 1389 – کارشناس 

ارشد مهندسي محیط زیست  دانشگاه علوم و تحقیقات  

ساسانیان، نرسي
متولد 1335 / آستارا
ساکن ایران / تهران

مدیر مهندسي فروش شرکت مهندسي و ساخت چمان

 
سجادي نائیني، مازیار

متولد 1336 / تهران
ساکن اتریش

 

شعباني صمغ آبادي، حسن
متولد 1338 / تهران
ساکن ایران / تهران

مشاور مدیرعامل شرکت آرتاویل تایر
hshaebani@gmail.com :پست الکترونیک
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 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آموزش تکنیکالي در مورد دستگاه بنبوري F270 در شرکت POMINI ایتالیا

- آموزش تکنیکالي در مورد دستگاه کلندر چهار رول در شرکت Comerio Ercole ایتالیا
- آموزش دوره عالي طراحي تایر در شرکت مهندسي و تحقیقات صنایع الستیک

- آموزش دوره مواد اولیه مصرفي در صنعت الستیک در شرکت بایر
- آموزش تکنولوژي تایرهاي رادیال بلت سیمي در شرکت فردشتاین هلند

- شرکت دوره آموزشي مدیران تحقیق و توسعه در وزارت صنایع

 دستاوردهاي فني و حرفه اي و پژوهشي
- برگزاري همایش هاي دوساالنه الستیک دوازدهم در تهران و همایش سیزدهم در یزد

- عقد قرارداد همکاري با شرکت CGEC چین
- افزایش درآمد واحد بازرسي خدمات )ساپکو( در حدود 1/5 برابر

- افزایش درآمد مرکز آزمون تایر
- خرید و نصب و راه اندازي یک دستگاه بید آن ستینگ

- انجام مذاکرات خرید تجهیزات آزمون مقاومت غلتشــي به منظور افزودن این آزمون به توانمندي هاي 
شرکت مهندسي

- مذاکره با مراکز ذي صالح اروپایي به منظور کســب تاییدیه الزم براي انجام آزمون هاي E-Mark در 
شرکت مهندسي به منظور جلوگیري از ارسال تایرها براي کسب گواهي نامه به اروپا

- افزایش ظرفیت دانشگاه جامع علمي کاربردي به 500 نفر
- تجهیز و بهره برداري از ساختمان جدید دانشگاه
- برگزاري دومین همایش بازیافت و محیط زیست

- افزایش سرمایه شرکت ازمحل سود انباشته شده و آورده نقدي سهامداران
- حضور فعال در کارگروه واردات تایر و کمیته استاندارد انجمن

-اخذ گواهینامه ایزو 9001 ویرایش 2015
- اخذ مجوز ماهنامه دنیاي الستیک و تایر و انتشار مرتب 13 شماره آن

- چاپ چهار جلد کتاب تخصصي در حوزه صنعت تایر و رابر
- برگزاري دوره هاي آموزشــي کوتاه مدت در کارخانجات مختلف و دوره هاي یک روزه با همکاري اساتید 

خارجي و داخلي
- برگزاري نشست هاي تخصصي با همکاري شرکت هاي خارجي و داخلي

- ساخت و تجهیز سالن همایش
- مشاور شرکت هاي روکش کن تایر )تبریز(، آسیاتایر )اصفهان( و کویر یزد

- مشاور مجتمع صنایع الستیک کرمان
- تهیه طرح توجیهي فني اقتصادي کارخانه نخ تایر صبا

- تهیه طرح توجیهي فني اقتصادي تولید تایر رادیال بلت سیمي و تمام سیمي در شرکت کیان تایر
- مشاور شرکت ایران یاسا درزمینه بهره برداري از خط تولید تیوب بیوتیلي
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- رییس دوازدهمین و سیزدهمین همایش و نمایشگاه صنعت الستیک ایران
- مدیرمسئول نشریه صنعت الستیک ایران

- مدیرمسئول ماهنامه دنیاي الستیک و تایر
- ارائه مقاله در همایش هاي ملي و بین المللي صنعت تایر و رابر ایران

- مسئول پروژه  تحقیقاتي جایگزیني نخ نایلون 6 به جاي نخ نایلون 66
- مسئول پروژه تحقیقاتي، بهینه سازي کامپاندهاي روساز و زیرساز انواع تایر

- عضو کمیته علمي دوازده دوره همایش ملي الستیک ایران
- عضو هیئت تحریریه مجله صنعت الستیک ایران

 سوابق کار و اشتغال
- الستیک کیان تایر / در سمت هاي مهندس کامپاندینگ، مدیر تحقیقات و رشد تکنولوژي، مدیر ارشد 

تکنولوژي / 1363-1378
- الستیک کیان تایر / قائم مقام معاونت تحقیق و توسعه / 1378-1382

- کیان شیر / مدیر کارخانه / 1382-1383
- مجتمع صنایع الســتیک یزد / در سمت هاي قائم مقام مدیرعامل، معاون تحقیقات و توسعه / 1388-

1383
- الستیک کیان تایر / قائم مقام مدیرعامل منصوب از سوي ستاد حمایت از صنایع وزارت صنایع، معاون 

منابع انساني و مدیر تضمین کیفیت / 1388-1392
- شرکت مهندسي و تحقیقات الستیک / مدیرعامل / 1392-1396

- شرکت ارتاویل تایر / مشاور / 1396 تاکنون

شغلي، کامبیز
متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

بازنشسته شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران
Kambizshoghli@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان فیروز بهرام / تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- خوردگي و طراحي سیستم هاي حفاظت کاتدي

- آشنایي کامل با زبان انگلیسي
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 سوابق کار و اشتغال
- کارخانجات سیمان تهران و شمال / تهران / بهره برداري کوره هاي خشک / 1363-1367

- شرکت ملي گاز مایع / تهران / کارشناس ارشد خوردگي / 1367-1376
- شرکت ملي پاالیش و پخش / تهران / سرپرست پروژه / 1376-1386

- شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران / تهران / مجري طرح / 1386-1396

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي:
- طراحي و اجراي جایگاه هاي LPG و CNG در ســفر به کشــورهاي ژاپن، فرانسه، انگلیس، سوئیس، 

ایتالیا، برزیل و آرژانتین

 وضعیت خانواده 
- متاهل هستم. دخترم در حال تحصیل فوق لیسانس نرم افزار است و پسرم در حال تحصیل میکروبیولوژي.

 عالئق شخصي 
- کوهنوردي، شنا و پیاده روي

 پیام به نسل جوان 
به گفته سعدي:

چنین گفت پیغمبر راستگوي            زگهواره تا گور دانش بجوي

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
به گفته فردوسي پاکزاد:

- چو فردا برآید بلند آفتاب               من و گرز و میدان و افراسیاب
- زندگي سراسر مبارزه است.

 
صابري، علي

متولد 1335 / آران و بیدگل
ساکن ایران / کاشان

مدیرعامل شرکت الیه گستر کاشان 
 ali.saberi.0573@gmail.com:پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان هدف / تهران / ریاضي / 1354
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 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- دوره پسابهاي صنعتي و تصفیه آن / دانشگاه آخن آلمان / 1368 / یکماه

- دوره مدیریتهاي کسب و کار و منابع انساني / اداره صنایع کاشان / 1374 / یکسال
- دوره استاندارد عایق هاي رطوبتي / اداره استاندارد کرج / 1381 / یک هفته 

- آشنایي متوسط با زبان انگلیسي

 سوابق کار و اشتغال
-صنایع دفاع، کارخانه پارچین /تهران /کارشناس در دوران خدمت سربازي  /1360-1361

- شرکت صنایع فرش راوند کاشان / کاشان / مدیر تاسیسات / 1361-1376
- اداره صنایع کاشان / کاشان / عضو هیئت کارشناسي صنایع / 1370-1374

- شرکت صنایع فرش بهمن کاشان / کاشان / سرمایه گذار و مدیرعامل / 1371-1390
- شــرکت عایقهاي رطوبتي کویر کاشــان )تولید ایزوگام( / کاشان / سرمایه گذار و مدیر عامل / 1384-

1381
- شرکت الیه گستر کاشان / کاشان / سرمایه گذار و مدیرعامل / 1384 تاکنون

- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان کاشان / کاشان / عضو هیئت حل اختالف و نماینده کارفرما 
/ 1392 تاکنون

- شرکت ریسندگي و بافندگي کاشان / کاشان / عضو هیئت مدیره / 1392 تاکنون

 پیام به نسل جوان
 در ســال 1354 با توجه به بهترین روش انتخاب دانشــجو )معدل کتبی و کنکور ( حدود 800 نفر از 
دیپلمه های ممتاز ریاضی آن زمان وارد بهترین دانشگاه  ایران و یکی از دانشگاههای مطرح و قابل قبول 

در سطح دنیا شدیم.
بدلیــل شــرایط خاص آن زمان و تعطیلی دانشــگاه و همچنین انقالب فرهنگی حــدود پنجاه درصد از 
دانشــجویان ایــن دوره قبل از فارغ التحصیلی از ایران رفتند و بقیه کــه ماندیم پس از  فارغ التحصیلی 
بدلیل نبودن بستر مناسب حداکثر بهره علمی و توان عملی از ما حاصل نشد که جای بسی تاسف دارد.
ولی جا دارد از عوامل اجرائی دانشگاه تقدیر و تشکر ویژه جهت باال بودن سطح علمی این دانشگاه بنمایم. 

 از اینکه فارغ التحصیل این دانشگاه هستم بسیار خرسندم.
پیــام بنده به جوانان مخصوصا هم دانشــگاهی های عزیزم این اســت که متوجه این باشــند که در چه 
دانشــگاهی تحصیل میکننــد و جهت اثرگذاری در جامعه حداکثر تالش خــود را بکنند. بامید موفقیت 

بیشتر برای ایران عزیز.
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صدرعاملي، مجتبي
متولد 1336 / اصفهان

ساکن ایران / تهران
عضوهئیت علمي دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

Sadrameli@modares.ac.ir :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان هراتي/ اصفهان / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه لیدز، انگلستان / مهندسي انرژي / 1363
- دکتري: دانشگاه لیدز، انگلستان / مهندسي انرژي / 1367

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- دوره هاي مدیریت انرژي در صنایع / وزارت نفت / 1376 / 2 سال

- آشنایی کامل با زبان انگلیسی 

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- مدیریت انرژي در صنایع، ذخیره سازي انرژي، تولید زیست سوخت ها از ضایعات بیومس و پلیمري

 سوابق کار و اشتغال 
- دانشگاه تربیت مدرس / دانشکده مهندسي شیمي/ عضو هیئت علمي / 1367 تاکنون

- شرکت ملي صنایع پتروشیمي / مدیر واحد منابع پتروشیمي / 1369-1371
- دفتر بهینه سازي مصرف انرژي وزارت نیرو / مدیر پروژه هاي بازیافت انرژي / 1376-1378

 دستاوردهاي فني و حرفه اي و پژوهشي:
-ارائه بیش از 100مقاله در نشــریات علمی داخلی و بین المللی در زمینه های تخصصی از جمله بهینه 

سازی انرژی و مالحظات زیست محیطی 
-ارائه بیش از 100مقاله در کنفرانسهای علمی داخلی و بین المللی در زمینه های تخصصی مرتبط 

- برگزاری بیش از 20  ورک شاپ در زمینه تخصصی 
-راهنمایی بیش از 150 پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد 

-راهنمایی بیش از 30 پایان نامه دانشجویان دکترا
-ارائه طرح های مطالعاتی در زمینه آلومینیوم، روغن های گیاهی، اســتیرن، بنزن و ترکیبات پتروشیمی 

برای واحد های علمی و پژوهشی و تولیدی داخل و خارج از کشور

 وضعیت خانواده 
-متاهل با دو فرزند
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طالبي انارکي، احمدحسین
متولد 1336 / اصفهان

ساکن ایران / تهران
رئیس هیئت مدیره شرکت پیوک کار، صنایع پترو گاز نامداران

atalebi57@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان ادب/ اصفهان/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- پوشــش ضدخوردگي خطــوط لوله، طراحي و ســاخت تجهیزات مکانیکي در صنعــت   نفت، گاز و 

پتروشیمی

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت الستیک پارس/ ساوه/ مهندس بخش پخت الستیک/ 1361

- شرکت پلي اکریل ایران/ اصفهان/ مهندس بخش پلي استر/ 1362-1363
- شرکت ملي گاز ایران/ تهران/ مهندس ارشد خوردگي و تاسیسات/ 1364-1372

- شرکت ورزیران/ تهران/ مدیر کارخانه، مدیر بازرگاني/ 1373-1380
-صنایع پتروگاز نامداران، شرکت پیوک کار/ مدیر بازرگاني/ 1381 تاکنون

 
عبدالهي، شعله
متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

Sholehabdollahi@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان هدف 2 / تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- آشنایي با زبان انگلیسي در سطح پیشرفته
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فتوحي، پري سیما
متولد 1336 / خرم آباد

ساکن ایران / تهران
عضو هیئت مدیره شرکت سپیتمان 

Parifot@hotmail.com :پست الکترونیک

 دوره هاي تکمیلي و آموزشي:
- تسلط کامل به زبان انگلیسي

 دوره هاي تخصصي و حرفه اي:
- دوره تخصصي رنگ هاي ساختماني و صنعتي / سازمان استاندارد ایران / 1370  

- دوره تخصصي صادرات و واردات / سازمان توسعه صادرات ایران / 1380  
- دوره تخصصي ELT طراحي تصفیه خانه هاي آب و فاضالب / کانادا، تورنتو / 1388

 تخصص های علمی و حرفه ای:
- طراحي تصفیه خانه و تاسیسات آب و فاضالب

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت تولیدي رنگ سپاهان / اصفهان / مهندسي کنترل کیفیت / 1369-1370

- مهندسین مشاور آب و فاضالب اصفهان / اصفهان / مدیر پروژه و طراح تصفیه خانه / 1370-1376
- شرکت سپیتمان / تهران / عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه و مدیر مالي و تدارکات / 1376 تاکنون

- شرکت متروپل / کانادا / عضو هیئت مدیره / 1393 تاکنون

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
 انسان موجودي نسبتا تواناست. کافي است اراده کند تا به آنچه مورد نظرش است دست یابد.

فتورچه، فاطمه
متولد 1335 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن
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فرخي، عباس
متولد 1335 / قزوین
ساکن ایران / تهران 

بازنشسته و مدیراجرایي سابق شرکت راستي کار

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان پهلوي سابق / قزوین / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- شرکت در دوره تخصصي کامپوندینگ و تولید الستیکهاي صنعتي

- شرکت در دوره تخصصي تولید پالستیک صنعتي / کره جنوبي / شرکت ال جي / 1381 / 2 ماه
- آشنایي متوسط با زبان انگلیسي

 تحصص هاي علمي و حرفه اي
-مهندسي پلیمر الستیک و پالستیک  

 
 سوابق کار و اشتغال

- شرکت الستیک هاي صنعتي ایران / قزوین / مدیر تولید و مدیر اجرائي / 1363-1377
- شرکت خدمات علمي و صنعتي تهران / تهران / کارشناس / 1377-1379

- شرکت پالستیک ابهر / ابهر / مدیر تولید / 1379-1381
- شرکت مادیران / هشتگرد / مدیر کنترل کیفیت و فرایند / 1381-1393

- شرکت راستي کار / قزوین / مدیر اجرایي/ 1393-1396

 وضعیت خانواده 
همسر: کارمند مرکز پژوهش دانشگاه علوم پزشکي قزوین

فرزندان: کسري فرخي / مهندس IT در دانشگاه پلي تکنیک ایران، کیان فرخي / دانشجوي رشته شیمي 
دانشگاه تهران

 
فرهودي، بیژن

متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور طازند
bijan_farhoudi@yahoo.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان دارالفنون / تهران / ریاضي / 1354

- کارشناسي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران / حسابداري / 1368

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت نساجي ساکا )بافت آزادي( / کارمند بخش آمار و اطالعات / 1357-1361

- بنیاد مستضعفان / کارمند امور مالي / 1361-1362
- شرکت هاي تحت پوشش سازمان صنایع ملي ایران / رئیس حسابداري و مدیر امور مالي / 1362-1381

- شرکت ساختماني و مهندسي پاکرو / عضو هیئت مدیره و مدیر امور مالي / 1381-1395
- شــرکت مهندسین مشــاور طازند / مدیر امور مالي از 1373 تا 1384، عضو هیئت مدیره و مدیر امور 

مالي از 1384 تاکنون

 وضعیت خانواده 
- همســرم لیسانس زبان از دانشگاه عالمه طباطبایي اســت. او پس از سالها تدریس در دوره ابتدایي از 

سال 1394 بازنشسته شده است.
- پسر بزرگم لیسانس مهندسي برق خود را از دانشگاه تهران گرفت و فوق لیسانس مخابرات را از دانشگاه 
صنعتي شــریف. او پس از اخذ دکترا در زمینه مخابرات نــوري در کانادا، هم اکنون در زمینه تخصصی 

خود مشغول به کار است.
- پســر کوچکم از دانش آموزان المپیادي کشــور اســت که در سال دوم دبیرســتان مدال نقره المپیاد 
ریاضي را بدست آورد و در سال سوم مدال طالي ریاضي را. او در سال 1383 بدون کنکور رشته ریاضي 
محض دانشــگاه صنعتي شریف را انتخاب کرد و در دوران لیسانس عضو تیم المپیاد ریاضي دانشگاه بود 
که در ســال 1386 در مســابقات جهاني المپیاد ریاضي دانشجویان در بلغارستان مدال طالي ریاضي را 
کســب کرد. او فوق لیسانس و دکتراي ریاضي خود را نیز در همین دانشگاه گذراند و هم اکنون در زمینه 

نوروساینس مشغول به کار است.

 عالئق شخصي 
- مطالعه در زمینه شعر و ادبیات، تاریخ و زبان شناسي

- کوهنوردي
- خوشنویسي

 پیام به نسل جوان 
همواره در حال یادگیري باشید . همیشه کتابي براي خواندن در دست داشته باشید . آموخته هاي خود را 
به کار گیرید. همواره آموختن زباني غیر از زبان مادري را در برنامه روزمره خود بگنجانید. در حد توانایي 
ورزش کنید. طبیعت گردي را فراموش نکنید. دیگران را دوســت بدارید. به جنبه هاي مثبت زندگي فکر 

کنید و از زندگي تان لذت ببرید.
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فالحي، حسین
متولد 1335 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

قرباني، ابراهیم
متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

مدیر تکنولوژي شرکت الستیک نیکرو گسترش 
eb_ghorbani@yahoo.com  :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان غزالي / تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- تکنولوژي الستیک / هندوستان / 1375 / 3 هفته

- دوره هاي مختلف آموزشي در زمینه سیستم هاي مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمني در  موسسات 
مختلف / تهران / 1390-1376/ بیش از 100 ساعت

- مدیریت اجرایي / سازمان مدیریت صنعتي / 1381 و 1382 / 250 ساعت
- ارزیابي اقتصادي و مالي طرح ها، مدیریت پروژه، نرم افزار کامفار و.. / سازمان مدیریت صنعتي، موسسه 

مالي و اقتصادي شریف و... / 1394-1386 / بیش از 100 ساعت

 دستاوردهاي فني و تخصصي:
- انتقال فناوري تایر و الستیک

- تهیه طرح هاي توجیهي )مطالعات بازار، فني، مالي(
- استقرار سیستم هاي مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمني

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت تولیدي ایران تایر / تهران / آخرین سمت معاون تحقیقات و توسعه / 1395- 1363

- شرکت الستیک نیکرو گسترش / تهران - خرم آباد / مدیر تکنولوژي / 1396 تاکنون
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قرباني، نادر
متولد 1335 / تهران

ساکن ایران/ تهران
مجري طرح هاي توسعه شرکت ملي صنایع پتروشیمي ایران
naderghorbani156@gmail.com  :پست الکترونیک

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- تجربه در مذاکرات مربوط به ســرمایه گذاري مشــترک )طرف هاي خارجي در ایران یا طرف ایراني در 

خارج از کشور( در طرح هاي توسعه اي نفت

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- تسلط به زبان انگلیسي

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت پتروشیمي اراک/ تهران/ مهندس ارشد پروژه طرح/ 1364-1370

- شــرکت پتروشیمي اراک/ اراک/ مســئول راه اندازي و بهره برداري کارخانه پلي اتیلن سنگین/ 1373-
1371

- شرکت پتروشیمي اراک/ تهران/ سرپرست مهندسي فرایند ناحیه 2 مجتمع  / 1373-1374
- شرکت پتروشیمي تبریز/ تبریز/ مسئول ساختمان و نصب ناحیه ب مجتمع  / 1374-1375

- شرکت پتروشیمي تبریز/ تبریز/ مسئول راه اندازي و بهره برداري ناحیه 2 مجتمع  / 1376-1377
- شرکت پتروشیمي تبریز/ تبریز/ مسئول خدمات فني مجتمع پتروشیمي تبریز/ 1377-1379

- شرکت پتروشــیمي پارس/ تهران/ مدیر پرو ژه طرح هاي پلي اتیلن ســبک و سنگین طرح الفین نهم/ 
1379-1382

- شرکت پتروشیمي بین الملل/ تهران/ مدیر پروژه  / 1382-1387
- شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمي ایران/ تهران/ مدیرعامل، مجري طرح هاي توسعه شرکت ملي 

صنایع پتروشیمي ایران/ 1388-1391
- شرکت مهندسي و توسعه نفت/ تهران/ مدیرعامل ،مجري طرح هاي توسعه )میادین مستقل و مشترک 

نفت( شرکت ملي نفت ایران/ 1391-1392

 
مرضیه، الله

متولد 1336/ تهران
ساکن ایران / تهران

laleh.fariba@gmail.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان آذر شماره 3 / تهران / ریاضي / 1354

 وضعیت خانواده 
- همسر: حبیب امین فر / دوره دوم مهندسي مکانیک دانشگاه صنعتي شریف، دکتراي مهندسي مکانیک 

از آمریکا
- فرزندان: 

1- امیرحســین امین فر /  ورودي 1385 مهندسي مکانیک دانشــگاه صنعتي شریف، دکتراي مهندسي 
مکانیک از آمریکا

2- امیرحســام امین فر / ورودي 1388مهندســي شیمي دانشگاه صنعتي شــریف / دکتراي مهندسي 
مکانیک از آمریکا

مصحفي شبستري، ویدا
متولد 1336 / تهران

بازنشسته شرکت مهندسي قدس نیرو
 vshabestari@gmail.com  :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: گروه فرهنگي آذر/تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- کارخانه داروسازي Iran Merch / کارآموزي / 1355 / 2 ماه

-شرکت ملي صنایع مس سرچشمه / کار دانشجویي /1356/ یک و نیم ماه 
- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي / کارآموزي / 1357 / 2 ماه

-وزارت صنایع / کار دانشجویي /8/1359 ماه 
- شرکت ملي گاز ایران / کارآموزي / 1362 / 2 ماه

- دوره هــاي آموزش نرم افزارهاي مختلــف مانند حفاظت کاتدیــک، Project management طي 
سالهاي اشتغال به کار / سال هاي مختلف

- آشنایي با زبان هاي خارجي: انگلیسي خیلي خوب، فرانسه متوسط

 تخصص هاي فني و حرفه اي:
- تصفیه آب و تصفیه پسابهاي صنعتي و فاضالب بهداشتي

feasibility Study -
- ارزیابي فني - اقتصادي و تهیه اسناد فني مناقصه
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- مطالعات زیست محیطي
Painting. coating حفاظت از خوردگي با -

- فرایندهاي مربوط به سیکل هاي بخار و واحدهاي جانبي 

 سوابق کار و اشتغال 
- مرکز تحقیقات نیرو / تهران / کارشناس / 1363-1365
- طرح تولید آلومینا / تهران / کارشناس / 1365-1367

- شرکت مهندسي قدس نیرو / تهران / کارشناس، سرپرست گروه تخصصي، مدیر پروژه / 1367-1393
- شرکت هاي مختلف / تهران / مشاور / 1394-1395

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
- تهیــه مقالــه Protective coatings in the steam power plants و ارائــه آن در کنفرانس 

ENERCOMP در مونترال کانادا در سال 1995

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي
در کشورهاي پیشرفته جنبه کاربردي آموزشها قابل توجه و بازده آموخته ها باالست. اعتقاد به کار گروهي 
و اجتناب از تکروي، مدیریت مناســب و شــناخت دقیق توانائیهاي افراد گروه شرایط پیشرفت مطلوب 

پروژه را فراهم مي سازد.

 عالئق شخصي 
- به مطالعه کتاب، یادگیري زبان هاي خارجي، آگاهي از پیشرفت هاي علمي، شرکت در مجامع فرهنگي، 

گردش در طبیعت و سفر عالقه مندم.

 سوابق و فعالیت هاي فرهنگي
- دریافت کارت راهنماي فرهنگي

 پیام به نسل جوان
آموختن، تجربه کردن، پشــتکار، بهره گیري از تجربه و دســتاوردهاي جدید، نوآوري در کار، ساده زیستي و 
اجتناب از اسراف، احترام به حقوق دیگران، فعالیت براي حفظ محیط زیست و اینکه هر چه انساني تر و آگاه تر 

زندگي کنیم شانس بیشتري را براي بهره مندي فراگیر ساکنان زمین از امکانات موجود فراهم مي سازیم.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
وقتي وارد دانشگاه شدیم واقعا تصور نمي کردیم که چه راه پرنشیب و فرازي را در پیش داریم. اعتصابات 
دانشــجویي، انقالب 1357، انقالب فرهنگي، جنگ و... اما باالخره درســمان را خواندیم و تالش کردیم 

از دانش خود کم و بیش بهره اي به جامعه برسانیم. امیدوارم قضاوت دیگران نیز درباره ما چنین باشد.
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مصلحي مصلح آبادي، پریوش
متولد 1329 / مشهد
ساکن ایران / تهران

عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي شریف / دانشوري مهندسي شیمي  
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف )ورودی 1354(

 

مظفري، جلیل
متولد 1336 / سنقر
ساکن ایران / تهران

  
معتضدي، فاطمه
متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

fz.motazedi@ yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان انوشیروان دادگر / تهران / ریاضي / 1354

  وضعیت خانواده 
- همسر: علیرضا صدوقي خسروشاهي مهندس مکانیک دوره نهم دانشگاه صنعتي شریف

- فرزندان: 1- ســاناز: لیسانس کامپیوتر از دانشــگاه امیرکبیر و فوق لیسانس از دانشگاه جرج  واشنگتن 
امریکا

2- ساقي: لیسانس مهندسي مکانیک از دانشگاه تهران، فوق لیسانس و دکترا از دانشگاه برکلي کالیفرنیا 
امریکا

 
مهرآئین، مهربان

متولد 1327 / یزد
ساکن کانادا

کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف )ورودی 1354(
Jupiter Electical Contractor شاغل در
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مهرباني زین آباد، ارجمند
متولد 1335 / تهران
ساکن ایران/ اصفهان

استاد دانشکده شیمي دانشگاه صنعتي اصفهان
Arjomand@iut.ac.ir ..پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- کارشناسي ارشد: دانشگاه سوانسي- ویلز/ انگلستان/ مهندس شیمي/ 1366

- دکترا: دانشگاه نیوساوت ویلز/ سیدني، استرالیا/ مهندسي شیمي/ 1374

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- مدلسازي، شبیه سازي و کنترل سیستم هاي فرایندي
- حفاظ از محیط زیست، تصفیه آب و پسابهاي صنعتي

- پدیده هاي انتقال

 سوابق کار و اشتغال
- دانشگاه صنعتي اصفهان/ استاد دانشگاه مهندسي شیمي/ از 1366 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي
- ارائه 49 مقاله علمي درزمینه علوم مرتبط با مهندســي شیمي در مجالت معتبر انگلیسي زبان از سال 

2002 تاکنون
- ارائه 15 مقاله علمي درزمینه علوم مرتبط با مهندســي شــیمي در مجالت فارســي زبان در سال هاي 

1380 تا 1393
- ارائه 25 مقاله علمي در کنفرانس هاي بین المللي در سال هاي 2002 تا 2012

- ارائه 52 مقاله علمي در کنفرانس هاي داخلي در سال هاي 1380 تا 1397 به زبان فارسي
- ارائه 37 مقاله علمي در کنفرانس هاي داخلي در سال هاي 2001 تا 2018 به زبان انگلیسي

- بیش از 10 مورد مشــارکت و فعالیت تحقیقاتي درزمینه هاي تخصصي مرتبط با مهندســي شیمي با 
دانشگاه ها و موسسات و واحدهاي علمي و پژوهشي و تولیدي

ثبت اختراع
- ســاخت صفحه دوقطبي کامپوزیتي پلیمري براي پیل سوختی / با همکاري احسان زرمهري و مرتضي 

صادقي/ 1390
- ساخت دستگاه حذف دي اکسید گوگرد توسط میدان الکتریکي/ با همکاري علي طالبیان 1387

- ساخت دستگاه حذف اکسیدهاي نیتروژن توسط میدان الکتریکي با همکاري علي طالبیان در سال 1387
- استفاده از آکنه ساختاریافته در تماس دهنده بیولوژیکي چرخان/ با همکاري قاسم زمان پور/ 1394

- فرایند ارزیابي کمي و کیفي فصل مشترک پلیمر، ذره در کامپوزیت هاي پلیمري با بررسي رفتار تراوش 
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گاز/ با همکاري سعید مقامي و مرتضي صادقي/ 1397
تالیفات:

- تصفیه آب هاي صنعتي، محمود پیکري/ ارجمند مهرباني، چاپ اول/ انتشارات ارکان/ تابستان 1383
- کاربرد ریاضیات در مهندسي شیمي/ ارجمند مهرباني، ابوالفضل محبي/ انتشارات ارکان/ پاییز 1383

- تصفیه آب هاي صنعتي/ محمود پیکري، ارجمند مهرباني/ چاپ دوم/ انتشــارات ارکان دانش/ زمستان 
1385

- راهنماي کاربران دیگهاي بخار و مخازن تحت فشــار/ انوشــیروان غفاري، ارجمند مهرباني، اردشــیر 
مهرباني/ انتشارات ارکان دانش/ بهار 1386

- روش هاي اندازه گیري کمیت هاي مهندسي/ جزوه درسي/ ارجمند مهرباني/ 1380
- تصفیه آب هاي صنعتي/ محمود پیکري، ارجمند مهرباني/ چاپ ســوم/ انتشارات ارکان دانش/ تابستان 

1387
- مباني نگاهباني از محیط زیســت، آلودگي هاي هوا، آب و پسماندهاي شهري، شهناز بمانیان، ارجمند 

مهرباني/ انتشارات ارکان دانش/ تابستان 1392

 وضعیت خانواده
دو فرزند دارم. دخترم پس از گذراندن دوره های کارشناســي و کارشناســي ارشــد مهندســي شیمي، 
دارای مدرک دکتراي محیط زیســت مهندسي است . پسرم نیز بعد از گذراندن کارشناسي رشته آمار و 

کارشناسي ارشد آمار زیستي، دکتراي آمار زیستي از دانشگاه علوم پزشکي شیراز است.

مهرداد، امیر
متولد 1336/ زنجان

تاریخ و محل شهادت: 1361/8/13 در عملیات والفجر 4 پنجوین 
عراق

 

مهیار، شهرزاد
متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

بازنشسته وزارت صنایع
sharzad.mahyar9776@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان مرجان / تهران / ریاضي / 1354

- فوق لیسانس: موسسه عالي غیرانتفاعي رحمان / رامسر / روانشناسي / 1398
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- دکتري: دانشجوي دکتراي روانشناسي عمومي / دانشگاه شهید بهشتي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- رنگرزي، چاپ و تکمیل پارچه ،صنایع شیمیایي و پتروشیمي، روانشناسي

 سوابق کار و اشتغال 
- وزارت صنایع / تهران / کارشــناس، رئیس اداره بررســي و نظارت بر اجراي طرح هاي صنایع نساجي و 

پوشاک
-شرکت بازرسي و مهندسي ایران /تهران / مسئول شعب خارج از کشور

- معاون دفتر توسعه صنایع پایین دست پتروشیمي  
- نماینده کارفرما در MCدر پتروشیمي مهاباد / از ابتداي کار تا بازنشستگي

 پیام به نسل جوان  
- درون انسان بسیار مهمتر از بیرون است.

- بیرون و محیط پیراموني فرد، انعکاسي از وضعیت درون است.
- تزکیه درون، صلح دوستي، پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک اصل است.

- در این دنیا مســافریم و مقصد و خانه روح ما در عالم دیگري است. به این دنیا طمعي نداشته باشیم و 
در حد گذران عمر، از آن بهره جوئیم.

 پیام ویژه به خوانندگان کتاب: 
- هرچه ذهنمان ســاکت تر شود، راه درون روشن تر خواهد شــد. فقط در راه صداقت، حقیقت و آزادي 

آگاهانه گام برداریم. همیشه شایسته  بهترین ها هستیم و بهترین ها را به زندگیمان فراخواني کنیم.
- هرگز از بزرگ پریدن نترسید و همیشه آرزویتان را درجهت مقصد روح بدانید. مقصد روح اتحاد و عشق 

به همه موجودات است. اشعار مثنوي و دیوان شمس را مکرر بخوانید و از حفظ کنید.

ناجي پیکاني، سیدمحسن
متولد 1336 / اصفهان

فاقد ارتباط با انجمن
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نوبري، ناصر
متولد 1336 / کرمان

ساکن ایران
مشاور مدیر عامل شرکت مادر تخصصي میتکو

nasernobari@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان علم / خراسان جنوبي، بیرجند / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد: سازمان امور اداري و استخدامي کشور /تهران / مدیریت صنعتي / 1377
1397 / DBA و MBA  دکتراي پیوسته : دانشگاه خاتم / تهران / مدیریت حرفه اي کسب و کار -

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- مدیریت تحول و نوآوري / کیش/  1372 / 40 ساعت

- مدیریت مالي براي مدیران غیرمالي / سرچشمه / 1377 / 60 ساعت
- آشنایي با بورس اوراق بهادار / کرمان / 1384 / 40 ساعت

- مباني تصمیم گیري از دیدگاه قرآن / کرمان / 1377 / 10 ساعت
-آشنایی با زبانهای انگلیسی و فرانسه در حد خواندن، نوشتن و مکالمه

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- مهندســي فرآیندها، تصفیه آب و فاضالب، تحقیق و توســعه، اجراي پروژه هاي صنعتي، سازماندهي، 
تشکیالت و روشها، برنامه ریزي، نگهداري و تعمیرات کارخانجات، بهره برداري و مدیریت صنعتي، آشنایي 

کامل و تخصصي در تولید صنایع مس و فوالد )زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایي(.

 تجربه و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي:
ماموریتهاي کاري تخصصی و آموزشی در اعزام به کشورهاي آلمان، فرانسه، اتریش، ایتالیا، شیلي، ترکیه، 

امارات متحده عربي، چین، ارمنستان، افریقاي جنوبي، استرالیا، روسیه، سوئد و سوئیس

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت ملي صنایع مس ایران / سرچشمه، میدوک و تهران / مدیریت هاي مختلف : امور مهندسی، امور 
تغلیظ، امور تحقیقات و مطالعات، طرح مس میدوک و مجتمع مس شــهر بابک در طول سال هاي کاري 

و آخرین آنها مشاور بهره برداري مدیرعامل / 1361-1386
- شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان / کرمان / مشاور مجري طرح / 1368-1369

- شرکت میناکان )معادن مس قلعه زری خراسان جنوبي( / تهران / عضو هیئت مدیره / 1386-1387
- موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنایع مس ایران / تهران / مشاور فنی و مهندسی مدیرعامل 

1388-1389 /
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- شرکت آهک هیدراته ارسباران اهر / اهر، تهران / رئیس هیئت مدیره / 1388-1389
- شــرکت معدنکاري اولنگ / کرمــان / نایب رئیس هیئت مدیره و معاون مدیــر عامل در برنامه ریزی 

،نگهداری و تعمیرات / 1386-1389
- شرکت سمنگان ترابر ایرانیان / سیرجان / رئیس هیئت مدیره / 1390-1392

- شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه / کرمان / مدیرعامل / 1389-1392
- شــرکت مادر تخصصي توســعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه / تهران / مشاور مدیرعامل / 1393 

تاکنون

 فعالیتها و دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي:
- عضو هیئت بدوي رسیدگي به تخلفات اداري شرکت ملي صنایع مس ایران / 1373-1379

- عضو کمیته علمي دومین کنگره متالورژي فلزات غیرآهني ایران / 1378-1379
- عضو کمیته پروژه هاي تحقیقاتي وزارت معادن و فلزات / 1376-1377

- عضو شوراي زیست محیطي وزارت معادن و فلزات / 1378-1380
- عضو شوراي تحقیقات و کمیته هاي فني استان کرمان / 1374-1375

- عضو شوراي علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي استان کرمان / 1377-1378
- عضو کمیته همکاري CSIRO استرالیا و شرکت ملي صنایع مس ایران / 1378-1379

 وضعیت خانواده 
- همسر: دیپلم

- فرزندان: یک دختر / کارشناســي ارشــد مدیریت بازرگاني، دو پســر یکي کارشناسی ارشد مهندسي 
عمران - سازه و دیگري کارشناسی ارشد مهندسي مکانیک

 عالئق شخصي 
- مطالعه، شنا و تئاتر

 پیام به نسل جوان 
- در ارتباط با گذر عمرم به این جمله دلنشــین از گوته فیلســوف و سیاســتمدار آلماني اکتفا مي کنم: 

»بمان! تو که اینقدر زیبایي، لحظه اي بمان!«
- آینده اي که در پیش روي شماســت چالش هاي بزرگ اقتصادي، زیســت محیطي و سیاسي را همراه 
خواهد داشــت. چالش هایي که از مشکالت امروز والدین شما بیشــتر و ملموس تر است. باید خودباور و 
عمل گرا باشــید. خودتان را براي زندگي پرتالطم و سخت آماده کنید. اسطوره هاي تاریخ را بشناسید اما 
فراموش نکنید، نسل شما نیازمند رویش دوباره اسطوره هاست. فقط به تاریخ بزرگان دل نبندید و تالش 
کنید تا اســطوره اي شــوید. براي فرزندانتان و فرزندان آنها، باور داشته باشید که تغییر از درون خودتان 

شروع خواهد شد.
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 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
چشــم بسته همه توصیه هاي نســل هاي قبلي را جدي نگیرید. ببین، بخوان، اما هرچه را که مي خواهي 
قبول نکن، بســنج، یاد گرفتن نه از بر کردن، نه یعني قبول کردن، گاهي یاد گرفتن یعني قبول نکردن. 
نگذارید شما را آنقدر کوچک کنند که رویاهایتان توي درس خواندن و قبولي دانشگاه خالصه شود. شما 

آیندگانید.

وکیل التجار، سیدمحمد
متولد 1331 / اهواز

دکتراي مهندسي مکانیک دانشگاه استرالیا
مدیر طرح هاي استراتژیک شرکت پلي اکریل ایران

یاري قلي، محمدتقي
متولد 1334 / رامسر 
فاقد ارتباط با انجمن

 
یگانه پرست، کیومرث

متولد 1336 / تهران
ساکن ایران 

بازنشسته صنایع دفاع
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مشخصات دانش آموختگان دوره دهم

دانشکده 
مهندسي مکانیک



احتیاطي، محمدعلي
متولد 1335 / اهواز

مرحوم
درگذشت در تابستان 1365 در اثر حادثه تصادف

 

اسفندیاري، حسین
متولد 1336 / اصفهان

ساکن ایران / تهران
عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایي ایران

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- کارشناسي ارشد MBA/سازمان مدیریت صنعتي ایران /1377

 سوابق کار و اشتغال
- وزارت صنایع/ شاغل در سمت هاي عضو کمیته کارشناسي شوراي عالي صادرات، عضو کارگروه توسعه 

صادرات خدماني فني و مهندسي، مدیرکل امور صادرات در سال هاي مختلف
- ســازمان هواپیمایي کشوري/ شــاغل در سمت هاي معاون اداري و مالي، عضو کمیته نظارت طراحي و 

ساخت وسائل پرنده/ در سال هاي مختلف
- فرودگاه هاي استان اصفهان/ مدیرکل

- شرکت فرودگاه هاي کشور/ مدیرکل بازرگاني
- شــرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایي ایران/ شــاغل در ســمت هاي عضویت در کمیته سرمایه انساني، 
عضویــت در کمیته فني بازرگاني، عضویت در شــوراي تحقیقات فرودگاهــي و هوانوردي، مدیریت کل 

بررسي هاي اقتصادي و بازرگاني و قائم مقام مدیرعامل/ در سال هاي مختلف
- شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایي ایران / راهبرد عملیات فرودگاهي/ عضو هیئت مدیره در حال حاضر

 وضعیت خانواده 
بنده داراي چهار فرزند هستم . دو پسر و دو دختر . هر دو پسرم دانش آموخته دانشگاههاي معتبر کشور 
در ســطح دکترا هســتند . دخترانم دانش آموخته در سطح  لیسانس هستند .هردو آنها ازدواج کرده اند 

وانشااهلل که فرزنداني صالح براي آینده ایران تربیت خواهند کرد. 

232

دانشکده مهندسي مکانيک انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شریف



الهي نجفي، علي
متولد 1336 / یزد

شاغل در سازمان نظام مهندسي
ساکن ایران/ یزد

 
امامي، محمود

متولد 1335 / گرگان
فاقد ارتباط با انجمن

امیني، بهزاد
متولد 1336 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

 
ایماني، محمدولي

ساکن ایران / تهران
عضو گروه پژوهش و گروه ساخت و تولید جهاد دانشگاهي شریف

 1336_MVI@yahoo.com:پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان هدف / تهران / ریاضي / 1354

- فوق لیسانس: دانشگاه صنعتي امیرکبیر / ساخت و تولید / 1360

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- طراحي قید و فیکسچرهاي کنترل کیفیت / جهاد دانشگاهي / 1376 / 1 سال

- آشنایي با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- طراحي و ساخت تجهیزات اندازه گیري کنترل کیفیت

-اجراي پروژه هاي مهندسي مستقیم و معکوس محصوالت صنعتي 
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 سوابق کار و اشتغال
- جهاد دانشگاهي شریف / تهران / عضو گروه پژوهش و گروه ساخت و تولید / 1359-1389

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي و حرفه اي:
LVDT طراحي علمي دستگاه اندازه گیري قطر داخل به کمک -

- طراحي علمي دستگاه اندازه گیري خمش و پیچش شاتن
- بررسي روش هاي مدیریت تیمي در پروژه هاي صنعتي

- روش تجزیه و تحلیل در مهندسي معکوس محصوالت صنعتي مکانیکي
-طراحي و ساخت گیج هاي کنترل کیفیت ابعادي بر مبناي تلرانسهاي هندسي و تلرانسهاي خطي 

-طراحي علمي و ســاخت گیج ســاعتي قطر داخل سوراخهاي دقیق با دقت 2 میکرون در سایز 8 تا 60 
میلي متر 

 

بت شکن، محسن
متولد 1336 / اصفهان

ساکن ایران/ اصفهان
عضوهیئت علمي صنعتي و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد مجلسي 

mohsen_botshekan@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان ادب/ تهران/ ریاضي/ 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه لیل، فرانسه/ مهندسي مکانیک، طراحي جامدات/ 1372
- دکتري: دانشگاه لیل، فرانسه/ مهندسي مکانیک، طراحي جامدات/ 1376

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- تخصص توربین هاي بخار 1/ دانشکده صنعت آب و برق/ 1366/ 53 ساعت

- تخصص توربین هاي بخار 2/ دانشکده صنعت آب و برق/ 1367/ 3 ماه
- آشنایي به زبان هاي انگلیسي و فرانسه

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- عضویت در نظام مهندسي ساختمان اصفهان و انجام طراحي و نظارت بر تاسیسات مکانیکي ساختمان

تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي
- آنچه در طول سال هاي تحصیلي در فرانسه مشاهده کرده ام  بطور خالصه عبارتند از: مسئولیت پذیري، 

جدیت در کار، بها دادن به خالقیت ها، اخالق مداري و همکاري و انجام کار جمعي در پیشبرد امور.
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 سوابق کار و اشتغال
- مجتمع سازندگي و آموزش اصفهان، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد واحد شهرکرد/ اصفهان/ 

کارشناس آموزش و مدرس توبین، پمپ، نیروگاه 
حرارتي و.../ 1361-1371

- مجتمع ســازندگي و آموزش اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مجلسي/ اصفهان/ عضو هیئت علمي 
صنعتي و مدرس/ 1376-1396

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي
- ارائه چند مقاله علمي در رابطه با »خستگي و تغییر فاز« در مجالت علمي خارجي در سال هاي 1997 و 1998

 عالئق شخصي
- ترمودینامیک و مباحث مربوط به مصرف بهینه انرژي

 

برومندي، اکبر
متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

شاغل در شرکت مهندسی قدس نیرو

 

بریجانیان، حمید
متولد 1338 / تهران

مرحوم

 
بهشتیان اردکاني، محسن

متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

مدیر کتابفروشي الرستان
mohsenbeh@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان شهریار )قلهک( / تهران / ریاضي / 1354
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 سوابق کار و اشتغال 
- کتابفروشي الرستان / تهران / مدیر / 1376 تاکنون

 پیام به نسل جوان 
پس از ســال ها فعالیت هاي مختلف و کش و قوس هاي فراوان به این نتیجه رســیده ام که راه نجات بشر 
داشــتن آگاهي و شعور است و این هم با مطالعه و خواندن کتاب در زمینه هاي مختلف به دست مي آید. 

براي همین کتابفروش شدم.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
هیچ فرصتي را براي دانستن از دست ندهید. کتاب بخوانید و بدانید و لذت ببرید.

پرتونیا، علي
متولد 1334 / میانه
ساکن ایران / تبریز

عضوهیئت علمي مرکزملي انرژي وزارت نیرو
a.partonia@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز کارشناسي دانشگاه صنعتي شریف:
- متوسطه: گروه فرهنگي جاویدان / تهران / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد: مکانیک )سیاالت( / دانشگاه صنعتي شریف / 1372

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- روش هاي نوین نگهداري و تعمیرات / موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت / 1375

- آموزش سطح یک رایانه / مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربایجان / 1371
- تخصصي توربین بخار 1 و 2/ مجتمع آموزشي و پژوهشي شهید عباسپور / 1366 و 1367

- آموزش تخصصي پیمانکار نیروگاه / مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربایجان / 1365
- آموزش عمومي پیمانکار نیروگاه / مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربایجان / 1364

- اشنایي با فن آوریهاي نوین نیروگاهي / مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربایجان / 1384
- ممیزي انرژي در صنعت نساجي / مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربایجان / 1385
- ممیزي انرژي در صنعت سیمان / مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربایجان / 1385

- ممیزي انرژي در صنعت فوالد ریخته گري / مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربایجان / 1385
- دوره آموزشي مدیریت انرژي عملي / ترکیه / 2002

- دوره آموزشي JICA / ژاپن / 2003
- مهارتهاي هفت گانه رایانه / مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربایجان / 1382-1383
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- متون فني زبان انگلیسي / دانشگاه تبریز / 1365-1366
- بهینه سازي مدیریت انرژي / موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت / 1374

- روش هاي جدید مدیریت انرژي / مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربایجان / 1383
- قانون مدیریت خدمات کشوري، هدایت منابع انساني، برون سپاري / مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي 

اصفهان / 1387

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- متخصص در زمینه ممیزي و مدیریت انرژي

 سوابق کار در وزارت نیرو )مجتمع آذربایجان(:
- کارشناس آموزش / 1363-1372
- عضو هیئت علمي / 1372 تاکنون

- رئیس گروه نیروگاه / 1366-1368
- معاونت پژوهشي مجتمع / 1374-1376

- معاونت آموزشي و پژوهشي مجتمع / 1381-1378 و 1386-1388
 - عضو هیئت علمي و مدرس مرکزي ملي انرژي / 1389-1393

- مدیر گروه انرژي / 1391-1393

 سوابق تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي:
- مجتمع عالي آموزشــي و پژوهشــي آذربایجان / تدریس در مقاطع تکنیسین، کارداني و کارشناس از 

سال 1363
- سازمان نظام مهندسي ساختمان / تدریس در مقطع کارشناسي / سال 1380 و 1386

- دانشگاه صنعتي ارومیه / تدریس در مقطع کارشناسي / 1388

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
- تالیف »کتاب پمپ« / موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق / 1375

- تالیف »کتاب اندازه گیري« / موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق / 1386
- تهیه بسته نرم افزاري تعمیر و نگهداري پمپ ها / 1385

- تهیه بسته نرم افزاري مدیریت انرژي در ساختمان / 1384

 وضعیت خانواده 
- همسر خانه دار / فرزندان: فرید و نوید هر دو کارشناسي ارشد دانشگاه تبریز

 عالیق شخصي:
مطالعات مسائل اجتماعي
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ثابتیان، ذوالفقار
متولد 1336 / سنگسر سمنان

ساکن ایران / تهران

 

جامي االحمدي، عبدالرحمان
 متولد 1335 / تربت جام

ساکن ایران/ مشهد
استادیار دانشگاه فردوسي مشهد

 jaami-a@um.ac.ir  :پست الکترونیک
 jaami.a54@gmail.com و

/http://www.um.ac.ir/~jaami-a :وب سایت

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان دانش و هنر/ مشهد/ ریاضي/ 1354

- فوق لیسانس: دانشگاه صنعتي اصفهان/ اصفهان/ طراحي جامدات/ 1363
- دکتري: دانشگاه فردوسي مشهد/ مشهد/ مهندسي مکانیک/ 1389

 سوابق کار و اشتغال
- کارخانه قند جام/ تربت جام/ کارشناس/ 1359-1363

-  پارک علم و فناوری/ مشهد/ پژوهش یار/ 1363-1370
- دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي، گروه مکانیک / مشهد/ مربي/ 1371-1389

- دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي، گروه مکانیک / مشهد/ استادیار/ 1389 - 1398

 پیام به نسل جوان
تالش در آموختن، صحیح فکر کردن و صادقانه کار کردن

 
حاجي سیدجوادي، سیدمهدي

متولد 1336 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن
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حبیب زاده، سعید
متولد 1336 / اهواز

فاقد ارتباط با انجمن

حجت، یوسف
متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

عضو هیئت علمي دانشگاه تربیت مدرس
Y_hojjat@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان تخت جمشید / تهران / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتي کیوتو / ژاپن / مهندسي مکانیک - ساخت و تولید / 1364
- دکتري: دانشگاه صنعتي کیوتو / ژاپن / مهندسي مکانیک - ماشین هاي دقیق / 1367

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- کارورزي پسا دکتري / مرکز تحقیقات mitutoyo/ ژاپن / 1368 / یکسال

- کارآفریني / AOTS / ژاپن / 1372 / 2 هفته
- مدیریت استراتژیک / مدیریت دولتي / 1379 / 3 ماه

- آشنایي به زبانهاي انگلیسي و ژاپني

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- ساخت و تولید، مکاترونیک، سنسورها و عملگرها، مدیریت

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي:
- همه کشــورهاي دنیا نکات مثبت و نکات منفي دارند از جمله کشــور ما، فقط نکات مثبت یا منفي را 

نبینیم.

 سوابق کار و اشتغال 
- دانشگاه تربیت مدرس / تهران / استاد / 1368 تاکنون

- وزارت صنایع سنگین / تهران / معاون وزیر / 1369-1373
- وزارت صنایع / تهران / معاون وزیر / 1373-1375

- مرکز آموزش و بهسازي هما / تهران / رئیس مرکز / 1375-1376
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- سازمان حفاظت محیط زیست / تهران / معاون محیط زیست انساني / 1376-1384
- وزارت تعاون / تهران / معاون وزیر / 1384-1385

- دانشگاه تربیت مدرس / تهران / رئیس دانشکده / 1392-1395
- وزارت علوم / چین / رایزن علمي ایران در چین، ژاپن و کره جنوبي / 1395-1397

- سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران / تهران / مدیرعامل / 1397 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
- تالیف کتابهاي مهندسي ابزار دقیق و پیزوالکتریک، اصول و کاربردها 

)ISI( ارائه 50 مقاله در نشریات معتبر علمي - پژوهشي عمدتا خارجي -
- ارائه 70 مقاله در کنفرانس هاي علمي

 دستاوردهاي فرهنگي و علمي:
- اخذ نشان خدمت و مدیریت کشوري در سال 1384

- اخذ جایزه بهترین مقاله سال انجمن مکانیک دقیق ژاپن در سال 1369

 پیام به نسل جوان 
ایران کشــور ماست و ما باید آن را بسازیم. فرافکني مشــکالت به خارجي ها یا داخلي ها راهکار درستي 

نیست. همه مسئول هستیم. روزي که هیچ مشکلي نباشد هیچ انگیزه اي هم نیست.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
این کتاب، عمر ماست.

 
حسین میرزایي، صابر

متولد 1336 / تهران
ساکن ایران

مدیرعامل شرکت رسانه

 

حسیني طهراني، سیدمحمد
متولد 1336 / تهران

ساکن ایران/ تهران
مدیرعامل شرکت ایران ترانیکس

Smhtehrani@gmail.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت
- متوسطه: دبیرستان رهنما/ اهواز/ ریاضي/ 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتي شریف/ طراحي جامدات/ تهران/ 1363

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشنایي با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- طراحي سیستم هاي الکترونیکي و اندازه گیري و سنسورهاي شتاب نگار

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت ایران ترانیکس/ تهران/ مدیرعامل/ 1376 تاکنون

 وضعیت خانواده
- متاهل و داراي ســه فرزند. یک دخترم بنام یاس لیســانس و فوق لیسانس مهندسي برق را در دانشگاه 
تهران گذرانده و از ســال 1395 مشــغول تحصیل در مقطع دکتراي برق و الکترونیک دانشگاه صنعتي 
شریف است . یک پسرم نیز در دانشگاه صنعتي شریف مهندسي عمران خوانده و در حال حاضر در مقطع 

فوق لیسانس عمران در دانشگاه صنعتي شریف مشغول تحصیل است.

  
حق نظري، ساالر

متولد 1336 / کرج
مدیرعامل شرکت پارس آدنیس

 

حکمت، اسداله
متولد 1336 / شیراز
فاقد ارتباط با انجمن
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خزاعي، مرتضي
متولد 1336 / اراک

 

خیاباني، امین
متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

مدیر اجرایي شرکت هستي ایران
aminkhiabani@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان دکترهشترودي / تهران / ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- برنامه نویسي PLC / تورنتو کانادا / 1386

- الکترونیک / جرج برآون / 1386
MIT Online / برنامه نویسي پایتون -

Tu Delft online / انرژي هاي نوشونده و فتو ولتائیک -
Tu Delft online  / تصفیه آب -

Virginia Tech online  / عکاسي محاسباتي -
MIT Online  / مقاومت مصالح -

- آشنایي به زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- تصفیه آب، طراحي و محاسبه

 سوابق کار و اشتغال 
- صنف ماشین ساز و فلزتراش / تهران / طراحي پرس هاي ضربه اي

- نورد و قطعات فوالدي / تهران / طراحي و مهندسي پروژه
- سیپورکن ایران / آبیک / طراحي و مهندسي پروژه

- متروي تهران / تهران / مشاوره بر قالبهاي بتني تونل
- لوازم خانگي پارس / تهران / طراحي ماشین اواپراتور

- صنایع گاز ایران )بخش خصوصي( / تهران / طراحي مشعل
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- شرکت فني و بازرگاني هستي ایران / تهران / پروژه هاي تصفیه آب

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي
ترجمه کتاب :

-پرسکاری) تالیف شکوف و النیف، قابل دسترسی از لینک زیر(:
/book/22962کتاب-پرسکاریhttps://www.ketabrah.ir/

ارائه مقاله و نرم افزار:
-ماه و خورشید ) قابل دسترسی از لینک زیر(:

https://tehmoonandsun.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
-کبیسه شمسی ) قابل دسترسی از لینک زیر(:

https://tehmoonandsun.blogspot.com/2018/03/iranian-calendar-leap-
years-1-3000.html

-توابع لژاندر ) قابل دسترسی از لینک زیر(:
https://legendrefunctions.blogspot.com/2019/10/legendre-polynomials_3.html

IAPWS تهیه منحنی های سایکیومتریک با استفاده از انرژی گیبز و روابط بخار آب صنعتی-

 وضعیت خانواده 
- متاهل، داراي دو فرزند و ســه نوه. دخترم کارشــناس ارشد در مهندسي برق از دانشگاه تورنتو است و 

پسرم در حال تحصیل در کارشناسي شیمي.

 عالئق شخصي 
- عکاسي و طراحي

 پیام به نسل جوان 
مطالعه، بدست آوردن اطالعات، محاسبه و کاربرد آنها و تجربه.

 
داداشیان لنگرودي، اصغر

متولد 1335 / تهران
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دانش پژوه، سعید
متولد 1336 / کاشان

ساکن ایران / تهران
کارشناس ارشد مکانیک در شرکت مهندسي واال انرژي

daneshpazhooh@walaenergy.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان هدف شماره 3 / تهران /  ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
-آشنایي خوب با زبان انگلیسي 

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- انجام مطالعات امکان سنجي و انتخاب محل احداث بهینه براي نیروگاه

- تهیه مشخصات فني
- انجام امور طراحي براي قسمت هاي مختلف نیروگاه

- انجام مطالعات و تهیه طرح هاي اجرایي براي بهینه سازي قسمت هاي مختلف نیروگاه
- تهیه اسناد مناقصه

- کنترل طراحي هاي انجام شده
- انجام کارهاي اجرایي احداث نیروگاه

- نظارت بر انجام کارهاي مهندسي و ساخت نیروگاه
 

 سوابق کار و اشتغال :
- شرکت مرتب / تهران / کارشناس مکانیک / 1361-1363

- شرکت مهندسي قدس نیرو / تهران/ کارشناس ارشد مکانیک نیروگاه / 1363-1371
- مهندسي مشاور موننکو ایران / تهران/ کارشناس ارشد مکانیک نیروگاه / 1371-1375

- شرکت مهندسي دریا پاال / تهران/ کارشناس ارشد مکانیک نیروگاه / 1375-1376
- شرکت مپنا / تهران/ کارشناس ارشد مکانیک نیروگاه /1376-1379

- شرکت مهندسي قدس نیرو / تهران/ کارشناس ارشد مکانیک نیروگاه / 1379-1381
- شرکت مهندسي دریا پاال / تهران/ کارشناس ارشد مکانیک نیروگاه / 1381-1385

- شرکت مهندسي واال انرژي / تهران/ کارشناس ارشد مکانیک نیروگاه / 1385 تاکنون

 وضعیت خانواده 
- داراي همســر و دو فرزند هستم. فرزند بزرگم پسر و لیســانس مهندسي کامپیوتر از دانشگاه تهران 
است و هم اکنون دانشجوي فوق لیســانس در رشته MBA است. فرزند کوچکترم دختر و دانش آموز 
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دبیرستان است.

 عالیق شخصي:
- ورزش پینگ پنگ

 پیام به نسل جوان 
مهمترین عامل موفقیت اینجانب در زمینه هاي تحصیلي و کاري، انتخاب رشــته تحصیلي دانشگاهي بر 
اساس عالقه، انجام تحصیالت دانشگاهي با تمام توان و انجام وظایف محوله در دوران کاري به نحو احسن 

و انتقال تجربیات خود به همکاران در حد توانایي بوده است.

دهقاني فیروزآبادي، بهار
متولد 1335 / میبد
ساکن ایران/ تهران 

عضو هیئت علمی و استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتي شریف
firoozabadi@sharif.edu :پست الکترونیک

 تحصیالت
- کارشناسي: دانشگاه صنعتي شریف/ مهندسي مکانیک، حرارت و سیاالت

- کارشناسي ارشد: دانشگاه تربیت مدرس/ تبدیل انرژي
- دکتري: دانشگاه صنعتي شریف/ تبدیل انرژي

 سوابق کار و اشتغال
- دانشگاه صنعتي شریف/ تهران/ مربي/ 1371-1378

- دانشگاه صنعتي شریف، دانشکده مکانیک/ تهران/ استادیار/ 1379-1384
- دانشگاه صنعتي شریف، دانشکده مکانیک/ تهران/ دانشیار/ 1385-1389

- دانشگاه صنعتي شریف، دانشکده مکانیک/ تهران/ استاد/ 1390 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي
- چاپ صد عنوان مقاله در مجالت بین المللي

- تدوین کتاب درســي »مکانیک ســیاالت پیشــرفته- جریان لزج« مخصوص دوره کارشناسي ارشد و 
دکتري چاپ دانشگاه صنعتي شریف

- ترجمه کتاب »مکانیک سیاالت« چاپ دانشگاه صنعتي شریف
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دیلفانیان، شهاب
متولد 1335 / آبادان

مرحوم

ذوالریاستین، محمدعلي
متولد 1335 / قلهک

درگذشته به تاریخ 1398/8/2

رجائي آذرخواراني، محمد
متولد 1335 / اصفهان

مدیرعامل اسبق فوالد مبارکه اصفهان
درگذشته به تاریخ 1392/1/1 در اثر حادثه رانندگي

 زندگینامه
مرحوم محمد رجائي آذر خواراني در اصفهان به دنیا آمد. در سال 1354 از دبیرستان سعدي اصفهان در 
رشــته ریاضي دیپلم گرفت و در رشته مهندسي مکانیک دانشگاه صنعتي شریف قبول و در سال 1364 
فارغ التحصیل گردید و ســپس در شــرکت فوالد مبارکه اصفهان مشــغول به کار شد. او در سال 1365 
جهت فعالیت در دفتر جنواي شــرکت فوالد به ایتالیا اعزام گردید و در ســال 1367 به ایران بازگشت. 
مرحوم رجائي تا سال 1385 بترتیب در مناصب مسئول دفتر بازرسي، مسئول فني نوردگرم، مدیر تولید 
و معاونت طرح و توســعه فوالد مبارکه انجام وظیفه نمود. او از اردیبهشــت 1385 به مدیرعاملی شرکت 
فوالد مبارکه منصوب و تا زمان درگذشت در همین سمت مشغول به کار بود. مرحوم رجایي در اولین روز 
سال 1392 در حالي که از اصفهان به سمت روستاي اسالم آباد در حال حرکت بود دچار حادثه رانندگي 

گردید و جان سپرد. روانش شاد و یادش گرامي.
  

رزاقي، محمدباقر
متولد 1336 / ساوه
ساکن ایران/ تهران

موسس و مدیرعامل شرکت نیرو پژوه
mbrazzaghi@npco.ir.com :پست الکترونیک

 سوابق تحصیلي بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان زهرا ملک پور/ تهران/ ریاضي/ 1354
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 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- ارتعاشات و باالنسینگ/ شنگ آلمان، B&K دانمارک/ 1365/ 3 ماه

- آشنایي نسبتا خوب با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- کارشناسي درزمینه تجهیزات نیروگاهي ازجمله توربین و ژنراتور نیروگاه

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت توانیر/ کارشناس نیروگاهي/ 1361-1364

- شرکت توانیر/ مدیر بخش نصب و تعمیرات نیروگاه هاي کشور/ 1364-1368
- شرکت نیرو و توان/ عضو هیئت مدیره و مدیر بخش نیروگاه ها/ 1368-1371

- شرکت نیرو پژوه/ موسس و مدیرعامل/ 1371 تاکنون

 وضعیت خانواده
- داراي همسر و یک فرزند هستم که در آلمان مشغول به کار است.

 عالئق شخصي 
ورزش

 پیام به نسل جوان
توصیه من به نسل جوان این است که از این شاخه به آن شاخه نروند. خود بنده از ابتدا در رشته تخصصي 

خود وارد بازار کار شدم و هیچگاه از رشته کاري خود دور نشده و از این شاخه به آن شاخه نرفتم.
پیام ویژه براي خوانندگان کتاب اگر بدنبال خدمت به کشــور خود هستید فارغ از دیدگاه هاي سیاسي و 

گروهي فقط به فکر ارتقاء صنعت کشور باشید.

رستمي، هرایر
متولد 1335/ تهران

ساکن آمریکا
مدیر فروش پمپ سولزر آمریکا )بخش غرب آمریکا و کانادا(

 سوابق کار و اشتغال
- مهندسین مشاور نارگان )مدیر پروژه(

- پمپ سولزر ایران / مدیرعامل
- پمپ سولزر )Sulzer( آمریکا/ مدیر فروش )بخش غرب آمریکا و کانادا( 
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 وضعیت خانواده
- متاهل با دو پسر. پسر اول: کاردیولوژیست، پسر دوم: مدیریت طراحی

رستي، محمدرحیم
متولد 1336 / کازرون

ساکن ایران / تهران
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري و توسعه فوالد جنوب

rasti@ssid.ir :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان شاپور / کازرون / ریاضي / 1354

- فوق لیسانس: دانشگاه شهید چمران / اهواز / مدیریت / 1373

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- Management Cycle Simulation / پتروشیمي شیراز / 1363 / یک هفته

- دوره مدیریت استراتژیک / سازمان مدیریت صنعتي ایران / 1374 / 3 ماه
- The practical improvement program / ژاپن / موسسه A.O.T.S / 1378 / یک ماه

- مدیریت مالي براي مدیران غیر مالي / مرکز پژوهشي توسعه مدیریت صبا / 1386 / یکماه
- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- تولید، بهره برداري، تعمیرات و مدیریت در زمینه کل چرخه تولید فوالد

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت پتروشیمي شیراز / شیراز / مهندسي ارشد پروژه ها / 1362-1367

- شرکت فوالد خوزستان / اهواز / معاون بهره برداري / 1367-1382
- شرکت تهیه و تولید مواد معدني ایران / تهران / معاون برنامه ریزي و توسعه / 1382-1383

- شرکت ملي فوالد ایران / تهران / مدیرعامل / 1383-1387
- شرکت سرمایه گذاري و توسعه فوالد جنوب / تهران / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1387 تاکنون

 وضعیت خانواده  
_ دو دختر اینجانب مهندسي شیمي و کامپیوتر خوانده اند. تنها پسرم در حال گذراندن دوره خلباني است.
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 عالئق شخصي
- ورزش، تنیس

 پیام به نسل جوان
- استمرار در انجام کار

- بروزرساني دانش
- انتقال دانش

 
رضیان، حسن

متولد 1335 / شاهرود
ساکن فرانسه

ریاضي، میرعباس
 متولد 1335 / خوي
ساکن ایران / تهران

مدیر امور قراردادهاي شرکت تناوب
a.riazi@sadrsaane.com پست الکترونیک

www.sadrsaane.com :وب سایت

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان ایران / خوي/ ریاضي / 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- کارورزي در دوره تعطیلي دانشگاه / کارخانجات پارس خودرو، آکام بتن و صنایع فلزي / 1361-1359/ سه سال

- آشنایي خوب با زبان انگلیسي از نظر نوشتاري و مکالمه

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- طراحي و ساخت و یا تامین ماشین هاي لوله سازي ERW در قطرهاي مختلف و انواع ماشین هاي 
مرتبــط با لولــه فلزي )خم کن، انواع سیســتم هاي برش لوله و فرم لوله( و خط مبدل ســازي فین 
پلیتي )Fin Plate Heat Exchenger( براي سیســتم هاي تهویه مطبوع و برودت )شــامل فین 
پرس، اکســپندر، هرپین بندر، یوبندر، صاف کن و برش لوله(. مدیریت انجام ساخت داخل تجهیزات 

پروژه ها. و دستگاه هاي 
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 سوابق کار و اشتغال 
- کارخانجات لوازم خانگي پارس / شهر صنعتي قزوین / مسئول طراحي محصول / 1363-1366

- شرکت شعله آفرین / تهران / مدیر مهندسي / 1369
- شــرکت حباب ساز )تولید شیشــه المپ( / تهران / مدیر ســاخت داخل و عضو هیئت مدیره منصوب 

سازمان صنایع ملي ایران / 1369-1372
- شرکت تناوب / تهران / مدیر پروژه / 1374

- شرکت صدر صانع / تهران / مدیرعامل / 1375-1394
- شرکت تناوب / تهران / مدیر امور قراردادها / 1394-1398

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
- مشــارکت در تیم طراحي و ســاخت ماشین هاي پلیسه گیر و پخ زن دو سر لوله و تست هیدروستاتیک 

لوله مشابه ماشین هاي ژاپني و آلماني
 - مشــارکت در تیم طراحي و ســاخت خط تولید دســتگاه هاي خــط تولید مبدل ســازي فین پلیتي 

)Fin Plate Heat Exchanger(
- مهندســي، تامین، راه اندازي و مشارکت در به بهره برداري رساندن ماشین آالت بیش از 20 کارخانه و 
کارگاه تولید خط لوله سازي، قطعات خودروسازي و خط کویل سازي سیستم هاي تهویه مطبوع برودتي

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي:
بــا توجه به تجربه تامین و راه اندازي خطوط تولید از کشــورهاي مختلف در کارخانجات، آموخته ایم که 
چطور دانش فني خارجي را با دانش داخلي ترکیب کنیم تا بتدریج دانش فني خارجي نیز منتقل شود.

 وضعیت خانواده 
- چهار فرزند دارم. دو پســر و دو دختر که هر چهار نفر در رشــته هاي فني )مکانیک، صنایع، مهندسي 

شیمي و عمران( تحصیل مي کنند.

 عالئق شخصي 
- ورزش / کوهنوردي

 
زکایي، عباس

متولد 1335
فاقد ارتباط با انجمن
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سلیماني دودران، قاسم
متولد 1336 / دماوند

ساکن ایران / تهران
عضوهیئت مدیره انجمن قالبسازان ایران

 gsmanopar3@gmail.com:پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: گروه فرهنگي آذر / تهران / ریاضي /1354  

- فوق لیسانس: دانشگاه صنعتي اصفهان / طراحي جامدات / 1367
1384 / MBA / فوق لیسانس: سازمان مدیریت صنعتي -

 دوره هاي اموزشي و تکمیلي:
- آموزش قالبهاي بزرگ صنعتي / آلمان - شرکت لپله / 1370 / 6 ماه
- آموزش قالبهاي بزرگ صنعتي / ژاپن، شرکت میازو / 1377 / 9 ماه

- آشنایي خوب به زبان انگلیسي 

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- طراحي و ساخت انواع قالبهاي پرسي و تزریقي

 سوابق کار و اشتغال 
- دانشگاه هوایي شهید ستاري / تهران / عضو هیئت علمي / 1367-1371

- شرکت کالبیران / تهران / کارشناس امور مهندسي و طراح قالب / 1371-1375
- شــرکت مهندســي مشــاور نورهان صنایع / تهران /طراحي واحد آندخام پروژه المهدي بندر عباس / 

1375-1376
- شرکت قالبهاي صنعتي ایران خودرو / کرج / مدیر پروژه و مدیر مهندسي / 1376-1382

- شرکت تام ایران خودرو / تهران / مدیر پروژه و مدیر گروه / 1382-1386
- شرکت قالبهاي پیشرفته ایران خودرو / تهران / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1386-1392

- شرکت قالبهاي صنعتي ایران خودرو / کرج / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1392-1394
- شرکت سازمند صنعت / تهران / مدیرعامل / 1394-1397

 تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي:
استفاده از تجربیات گذشته و گردآوري آن بصورت مرجع و کتابخانه در کشورهاي پیشرفته قوي است و 

الزم است به آن اهمیت ویژه بدهیم و درس بگیریم همانطور که آنها جدي گرفته اند.

 وضعیت خانواده 
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- متاهل داراي دو فرزند پســر که یکي به امور بازرگاني مشــغول اســت و دیگري فارغ التحصیل رشته 
معماري مي باشد.

 عالئق شخصي 
- مطالعه در زمینه هاي فیزیک نظري، تاریخ و ادبیات

- پرداختن به امور کشاورزي و امور زیست محیطي

 پیام به نسل جوان 
میزان آب در این کشور کم است و میزان بارش ها در شرایط عادي یک سوم بارش جهاني است. با افزایش 
جمعیت کشت سنتي پاســخگوي نیاز مردم نیست و روشهاي نوین و مهندسي شده اي براي کشت الزم 

است تا بر این موازنه آب و جمعیت غلبه کند.

 پیام ویژه براي خواندگان کتاب
- هیچ جا خونه خود آدم نمیشه.

- شهر خوب را شهروندان خوب مي سازند.

سیاح، اسداله
متولد 1336 / آمل

مرحوم

 

شعبان زنجاني، حمید
متولد 1335 / تهران

ساکن کانادا

 
شعباني زنجاني، سعید

متولد 1335 / تهران
ساکن کانادا
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صادقي، محمدحسین
متولد 1336 / شاهرود

ساکن ایران/ تهران
عضو هیئت علمي و استاد تمام دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- فوق لیسانس/ دانشگاه بیرمنگام، انگلستان/ مهندسي مکانیک- ساخت و تولید

- دکتري/ دانشگاه بیرمنگام، انگلستان/ مهندسي مکانیک- ساخت و تولید/ 1368

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- مهندسي مکانیک- ساخت و تولید/ دانشگاه MC Master، کانادا/ 1375

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي و حرفه اي
- تالیف 4 کتاب، ارائه بیش از 235 مقاله شــامل 115 مقاله علمي، پژوهشي و ISI، ارائه 120 مقاله در 

کنفرانس هاي علمي
- ارائه چندین طرح صنعتي

- راهنمایي پایان نامه بیش از 30 دانشجوي دکتري و 90 دانشجوي کارشناسي ارشد
- برگزاري چندین کنفرانس ملي

- برگزاري اولین کنفرانس بین المللي ساخت و تولید در ایران )که بعنوان بهترین کنگره در ایران شناخته 
شد(

- مشارکت در تاسیس انجمن مهندسي ساخت و تولید ایران و عضویت و ریاست انجمن مذکور
- عضویت در هیئت امناي انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي شریف

- مشــاوره در اداره بورس ها و اعزام به خارج در وزارت فرهنگ و آموزش  عالي در ســال هاي 1369 تا 
1377

- مشاوره فني در شرکت هاي پرس ایران، لوله و پروفیل سدید، صنایع دفاع، مثنا، موادکاران و پروژه هاي 
بهبود محصوالت

- مجري طرح تدوین تکنولوژي خودکفایي پلوس خودرو در ایران و تولید دانش فني آن
- مشاور امور دانشگاه ها در حوزه وزارتي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در سال هاي 1392 و 1393 و 

بررسي عملکرد مدیریت کالن دانشگاه ها
- مشــاور فناوري و پارلماني صندوق نوآوري و شــکوفایي در حوزه شرکت هاي دانش بنیان در سال هاي 

1393 تا 1396

 سوابق کار و اشتغال
- دانشــگاه تربیت مدرس/ تهران/ عضو هیئت علمي و اســتادتمام دانشــکده مهندسي مکانیک/ 1368 

تاکنون
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- دانشگاه تربیت مدرس/ تهران/ 3 سال ریاست دانشگاه مهندسي مکانیک
- دانشگاه تربیت مدرس/ تهران/ 8 سال مدیر گروه ساخت و تولید

- شرکت هاي ایران خودرو و ساپکو/ مدیر طراحي مهندسي و کار با بیش از 500 شرکت کوچک و بزرگ 
داخلي و خارجي

 جوائز و افتخارات
(The 1991 Donald Julius Groen) برنده جایزه بین المللي انجمن مهندسان مکانیک انگلستان -

- کسب عنوان استاد نمونه در سال 1374
- کسب عنوان پژوهشگر برتر در سال 1380 

- کســب عنوان دانشمند یک درصد برتر جهان در سال هاي 1396 و 1397 )به استناد پایگاه اطالعاتي 
)ESI تامسون رویترز و

 وضعیت خانواده  
-علیرضا صادقي متولد 1362 تهران  و ورودي 1384 ارشــد متالورژي دانشگاه صنعتي شریف است که 

دکتراي خود را از دانشگاه مک گیل کانادا گرفته و هم اکنون استاد مکانیک دانشگاه تهران است .
-امین صادقي متولد 1366 انگلستان و ورودي 1384 کارشناسي دانشگاه صنعتي شریف است که دکتراي 

خود را از دانشگاه ایلي نویز آمریکا گرفته و در حال حاضر استاد برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است .

 
صالح پور، کریم

متولد 1335 / دزفول

 

صبحي آسیابر، نبي اله
متولد 1336 / الهیجان

ساکن ایران/ رشت
مدیرعامل شرکت صافي صنعت دیلمان

no.sobhi@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان محمدعلي فروغي/ تهران/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
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- دوره آموزش پنوماتیک پیشرفته/ تهران/ شرکت بستوایران/ 1368/ 45 روز
- دوره تخصصي R&D/ تهران/ مرکز آموزشي صنعتي ایران/ 1389/ 90 روز

- آشنایي متوسط با زبان انگلیسي

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت فیلتر البرز )مال فیلتر(/ قزوین/ مدیر فني/ 1366-1374

- شرکت ماشین سازي اندیشه شمال/ رشت/ رئیس هیئت مدیره/ 1374-1378
- شرکت دیلمان فیلتر/ رشت/ مدیرعامل/ 1378-1382
- شرکت باالر نصب/ رشت/ مدیر آموزش/ 1382-1384

- شرکت ماشین سازي اندیشه شمال/ رشت/ رئیس هیئت مدیره/ 1384-1396
- شرکت صافي صنعت دیلمان/ رشت/ مدیرعامل/ 1396 تاکنون

دستاوردهاي علمي و پژوهشي و نوآوري
- ثبت اختراع ماشین چین کن کاغذ فیلتر براي تولید فیلترهاي هواي ورودي به توربین

- طراحي و ساخت واشر ماشین براي سیلندر و سرسیلندر پژو واحد ریخته گري ایران خودرو
- طراحي و ساخت واتر تست براي سیلندر و سرسیلندر پژو واحد ریخته گري در ایران خودرو

- طراحي و ساخت دستگاه تست تمام اتوماتیک براي فیلترهاي روغن خودرو شرکت فیلتر البرز

 پیام به نسل جوان
نابرده رنج گنج میســر نمي شــود. پیام من براي نسل جوان این است که به میهن خود عشق بورزند اگر 
اختالف سلیقه را عمده نکنیم و امید را در ذهن خود بپرورانیم نیازي به این نیست که نگاهمان به خارج 

از کشور باشد و در همین جا نیز مي توان به اهداف خود دست یافت.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
پیام من براي خوانندگان کتاب این اســت که مطالعه را حتما و همیشه جدي بگیرید و در برنامه روزانه 
خود بگنجانید چون اشتباهاتي که نسل ما و نسل هاي گذشته چه در عرصه سیاسي و چه در عرصه هاي 
اجتماعي کشور داشته اند بخاطر نداشتن مطالعه تاریخي و اجتماعي خود بوده است. ولي بعکس چون در 
عرصه علمي و فني، مطالعه و آموزش وجود داشــته موفقیت هاي علمي و پژوهشي، فني و... ایرانیان، چه 

در گذشته و چه در حال، زبانزد خاص و عام بوده است.

 
صدیق، محمود

متولد 1336 / کرمان
ساکن ایران / تهران

شاغل در سازمان نظام مهندسي
mahmoodsadigh@gmail.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- کارشناسي ارشد/ دانشگاه آزاد اسالمي/ مدیریت صنعتي/ 1375

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- کارشناس پایه یک تاسیسات مکانیکي/ وزارت راه و شهرسازي

- کارشناس طراحي و نظارت لوله کشي 2 و 1/4 پوندي/ سازمان نظام مهندسي استان تهران
- کارشناس سازمان بهینه سازي سوخت کشور/ وزارت نفت ایران

- کارشناس طراحي و نظارت اجراي استاندارد تاسیسات آب و فاضالب )آبفا(/ وزارت راه و شهرسازي
- کارشناس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران/ وزارت صنایع

- کارشناس و ارزیابي خسارت بیمه اي در رشته بیمه هاي مهندسي/ پژوهشکده بیمه مرکزي ایران

 سوابق کار و اشتغال
- نیروگاه اتمي بوشهر/ کارشناس بررسي و تست ماشین آالت نیروگاه اول/ 1363-1368

- شرکت اویک/ کارشناس دررابطه با پاالیشگاه هشتم بندرعباس/ 1375-1378
- شــرکت استیم/ کارشــناس در رابطه با نصب قطعات نیروگاه شــازند اراک و نیروگاه آبي سد گتوند/ 

1379-1382
- شرکت صنعتي سازه/ مدیر کارخانه/ 1383-1390

- مهندسین مشاور ایران آرک/ ناظر مستقیم تاسیسات پروژه 160 تختخوابي برازجان و 200 تختخوابي 
بوشهر/ 1390-1395

- سازمان نظام مهندسي/ بازرس و ناظر لوله کشي گاز و آب و فاضالب/ 1396 تاکنون
دوره هاي علمي و فعالیت هاي آموزشي

- دوره C.M ماشین آالت سنگین و صنعتي )مراقبت هاي ویژه(/ البرز تدبیرکاران
- دوره P.M ماشین آالت راه سازي سنگین و صنعتي البرز تدبیرکاران

- مدرس موسسه آموزش و پژوهشي وزارت صنایع/ کارخانجات تحت پوشش وزارتخانه

صنیعي آبادئي، مجید
متولد 1335 / تهران

ساکن ایران/ تهران
بازنشسته و مدیرکل سابق سازمان تولید اسکناس و مسکوک

 m_saniei@yahoo.com :پست الکترونیک
   m.saniei2015@gmail.com

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
-متوسطه : دبیرستان صائب اصفهان /اصفهان /ریاضی /1354
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 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشنایي متوسط  با زبان انگلیسي

 تخصص های علمی و حرفه ای 
-طراحی و اجرای سیستم های تاسیسات مکانیکی 

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت ساختمانی کنسرسیوم سپیدار- واندیک تهران/ مسئول تاسیسات مکانیکی /1360-1376

- بانک مرکزی / تهران و آمل/ مجری طرح کارخانه تولید کاغذ اسکناس و اسناد بهادار/1377-1381
- بانک مرکزی / تهران/ مدیر کل سازمان تولید اسکناس و مسکوک/ 1382-1394

- بازنشسته از سال 1394
- بانک مرکزی /تهران/ مســئول اجرایی تاسیســات مکانیکی و مجری طرح ســاختمان مرکزی شرکت 

خدمات انفورماتیک بانک/ 1395-1397

 سوابق و دستاوردهای علمی و حرفه  ای 
- حضور در سمینارها و کنفرانسهای اینترگراف و پولی از طرف بانک مرکزی ایران بعنوان نماینده تولید 
اســکناس و اسناد بهادار جهت آشنایی با آخرین دســتاوردهای امنیت اسکناس و آشنایی با انواع جعل 

اسکناس در کشورهای مختلف.
- دریافت لوح تقدیر از سه جشنواره نشریه صنعت چاپ در ایران 

- دریافت لوح تقدیر از نمایشگاه مبارزه با جعل اسناد بهادار در ایران توسط وزارت کشور )برگزیده شده 
در سازمان صدا و سیما(

- ایرانیزه کردن تولید اسکناس و مسکوکات رایج از سال 1385
- عضو کمیته استانداردسازی اسناد امنیتی در سازمان ملی استاندارد
- عضو کمیته فنی مبارزه با انواع جعل اسناد امنیتی در وزارت کشور

 وضعیت خانواده
دو فرزند دختر و پسر دارم که هر دو در رشته موسیقی و گرافیک دارای تحصیالت دانشگاهی بوده و در 

همین زمینه فعالیت می کنند.

 عالئق شخصی
-تنیس، شطرنج، شنا

 پیام به نسل جوان
بعد از 17 ســال تحصیل در دبیرستان و دانشگاه و حدود 35 سال کار و فعالیت به این نتیجه رسیده ام 
که همســر و فرزند و دوستان خوب و صادق، ارزشمندتر از دانشــگاه و پست و مسئولیت خوب هستند 
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. دوســتان خوب، برابر و حتی فراتر از   تجربه و دانش خوب هســتند و هرگاه دانه دانه  جمعشان کنید 
باید که  قدرشان را در تمام لحظات زندگی تان بدانید که آنها ارمغانی برای سالمتی در ایام کهولت شما 

هستند.  خالصه اینکه دوستان خوب همچون بهترین کتابها هستند.

ضیاء ابراهیمي، عبدالحسین
متولد 1336 / تهران

مدیرعامل شرکت خدمات  صنعتی کرمان

 
طبیب زاده ادیبي، شاهرخ

متولد 1336 / کرمانشاه
رئیس هیئت مدیره مهندسان مشاور ایساتیس

 

عسگري، غالمعلي
متولد 1335 / ساوه

کارشناس سابق در شرکت تام ایران خودرو

 
عسگري، وحید
متولد 1335 / تهران

فاقد ارتباط با انجمن 

 
عالپور، سعید

متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

مدیرعامل شرکت مهندسي بازرگاني جلفا
Saeedalapour@yahoo.com :پست الکترونیک
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 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي شمیران / تهران / ریاضي / 1354

- MBA: دانشگاه صنعتي شریف
 دوره هاي آموزشي و تکمیلي

- دوره هاي تخصصي کابل و سر کابل برقي و مخابراتي در بلژیک و المان
- آشنایي کامل به زبان انگلیسي
- دوره روانشناسي عمقي )یونگ(

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- تولید قطعات برقي خودرو

 سوابق کار و اشتغال 
- تاســیس و مدیریت کارخانه تولید سنگ هاي دانه بندي شده از سنگ هاي معدن کوهي و استخراج از 

معدن سنگ آهکي به مدت 15 سال
- شــرکت مهندسي و بازرگاني جلفا )نماینده انحصاري دو شرکت برقي و مخابراتي ایراني( / مدیرعامل / 

از 15 سال پیش تاکنون

 وضعیت خانواده 
- همسرم فوق لیسانس ادبیات فرانسه است.

- پسرم فوق لیســانس معماري و فیزیولوژي ورزشي است و دخترم لیسانس مهندسي شیمي از دانشگاه 
صنعتي امیرکبیر.

 عالئق شخصي 
- مطالعات کیهان شناسي و روانشناسي و کتاب هاي روز

- ورزش هاي قدرتي و کوهنوردي

 پیام به نسل جوان 
همیشــه در پي یافتن پاســخ سوال هاي فلسفي و عمقي خود باشند. زیرا در آن صورت است که مي توان 

انگیزه براي زندگي بهتر و پرنشاط را در خود ایجاد کرده و از پي مشکالت برآمد.
در ســن حدود سي ســالگي پس از چند سال کار و کســب تجربه، دوره MBA را بگذرانند. بخصوص 
درســهاي مربوط به علوم انســاني )رهبري و مدیریت و روابط انســان ها در حین کار( مطالعات خود را 
همیشه و پیوســته ادامه دهند )کتاب هاي ترجمه شده بسیار خوبي از اساتید بزرگ دانشگاه هاي معتبر 

دنیا در ایران موجود است(.
براي انتخاب رشــته تحصیلي و نوع کار و فعالیت و انتخاب راه زندگي فقط یک طریق وجود دارد و آن 
عشق و عالقه و توجه به نداي درون است. زیرا فقط درون خودت مي داند که براي چه کاري و هدفي به 
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این دنیا آمده اي و تنها یک نفر مي تواند بهترین انتخاب اســتراتژیک موفق را براي شما روشن کند و آن 
خودتي )البته بعد از مشورت هاي مختلف با دیگران و مطالعات در این زمینه(.

سالها دل طلب جام جم از ما مي کرد            و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا مي کرد
این بیت معني عمیق و فلســفي فوق العاده اي دارد کــه خیلي از نگراني ها را نیز برطرف مي کند و روش 

انتخاب درست را نشان مي دهد.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
هر از گاهي قسمتي از کتاب را با طیب خاطر و در آرامش مطالعه کنند و نسبت به آن حتما نقدي داشته 
باشند و آن را با دیگران به شور بگذارند، بخصوص نقد و انتقاد به توصیه ها را جدي بگیرند و در بحث ها 

آن ها را براي خود شفاف کنند.

 
غریبان سنزیق، ناصر

متولد 1336 / تهران
ساکن آمریکا

استاد دانشگاه ویرجینیا
 

فتاحي، عبدالمجید
متولد 1336 / تهران
فاقد ارتباط با انجمن

 
فدایي، یحیي

متولد 1338 / دامغان
ساکن ایران/ تهران

بازنشسته و رئیس کمیسیون مناقصات ملی مهندسی و ساختمانی 
جانباز

فصیح پور، احمد
متولد 1336 / اصفهان
دانشگاه شهید عباسپور

260

دانشکده مهندسي مکانيک انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شریف



فضل پرست، احمد
متولد 1336 / تهران

مرحوم

فقهي، سیدخلیل
متولد 1336 / اصفهان

ساکن ایران/ اصفهان
بازنشسته و مدیر شرکت اکسیژن اصفهان

KHALILFEGHHI@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان ایران فردا و دبیرستان دکتر هشترودي/ تهران/ ریاضي/ 1354

تحصص هاي علمي و حرفه اي 
-طراحي و ســاخت مبدل هاي هوا ي خنک، نصب و بهره برداري ماشین آالت و تجهیزات تولیدي گازهاي 

صنعتي و طبي 

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت اکسیژن اصفهان/ اصفهان/ سهامدار و مدیریت شرکت/ 1357 تاکنون

 وضعیت خانواده 
دارای دو فرزند که  آنها  نیز  فارغ التحصیل رشــته مهندســی  مکانیک  از صنعتی اصفهان  ) و دکترای 

بایو مکانیک از دانشگاه واشینگتن ( و مهندسی برق از دانشگاه واشینگتن می باشند.  

 پیام به نسل جوان
من همیشه نظر خودم را راجع به انتخاب شغل  با دو فرزندم و دیگرانی که نظر من برایشان جالب است 
بدین صورت خالصه کرده ام: هیچگاه درآمد و  سود مادی را در اولویت قرار ندهید، نکته کلیدی اینست 
که این شغل چقدر می تواند به تخصص و دانش شما اضافه کند و در عین حال، برای جامعه مفید باشد.        

درآمد و  منافع مالی، بدنبال کار مفید و با ارزش، به اندازه کافی و مورد نیاز حاصل خواهد شد. 

قاسمي، حسن
متولد 1337 / تهران

ساکن ایران/ تهران
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قاضي زاده، علي
متولد 1336 / تهران
ساکن ایران / تهران

عضو هیئت علمي دانشگاه پیام نور
ali-ghazizadeh@pna.ac.ir :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- کارشناسي ارشد: دانشگاه اتاوا، کانادا / مکانیک، طراحي جامدات / 1996

- دکتري: دانشگاه اتاوا، کانادا / مکانیک، طراحي جامدات / 2000

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- دوره EFQM / تهران / 1384 / 2 روز

- دوره مدیریت R&D / انگلیس / 1388 / 2 هفته
- آشنایي خوب با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- مهندسي خودرو

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت ایران خودرو / تهران / مدیر طراحي محصول / 1376-1386

- دانشگاه پیام نور /  تهران / عضو هیئت علمي / 1386 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
- تالیف کتاب قابلیت اطمینان در صنعت خودرو

- تالیف مقاالت مختلف علمي در نشریات داخلي و خارجي
R&D جزوه مدیریت -

 پیام به نسل جوان 
جوان باید هدف داشته باشد و براي رسیدن به هدف خود تالش کند.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
همه همکالسي هاي خود را از صمیم قلب دوست دارم.
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قریشي، مجید
متولد 1336 / تهران

ساکن ایران/ تهران
استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي

کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک دانشگاه صنعتي شریف

کاظمي، مریم
متولد 1336 / میانه

ساکن ایران
maryam-kg@hotmail.com :پست الکترونیک

 
گرجي دوز، ابوالقاسم

متولد 1335 / قزوین
مدیر تعمیرات و تاسیسات شرکت کابل البرز

 
گلتاش، نادر

متولد 1336 / تهران
ساکن کانادا/ تورنتو

عضو سابق هیئت مدیره شرکت کتام گستر
nsgoltash@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان هدف، جاویدان/ تهران/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- تست هاي مخرب Level3 / مرکز مدیریت صنعتي/ تهران/ 1363/ 8 ماه

- مدیریت پروژه/ دانشگاه تورنتو/ کانادا/ 2007/ 9 ماه
- MBA /  دانشگاه تورنتو/ کانادا/ 2010/ 18 ماه

- آشنایي خوب با زبان انگلیسي و آشنایي نسبتا خوب با زبان آلماني
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 تخصصي هاي علمي و حرفه اي
)System Heller( طراحي و ساخت سیستم حرارتي برج هاي خنک کن خشک -

 سوابق کار و اشتغال
- کارخانجات صنعتي آتمسفر/ تهران/ کارمند و مدیریت بخش مهندسي کارخانه/ 1361-1372

- شرکت کتام گستر )پیمانکاري پاالیشگاه و پتروشیمي و خطوط لوله(/ رئیس هیئت مدیره، مدیر پروژه، 
سرپرست کارگاه/ 1372-1393

 دستاوردهاي علمي و حرفه اي
- انتقال دانش فني و تکنولوژي ســاخت برج هاي خشــک کن خشک )Heller( در کارخانجات صنعتي 

آتمسفر
تجربیات و درس آموخته ها از سفرهاي خارجي

- ســفر به مجارستان )سیستم حرارتي برج هاي خنک کننده خشک(، سفر به سوئیس )کنترل تاسیسات 
حرارتي و برودتي(، سوئیس )کنترل تاسیسات

)MBA حرارتي و برودتي(، تورنتو )مدیریت پروژه و 

 وضعیت خانواده
- همســر و دو دختر )یکي دانشجوي دکترا در دانشگاه تورنتو است و دیگري دانشجوي مستر در همین 

دانشگاه(

 عالئق شخصي
- مطالعه، شنا، طبیعت گردي، تدوین مقطعي و مشاوره به همکاران

 پیام به نسل جوان
توصیه ها:

- فراگیري کامل علوم دوره دانشــگاهي، شــروع به کار در رشــته موردعالقه )و نه صرفا به منظور کسب 
درآمد بیشتر(، ادامه کار در یک زمینه تا دستیابي به تخصص 

کامل
- عقب نماندن از دانش و تکنولوژي در هر مقطع زماني

- در عین حساس بودن به مسائل سیاسي پرهیز از ورود به عرصه هاي سیاسي
- داشتن ارتباط با نسل هاي جوان تر

- دوري از شخصیت حقوق بگیري و تن دادن به یکنواختي کار
- دوري از تنبلي ذهني و فیزیکي و توجه کافي به سالمتي جسمي و رواني 

- حرکت در مسیر لذت و رضایت دائمي از زندگي
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محمدباقر، محمدرضا
متولد 1335 / تهران
ساکن ایران / تهران

رئیس هیئت مدیره شرکت هامون تایر گسترش
mrmb1335@gmailcom :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف 
- متوسطه: دبیرستان احمدیه اسالمي / تهران  / ریاضي / 1354

 تخصص هاي علمي و حرفه اي 
- مدیریت صنعت، آشنایي با کارهاي ستادي، تجربه پیمانکاري عمومي

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- دوره هاي آموزشي اصول و فنون مذاکرات، برنامه ریزي استراتژیک، برنامه ریزي و کنترل پروژه )یکماهه 
در آلمان(، مدیریت منابع انســاني، اصول مالي و حســابداري، ســرمایه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز، 

فاینانس و تامین منابع مالي، تعمیرات و نگهداري پیشگیرانه، اقتصاد عمومي و اصول بازرگاني خارجي
- آشنایي خوب با زبان انگلیسي و آشنایي نسبتا خوب با زبان عربي

 سوابق کار و اشتغال 
- وزارت کار / مشاور قائم مقام / 1358-1360
- وزارت کشاورزي / کارشناس / 1360-1361

- شرکت لوله و پروفیل سدید / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1363-1377
- گروه قطعات خودرو عظام / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1377-1379

- شرکت اورامان پنجره / موسس و عضو هیئت مدیره / 1379-1381
- شرکت توسعه صنایع ریلي گسترش / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1379-1384

- شرکت لوکوموتیوسازي ایران / رئیس هیئت مدیره / 1380-1385
- شرکت بین المللي خطوط لوله پارس / عضو هیئت مدیره / 1382-1384

- شرکت بین المللي خطوط لوله پارس / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1384-1390
- شرکت سرمایه گذاري صنعت نفت / نایب رئیس هیئت مدیره / 1386-1388

- شرکت خدمات حفاري صنایع نفت / رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره / 1386-1389
- شرکت کنترل گاز اکباتان / رئیس هیئت مدیره / 1387-1390

- گروه صنعتي سدید / عضو هیئت مدیره / 1386-1390
- گروه صنعتي سدید / مدیرعامل / 1389-1390

- گروه صنعتي سدید / رئیس هیئت مدیره / 1390-1391
- لوله سازي ماهشهر / رئیس هیئت مدیره / 1390-1391
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- گروه ساختماني ست / عضو هیئت مدیره / 1387-1391
- شرکت حفاري دانا / قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1390-1392

- شرکت آلیاژسازان اشتهارد / مدیرعامل / 1392-1394
- هولدینگ سروش یاران / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / 1394-1395

- شرکت هامون تایر گسترش / رئیس هیئت مدیره / 1397 تاکنون

 وضعیت خانواده
- همسر )خانه دار(

- فرزندان، مهدي محمدباقر شاغل با عنوان Senior Scientist in research در مایکروسافت، مهدا 
محمدباقر دانشــجوي دکتري در رشته شهرسازي در دانشگاه ایالت پنسیلوانیا، مهسا محمدباقر لیسانس 

روانشناسي

 عالئق شخصي 
- مدیریت منابع انساني
- ادبیات خصوصا شعر

 پیام به نسل جوان 
نســل جدید نگاه جدیدي به جهان و هســتي دارد که تفاوت آن با گذشــته ما بیش از میزان عددي در 
گذشت سالیان است. پیام من به این نسل توجه عمیق و تنظیم رفتار و عملکرد با این پیام بزرگ است. 

خداند رحمت کند آن کسي را که داند از کجا آمده، در کجا هست و به کجا مي رود.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب 
این کتاب یادآور سرگذشــت کســاني است که عمدتا روزگاري با شــوق و شور آمده بودند که با ورود به 
فصل جدیدي از زندگي درک خویش را از محیط پیراموني و جهان و هستي ارتقاء دهند و حاال سنجش 

جایگاه آنان مي تواند چراغ راه نسل جدید باشد.

محمدي عراقي، محمدتقي
متولد 1336 / قم

تاریخ و محل شهادت: 1360/3/26 دهالویه

 زندگینامه
شهید محمدتقي محمدي عراقي در سال 1336 در خانواده اي روحاني در قم متولد شد.

او در سال 1354 در رشته مهندسي مکانیک دانشگاه صنعتي شریف قبول و در سال 1359 فارغ التحصیل 
گردید و بعد از دو ماه به خدمت سربازي رفت. سه ماه بعد از شروع سربازي، با آغاز جنگ تحمیلي عراق 
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علیه ایران او براي دفاع از کشور به جبهه هاي جنگ شتافت و در تاریخ 1360/3/26 در منطقه دهالویه 
به شهادت رسید. روانش شاد و یادش گرامي.

مزده، شهال
متولد 1335 / تهران

ساکن آمریکا 

مستعلمي استرآبادي، محمود
متولد 1335 / گرگان

ساکن ایران / تهران
مدیر کارخانه شرکت پارس بهشرق

mostalami597@yahoo.com :پست الکترونیک

 تحصیالت:
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي / تهران / ریاضي / 1354

- کارشناسي ارشد / مهندسي صنایع )گرایش مدیریت سیستم و بهره وري( / دانشگاه صنعتي شریف

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي 
- دور ه هاي کوتاه مدت و ســمینارهاي مختلف در زمینه هاي استراتژیک عملیات، تولید و استانداردهاي 

مختلف نظام مدیریت کیفیت
- مدیریت کشتي ساز / شرکت زیتاس آلمان / 1370 / 2 ماه

- عالوه بر طي دوره هاي کوتاه مدت و ســمینارهاي مختلف در زمینه هاي مدیریتي اعم از اســتراتژیک، 
عملیات، تولید و استانداردهاي مختلف نظام مدیریت کیفیت، یک دوره مدیریت کشتي سازي در شرکت 
زیتــاس آلمان را نیز به مدت دو ماه در ســال 1370 طي نموده ام و بــه منظور پیگیري روابط تجاري و 
صنعتــي و فني پروژ ه هاي مختلف، ســفرهاي کاري متعددي جهت انجام مذاکــرات و تعامالت الزم به 

کشورهاي آلمان، فرانسه، چین، ترکیه، امارات، یمن و روماني داشته ام.

 سوابق کار و اشتغال 
- شرکت صنعتي خودروسازان ایران / کارشناس طراحي محصول / 1362-1369
- شرکت صنعتي دریایي ایران )بوشهر( / مدیر پروژه کشتي سازي / 1369-1371

- شرکت کشتي سازي اروندان )آبادان( / مدیر کارخانه / 1374- 1371
- شــرکت شــهاب خودرو / مدیر کنترل کیفیت )7 ماه(، مدیر امور مهندســي )14 ماه(، مدیر کارخانه 
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اتوبوس سازي )2 سال( / 1374-1378
- شرکت لوازم خانگي پارس / مدیر امور مهندسي / 1378-1379

- شرکت کیش خودرو / مدیر کارخانه / 1380-1379
-شرکت ماشین سازي تکالن/مدیر کارخانه،مدیردفترمرکزي/1383-1380

- شرکت توسعه فناوري تکالن )سهامي خاص( / مدیرعامل و عضو هیات مدیره /1383-1388
- شرکت تولیدي صنایع شیمیایي / مدیر کارخانجات / 1390-1394

- دانشگاه پیام نور / استاد مدعو )تدریس دروس کارشناسي مهندسي صنایع( / 1394-1396
- شرکت پارس بهشرق /  مدیر کارخانه / 1396 تاکنون

 دستاوردهاي فني و حرفه اي:
1- با حفظ سمت عهده دار مسئولیت واحد تحقیق و توسعه در زمان اشتغال در شرکت صدرا )بوشهر(

2- نماینــده کارفرمایان منطقه خرمشــهر در هیات حل اختالف اداره کار و امور اجتماعي از ســال 72 
لغایت 74

3- نماینده کارفرما در کمیته حفاظت و ایمني در شرکت شهاب خودرو به مدت سه سال
4- مشاور مدیرعامل شرکت کیش پلیمر )سازنده قطعات کمپوزیت بدنه خودرو( در سال هاي 81 و 82

5- رابــط گروه صنعتي تــکالن با انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو از مهــر 1380 لغایت بهمن ماه 
1388

6- با حفظ مســئولیت، از آبان ماه 1383 لغایت بهمن ماه 1388 عهده دار مســئولیت مدیریت زنجیره 
تامین بیش از شــصت واحد صنعتي بودم که ســازندگان فرعي گروه صنعتي تکالن بودند و نیز مدیریت 
تامین و تحویل بیش از 32 مجموعه قطعات خودروهاي مختلف را که در شرکت هاي گروه صنعتي تکالن 
تولید و تحویل شرکت هاي خودروساز نظیر ســایپا، ایران خودرو، زاگرس خودرو، رنوپارس، محورخودرو، 

زامیاد، گروه بهمن موتور و گروه خودروسازي فتح مي گردید، برعهده داشتم.
7- مســئولیت اصلي شرکت توســعه فناوري تکالن که اینجانب بیش از 5 سال مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره آن بودم، ارائه خدمات مهندســي و بازاریابي براي شــرکت هاي گروه صنعتي تکالن بوده است و 
در مدت مذکور مســئولیت کلیه امور مربوط به برگزاري نمایشــگاه هاي داخلي و خارجي )در کشورهاي 
ایران، آلمان، چین، ترکیه و...( و توسعه بازار گروه صنعتي مذکور و برنامه ریزي و هدایت و پیگیري کلیه 
امور مربوط به مذاکرات خارجي مربوط به توســعه و انتقــال تکنولوژي و قراردادهاي TA و نظایر آن را 

عهده دار بوده ام.
8- بررســي و تایید و به روزســازي کلیه قراردادهاي شــرکت هاي تولیدي تابعه گروه صنعتي تکالن با 
مشتریانشــان( براي کلیه خودروسازها) به شرح بند 1 (و نیز پیگیري مذاکرات الزم براي نهایي نمودن و 

انعقاد آنها در طي سال هاي 1383 لغایت 1388، از زمره مسئولیت هاي اینجانب بوده است.
9- هدایت کمیته راهبردي کیفي در فرآیند اخذ گواهینامه هاي مدیریت سیستم کیفیت در شرکت هاي 
تولیدي تابعه گروه صنعتي تکالن، طراحي و توسعه و تدوین بسیاري از فرایندهاي موردنیاز در روند فوق 

نیز از زمره فعالیت هاي جانبي اینجانب بوده است.
10- در شــرکت تولیدي صنایع شــیمیایي که از  1/ 1390/2 در آن مشغول کار گردیده ام، همزمان با 
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اداره امور جاري کارخانه در هماهنگي کامل با مدیرعامل شــرکت، موارد مهم ذیل، برنامه ریزي، پیگیري 
و به اجرا درآمد.

10-1- مهندســي مجدد ســاز و کار کلي شــرکت و بهبود چرخش امور و طراحي و تاســیس و توسعه 
واحدهــاي وظیفه اي جدید ازجمله دپارتمان هاي برنامه ریزي، مهندســي تولید و بازرگاني مشــتمل بر 

بازرگاني داخلي و خارجي و پخش صادرات.
10-2- بازنگري، سیســتم انبارش و نگهداري مواد اولیه و ملزومات بسته بندي و طراحي مجدد انبارهاي 
کارخانه به منظور دسترســي به حداکثر ظرفیــت انبارش و اجراي قفســه بندي هاي جدید و انتخاب و 

بکارگیري تجهیزات جابجایي و حمل و نقل مواد اولیه و ملزومات بدین منظور.
10-3- بازنگري و طراحي »لي آوت« جدید خطوط تولید و انبارها و کارخانه و اجراي آن

10-4- توسعه سوله ها و فضاهاي مسقف کارخانه به منظور استفاده بهینه از عرصه کارخانه
10-5- همراهي و مســاعدت در انتخاب و خرید خطوط تولید یک محصول استراتژیک جدید و مدیریت 
عملیات نصــب و راه اندازي و بهره برداري از این خط تولید درقالــب کارخانه اي جدید در جوار کارخانه 

اصلي و مدیریت همزمان این کارخانه.
10-6- برنامه ریــزي و مدیریت و هدایت تیم نصب و راه اندازي و بهره بــرداري از رآکتور جدید تولید و 
سنتز مواد شیمیایي کارخانه در کلیه مراحل آن اعم از ساخت و نصب پلتفرم مربوطه، توسعه ارتفاع سوله 
محل اســتقرار آن، انتخاب و خرید سیســتم برج خنک کن و نیز بویلر روغن داغ آن، اجراي سیستم هاي 

تاسیساتي و الکتریکال آن و...
10-7- بازنگري و بازســازي کلي ســاختار نیروي انســاني شاغل در کارخانه و شناســایي و انتخاب و 

بکارگیري مدیران میاني کاراتر و کادر عملیاتي ماهر جهت اجراي طرح هاي توسعه اي کارخانه.
10-8- نظارت مســتقیم و هدایت دپارتمان تضمین کیفیت به منظور اســتقرار نظام مدیریت کیفیت و 
ایفاي مســئولیت نماینده مدیریت در سیســتم مذکور10-9- بازنگري و سازماندهي مجدد نظام کنترل 
کیفیــت اثربخش ازطریق بهبود ســازوکار آن و تقویت عملکرد اثربخش آن بــا جذب و بکارگیري کادر 

متخصص کارآمد.
10-10- افزایــش و ارتقــا ظرفیت انشــعابات آب، برق و گاز کارخانه و بازنگري و اصالح سیســتم هاي 

تاسیساتي و الکتریکال کارخانه به منظور فراهم سازي امکان دسترسي به ظرفیت هاي باالتر تولیدي
11- در شرکت پارس بهشرق با سمت مدیر کارخانه فعالیت هاي خود را شروع نموده ضمن انجام وظایف 

روزمره پست مذکور در اداره بهینه امور کارخانه عهده دار وظایف جانبي ذیل بوده ام:
11-1- هدایــت و رهبري تیم طراحي و اجراي پروژه مهندســي مجدد فرآیندهاي کســب و کار و کل 
شــرکت پارس بهشرق و طراحي اســتراتژي هاي تحقق فرآیند تعالي ســازماني و هدایت و رهبري تیم 

اجرایي مربوطه
11-2- ایفای نقش مشــاور براي هیات مدیره در شناســایي و عارضه یابي ساختار تاپ چارت سازمان و 

مشکالت ناشي از تعارضات نقش هاي در این حوزه
11-3- مدیریــت و هدایت کمیته راهبردي ایزو در شــرکت پارس بهشــرق به منظــور اخذ گواهینامه 

ISO9001-2015
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مشیري، محمدناصر
متولد 1336/ تهران

فاقد ارتباط با انجمن

مالزم سنندجي، محمدحسین
متولد 1336/ شاهرود

ساکن ایران/ قزوین
مدیرعامل شرکت صنایع ماشین سازي سیم و کابل پارس

@parswcm :کانال تلگرامی

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
متوسطه: دبیرستان محمدرضا شاه/ شاهرود/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- شرکت ذوب آهن اصفهان/ کارورزي/ سال 1356/ 3 ماه

- آشنایي با زبان انگلیسي در حد متوسط

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- طراحي و ســاخت ماشــین آالت صنعتي در صنایع غذایي، ســیم و کابل بصورت تخصصي و همچنین 

صنایع شیمیایي و معدني

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت کاغذ حساس ایران/ تهران/ معاون مدیرفني/ 1360-1363

- شرکت واریان ایران/ تهران/ موسس/ 1363-1366
- شرکت لوازم خانگي پارس/ قزوین/ مدیر سرویس و نگهداري/ 1363-1366

- شرکت کالسه ساز/ قزوین/ مدیرعامل/ 1375-1377
- شرکت نشاگستر پردیس/ قزوین/ رئیس هیئت مدیره/ 1379-1386

- شرکت صنایع مفتولي/ قزوین/ رئیس هیئت مدیره/ 1380-1385
- شرکت صنایع ماشین سازي سیم و کابل پارس/ قزوین/ مدیرعامل/ 1375 تاکنون

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي
- طراحي و ساخت بیش از 63 نوع ماشین صنعتي درزمینه توسعه سیم و کابل

- طراحي ماشین آالت اسپري درایر جهت تولید سولفات روي براي اولین بار در ایران
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- طراحي ماشین آالت کنترل فشنگ از نظر ابعادي و وزن )مهندسي معکوس( جهت استفاده در صنایع دفاع
 پیام به نسل جوان

- کار، کار و کار و ایجاد فرهنگ کار
- مهم نیست که مشغول به چه کاري باشید مهم این است در هر زمینه اي که فعالیت دارید بهترین باشید.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
کار را وسیله اي براي زندگي بهتر خود قرار دهید و اولویت را زندگي قرار دهید نه کار و هیچوقت دست 

از تالش براي رسیدن به اهدافتان نکشید که با تالش و پشتکار همه چیز دست یافتني است.

ملکي، عباس
متولد 1336/ تجریش
ساکن ایران / تهران 

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتي شریف

ملکي پورکاشان، حسن
متولد 1335/ کاشان
ساکن ایران/ کاشان

ملکیان، محمد فرید الدین
متولد 1335/ تهران

درگذشته به تاریخ 1391/11/14 در اثر حادثه رانندگي

 زندگینامه
مرحوم محمدفریدالدین ملکیان، دانش آموخته مهندســي مکانیک دوره دهم دانشگاه صنعتي شریف، در 
تاریخ 10 دیماه 1335 در تهران متولد شــد. پدر او دکتر ملکیان اســتاد فلســفه، الهیات و ادبیات عرب 
دانشــگاه آذرآبادگان تبریز بود و مادرش، خانم دکتر الهي قمشــه اي فرزند شــادروان دکتر مهدي الهي 
قمشــه اي و خواهر دکتر حسین الهي قمشه اي. او بعد از فارغ التحصیلي مدت 2 سال مدیرعامل شرکت 
ایران رول بود و پس از آن به کار تجاري روي آورد و شرکتي بنام تهران کاغذ جم را تاسیس کرد که از 
اوکراین و مســکو و ســن پترزبورگ کاغذ وارد مي نمود. وي درزمینه تجارت فردي موفق بود که بیش از 

80 درصد کاغذ روزنامه همشهري را تامین مي کرد.
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مرحوم ملکیان در تاریخ 1391/11/14 در اثر حادثه رانندگي دار فاني را وداع گفت. از او ســه دختر به 
یادگار مانده اســت. دختر بزرگش فارغ التحصیل رشــته تجارت از استرالیاست، دختر وسطي او مهندس 
معماري است و کارشناس ارشد شهرسازي خوانده و دختر کوچکش نیز دانش آموخته مهندسي پزشکي 

از دانشگاه علوم تحقیقات است. روانش شاد و یادش گرامي.
 

منصوري، پرژاد
متولد 1335/ همدان

ساکن کانادا
Avon Engineering شرکت.P .Eng مهندس

سوابق کار و اشتغال
- TMCP/ کانادا/ مهندس طراحي و مهندس پروژه/ 1381-1384

- Metform International/ کانادا/ مهندس طراح ارشد/ 1384-1387
- T.P Steel Structure Fabrication Co/ کانادا/ مهندس پروژه/ 1387-1390

- Alcos Machinery INC/ کانادا/ مهندس طراح/ 1387-1390
- Professional Engineer/ Avon Engineering/ 1393 تاکنون

منصوري، حمیدرضا 
متولد 1336/ شیراز

ساکن اتریش
دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه اتریش

موسوي نسب، میرنور
متولد 1335/ الهیجان

ساکن ایران/ تهران
مدیر فني شرکت آرچین

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان خوارزمي/ تهران/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- آشنایي متوسط با زبان انگلیسي
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 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- سیستم هاي تهویه مطبوع )مکانیکال- الکتریکال(

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت مهندسي طرح و پیمان/ تهران/ مدیرعامل/ 1363-1396

- شرکت نگین آراي آسیا/ تهران/ سهامدار/ 1388 تاکنون
-شرکت آرچین/ تهران/ مدیر فني/ 1377 تاکنون

- اجراي پروژه هاي مختلف ازجمله: تاسیسات موتورخانه مرکزي دور حرم آستان قدس رضوي، بیمارستان 
سوانح و سوختگي مشهد، بیمارستان رضوي در جاده قوچان مشهد، ساختمان هاي آزمایشگاه و خوابگاه 

دانشگاه اصفهان و پروژه سایت سلمان فارسي و دهخدا در توسعه نیشکر اهواز 

 وضعیت خانواده
- همسرم مهندس شیمي از دانشکده فني دانشگاه تهران است.

- پسرم امیرحسین دکتراي سیستم مهندسي از دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست.
- دخترم لیسانس مهندسي معماري است.

 پیام به نسل جوان
 شما آینده سازان مملکت هستید. خود را باور داشته باشید و دربرابر هر کار غیرمنطقي تسلیم نشوید.

پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
خدایــا جز خودت به دیگري واگذار مکن. تویي پروردگار او، پس قرار ده بي نیازي در نفســش، یقین در 
دلش، اخالص در کردارش، سالمتي در وجودش، روشني در دیده اش، بصیرت در قلبش و روزي پربرکت 

در زندگي اش.

ناصري، مسعود
متولد 1336/ نقده

شاغل در دانشگاه ارومیه
دکتراي هوافضا از ایمپریال کالج لندن

نجدي، عبدالمحمد )سعید(
متولد 1335/ اهواز

شاغل در شرکت مهندسي و ساختمان تیوانرژي
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نقش نیل چي، باقر
متولد 1335/ اصفهان

ساکن ایران/ تهران
رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدي و پیمانکاري و تاسیسات برقي یم

baghernilchi@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان ادب/ اصفهان/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- دوره آموزش راهبردي اولین نسل ماشین آالت CNC/ بلژیک، آکادمي پلي تکنیک بروژ/ 1365/ 3 ماه

- آشنایي با زبان انگلیسي

 تخصص هاي علمي و حرفه اي
- طراحي و ساخت النچرهاي پرواز هواپیماهاي RPV در دوره جنگ در دوران خدمت سربازي

 سوابق کار و اشتغال
- شرکت تولیدي و پیمانکاري تاسیسات برقي یم )سازنده تجهیزات و مهندسي و اجراي تاسیسات  برق 

فشارقوي(/ تهران/ رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایي بازرگاني/ از 1363 تاکنون

 وضعیت خانواده
- همسر: فارغ التحصیل رشته حسابداري از دانشگاه تهران و بازنشسته وزارت نیرو است.

- دختر اولم متولد 1359 و فارغ التحصیل رشــته گرافیک از دانشگاه آزاد واحد مرکز است، دختر دومم 
 MBA فارغ التحصیل مهندســي الکترونیک دانشکده فني دانشــگاه تهران و فوق لیسانس الکترونیک و

دانشگاه پردو آمریکاست.

 تجربه دروس آموخته ها از سفرهاي خارجي
- توجه به انضباط در محیط کار و زندگي و قانون پذیري که مبناي پیشرفت جوامع است.

 عالئق شخصي
- مطالعه کتاب هاي تاریخي، پیاده روي، موسیقي و زندگي در طبیعت

 پیام به نسل جوان
- جوانان را به تالش همیشگي با انضباط در کار دعوت مي کنم.

- جوانان را به نرمش و اخالق خوب و بسط مهرباني در خانواده دعوت مي کنم، به آنها مطالعه مستمر و 
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ورزش را توصیه مي کنم.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
- هر موفقیتي نتیجه تالش، دقت و پشتکار درجهت هدف شما است.

- ایجاد انگیزه از درون و پیش نیاز رسیدن به اهداف متعالي است.
- پیشنهادم این است که جوانان خود را ارزیابي نموده و دامنه بازیهاي زندگي را گسترده تر کنند بطوري 

که رشد را لمس نمایند.

نیاسري نشلجي، محمدرضا
متولد 1337/ تهران

فاقد ارتباط با انجمن

هاشمي، احمدآقا
متولد 1336/ سمنان

وزیري بزرگ، سیدمحمدحسین
ساکن ایران/ تهران

متولد 1335/ زاهدان
مدیرعامل شرکت دمافین و رئیس هیئت مدیره شرکت بالین تک

smhvaziri@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: رشته ریاضي/ زاهدان/ ریاضي/ 1354

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- لیدرشیپ از زاویه آنتالوژي/ آمریکا/ سال 1390 بمدت 10 روز

- لیدرشیپ از زاویه آنتالوژي/ دبي/ سال 1394 بمدت 10 روز
- لیدرشیپ از زاویه آنتالوژي/ ابوظبي/ سال 1396 بمدت 10 روز
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- انگلیسي در حد رفع نیاز
 تخصص هاي علمي و حرفه اي

- مدیریت راهبردي

 سوابق کار
- شرکت ماشین و قالب/ تهران/ مدیرعامل/ 1362-1378

- شرکت بالین تک/ تهران/ مدیرعامل/ 1378-1395
- شرکت بالین تک/ تهران/ رئیس هیئت مدیره/ 1395 تاکنون

- شرکت دمافین/ تهران/ مدیرعامل/ 1397 تاکنون

 عالئق شخصي
- خودشناسي، کوهنوردي و شطرنج

 پیام به نسل جوان
نکته اي که در این ســالیان آخر توجه مرا به خود جلب نموده و با عمل به آن معني و مفهوم خاصي به 
زندگي ام بخشــیده این است که دریافته ام سازمان هاي تولیدي و خدماتي داراي پتانسیل مناسبي براي 
فراگرفتن مهارت هاي زندگي هســتند و به تبع آن مي تواند امکان توســعه اجتماعــي را فراهم نمایند. 
لذا ســعي نموده ام توانمندي خودم را در رفع موانع ارتقاء خصوصیات شــخصي ام بکارگرفته تا حضور و 
عملکردم در محیط کار و خانواده بنحوي باشــد که موجب افزایش کیفي در روابط شخصي و سازماني و 
افزایش ســطح اعتماد في مابین و نهایتا منجر به افزایش بهره وري در سازمان، خلق ثروت و ارتقاء سطح 

رضایتمندي کارکنان باشد.

 پیام ویژه براي خوانندگان کتاب
ســازمان هاي تولیدي و خدماتي را بعنوان امکان  مناسبي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور تلقي 
نمایند و براساس توانمندي هاي خودشان موسسه هایي را بنا نموده و از همان جواني به ارتقا خصوصیات 
شــخصي خود پرداخته، تا بتوانند شــرکت هایي را پایه ریزي نمایند که در آن راستي و درستي و فراتر از 
خود عمل نمودن از اصول آن بوده و  نهایتا شاهد رشد شاخص هاي اجتماعي باشند و بدینگونه به زندگي 
خود معني ببخشــند.ایران براي ما ایراني ها از این جنبه بهترین مکان در دنیاســت که مي توان"اینگونه 

بودن " را محقق نمود. هرچند مي توان در هر جاي دیگر دنیا هم اینگونه عمل نمود.

یزدانفر، حمید
متولد 1336/ انارک) نائین(

ساکن ایران/ تهران
شاغل در راه آهن جمهوري اسالمي ایران
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hh.yazdan@gmail.com :پست الکترونیک

 تحصیالت بجز دانشگاه صنعتي شریف
- متوسطه: دبیرستان حکیم سنایي/ اصفهان/ ریاضي/ 1354

- کارشناسي ارشد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز/ مدیریت صنعتي/ متوقف در مرحله پایان نامه

 دوره هاي آموزشي و تکمیلي
- دوره هاي آموزشي مربوط به شیالت/ Platfreezers، ایتالیا/ 1368/ 3 هفته

- دوره هاي آموزشي مربوط به راه آهن/ ژاپن/ 1382/ 3 هفته

 سوابق کار و اشتغال
- جهاد سازندگي/ تهران/ پشتیباني جنگ/ کارمند/ 1364-1367

- شرکت هاي شیالت ایران/ تهران/ مدیر بخش تاسیسات/ 1367-1371
- شرکت مهندسي شیالگستر/ مدیرعامل/ 1371-1375

- راه آهن جمهوري اســالمي ایران/ تهران/ مدیرکل نیروي کشــش، واگن بــاري، پروژه زیمنس/ 1386 
تاکنون
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فهرست الفبایی دانش آموختگان

صفحهمهندسی برق :  

42مجیدآگاه

43احمداحمدی

43محمداحمدیان

43عباساخوان

45محمداردشیر بهرستاقی

46فرزادارس نیا

46  احمداسحق حسینی

46حمیدرضااکبری ابیانه

46محمدرضاامیرقاسمی

46علیایزدی

47علیرضاباقرزندی

47محمدبرقی

47عبدالرضابهرامی

47وحیدپارسی

47امیراله پیمانی

47مجیدپهلوان

49محمدپوران

49جواد پور آباده 

50بهروز پورسعید

50بهرامپورعلی 

50لطف اله پیدایش

50تندرتجربه کار

51حسینعلی ترابیان اصفهانی

52احمدتعمیری اسگویی

52گیتی تقوی

52سیدعباستقی زاده مطلق

53حمید تولیت ابوالحسنی

54حمید جوادی

56محمدرضاحقیری

56رازمیکخدابخشیان

57حمیدرضاخدادادیان

58امیراله خداکرم زاده

59مجتبی خدرزاده

60ابوالفضلخسروبیگی برچلوئی

60مصطفیدر

60مهدی رحیمی آشتیانی

60کمال سرابندی 

61مجیدسرپرست 

61مسعودسعادتی 

62علیرضاسلطانیه 

62سیروس سلیمانی نژادیان 

62بهرامسلیمی

62فریدهسنائی

62سیدعلی سیدصالحی

62پرویز سیری

63کامبیزشاه نواز

63محمدرضاشریعتمدار ساوه

63جوادشیخ زاده کان

63مسعودصادقی

64مصطفیصدیقی

65علیرضاصفائی جهرمی
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65سیدمحمد طباطبائی

68علیرضاطریقت

68کیوانعین القضاتی

68ناصرغضنفری املشی

68خسروغفوری

68نادرفرزان

69سیدصباح الدینفیروزآبادی

70محمدصادق قاضی زاده

70امیرمنصورقاضی زاهدی

70علیقدیم خانی

71محسن قمشلو

71ناصرکاردان

71کاظمکاظمی

72اسفندیارکامور

72محمدجوادکاویانی

72فوادکیانپور

73محمود معتمدی

74جمال محرری

74مجتبی محمدتقی کاشی

74عادل محمدعلی زاده بختوری

74علیرضامحمودی نژادی نوبخت

74مجیدمسچی

75محمدباقرمعصوم نیا

75شیرین ملک صالحی

76محمدحسین مهیج

76سیدجمال میرامیرخانی

76محمدصادق میرزائی 

78سیدمصطفیمیرشفیعی خوزانی

78عباس میقانی

78محسن نادری

79سید حسین نجفی زاده

79محمدرضانخعی

79نادرنظم دار شهری

79هوشنگ نمیرانیان

80ابراهیم نورانی وطنی 

80بهنام نورگستر

80نیوادنویدآذربایجانی

81مهرانهمتی

81عبداالحدیشمی

صفحهریاضی و علوم کامپیوتر  

84مصطفی آقامیربها

84علی اردشیرالریجانی 

84فریبرزآذرپناه

84علیرضااسدی خمامی 

84فاطمه  اسمعیل زاده

84حمیده افسرمنش تهرانی 

85غالمرضااکبری اصطهباناتی 

85شهرزادامیرسلیمانی 

85مریم امینی 

86زهراباشت باویان 

86سعیدپارسا

86محمود ترقی 



280

انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف

86احمدتفقدی جامی 

88اکبرجوزانی

88حسن خیام باشی 

88خدیجه خیرخواه ابراهیم 

88فریماه دانش 

89مژده محمدقفقازی 

89مجتبی رسولی 

89فرزانه سادات الحسینی 

90عبدالناصرسعادت ورنوسفادرانی 

90سیمین شرافت 

90اخترشهبازی 

91محمدابراهیم شیری احمدآبادی 

92محمدصدیق مقدم

92سیدمحسن صدیقی 

92محمدهادی عاطف راد

92علی محمد علم دار

92جمشید فرشیدی 

93علی محمد قلعه بانی 

95سیدمحمدباقرکاشانی 

95محمدعلی کاظمی دهکردی 

96محمدرضا کنگاوری 

96محمود مریخی 

96شهین مشحونی 

97مجیدمهذب 

97محمدمیرزاعبدالهی 

98نوراله میرزامحمدصادقی 

98حبیب نجفی نوبر

98مسلم نیکفر

98فریماه وهاب زاده 

صفحهمهندسی سازه :  

100مسعودآقایی خوزانی 

100پرویز احمدی 

100فرهنگ اصالنی آملی 

101محمدرضا اعالئی 

101عباس اکبرخان زاده بزچلوئی 

101عبدالخالق اوالدی قادیکالئی 

102بیژن برهانی علمداری 

102حمید بهداد

102حجت اله بوجاری نژاد

102محمد جلیل بیدل خوشبخت 

103کسری تبریزی 

103مهدی ترابی پاریزی 

104علیرضا توانا

105امیرتیمورتیموری 

105سعیدجامعی 

106محمدرضا جعفرزاده 

107محمدکاظم جعفری ممقانی 

107ناصر حبیب افشار

107محمدرضا حریریان 

110عبدالعلی حمیدیا شهرضا

110عبدالرزاق حمیدیان 

110فرهادخادم 

110کرمعلی خرم 

111سیدعلی خمسه ای 

111سیدعبدالحمیددانشیار

112مرتضی رضاپور
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112محمدرسول رنجبر اقدم

113مهردادزرگران 

113محمدزهرایی 

113مهدی ستاره 

113محمدسعیدی نژاد

113اکبرشاه صنم

114کاظم شرفی 

115کامران صالحی 

116علی اکبر صالحی نیشابوری 

117حسن صدارت 

117کورش صفائی 

117فردادصفائیان 

118سعیدصمصامی حسینی 

118مسعودطالبان 

118ابوالقاسم عبدالهی 

118غالمرضاعسگری 

118امیرهمایون فتحی 

119کامران فرخ سیری 

119فرهاد فرهنگ مهر

119محمدجعفرقدیری مدرس 

120یعقوب  قلی پور مرزبانی

123امیررضاقمصری اصفهانی 

123محمدکاشانی 

123محمدتقی کاظمی 

123تقی کاوه 

123علی اکبر گرمستانی 

123نصرت اله محمدعلیزاده 

124سیدمرتضی مفیدی 

124سیدمحمدباقرمالئک 

124محمد جواد مهرافزا

124احمدرضاخواجه نوری 

124حسین نیاکمال 

125مجتبی نیک نژادی 

125محمود نیلی 

126حسین هنرمندسرشت 

127جمشیدواحدیان بروجنی 

127داودیاقچی سقاخانه 

صفحهشیمی :  

130ناهید حاجی علی زاده جهانی 

130محبوبه خودکار

130داود رفاع 

130مهدی زینعلی 

130محمدسینافر

130مسعودشاه حسینی 

131عبدالحسین شریعتی 

131کیانوش شیخ االسالمی 

131فیروزه صدوق عباسیان 

131اردشیر فخریان لنگرودی 

132محمودرضامحمدی زیارانی 

132 علی مروی 

134علی اکبر میثمی 

135حمید هفت جواهریان 

135محمدواحدی 

صفحهمهندسی صنایع :  

138سیمین ابن سجاد

138سیدجواد اطهری انارکی 



282

انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف

139محمداقدسی 

141آریاامامیان 

142احمدرضا امیر نیا

143عباس تبریزی اصل 

143حمید ترابی مقدم 

143مهردادتقی زاده بهجتی 

143احمد دربانی باسمنج 

145حسین رضوانی حبیب آبادی 

145علیرضاشریف پور

145عبدالحمید صفاپور

146علیرضا غالمی 

146علی فاضلی تهرانی 

147علیرضافالح نژاد

148فریدون قاسم زاده 

148سید محسن قدسی پور

148مجید قدیریان مارنانی 

148سهیالکمال 

149محمدرضاگرجی 

149علی محقر

151محمودمردان 

153محسن مرصاد

153عبدالکریم معلم 

154محمدمهدی مفتح 

154محمدمهجور شفیعی 

155محمد مهدوی مقدم 

156زهرامهدویان 

156کبری موحدین 

156شهالموسوی دهقی 

157مصطفی امین میرزامحمدی 

157سید علی میرسلیمی

159علی نقیب 

160حمیرانوروزی زاده 

161خسرو هاشمی 

162مسعودهراتی فر

162محمدعلی وحدت زاده 

162جعفریعقوبی 

صفحهفیزیک :  

164محمدابوالحسنی 

164محمودپایدار

164منیره رفیعی خوانساری 

165حمید سید قاسمی پور

165مسعودشهرجردی 

165محسن فتوحی نیا

165رحمت فرنوش

165زهره کائینی مقدم

166منصوره مرتضوی 

166محمدخلیل نمازی 

166فرشیدنورعلیشاهی 

صفحهمهندسی متالورژی:  

168مهدی ابراهیمی 

168فرامرزاکبری کلچه 

168احمدعلی املشی 

170محمدرضاتوحید اسفهالنی 

170اکبرجعفری 
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170ابراهیم حاجی 

170شهرام خانبلوکی 

170عبدالنبی ربیعه 

171بیژن رضایی 

171سیدمحمدعلی رضوی زاده 

171فاطمهرناسی

173حجت اله سازمند

174عبدالعظیم سعدیان 

174حسینعلی شهابی 

175کاوه صادقی پورکیاکالیه 

175فرامرزصدری نجفی 

176حمیدرضاطالبی 

177حسینعلی عسکرزاده تبریزی 

177سعداله عنایتی ماچک پشتی 

177فرهنگ فقیهی 

178عبداله قاسمی 

178حمید کاشانی 

178رسول کردستانچی 

179رحمت اله کریمی 

179آنه محمد کوسه غراوی

182سعید گرجی

182محمدمعتضد منجمی 

182هادی مکارمی 

183محمدرضامنزوی

183جعفرمهدوی حاجی 

185سیدمجتبی میریان

187فرامرز نجفی یاسور

187محمد حسین نشاطی پیربرج 

189حسام الدین یساری 

صفحهمهندسی شیمی:  

192حسنابراهیمی 

192سوری ابراهیمی 

192محمدرضااحسانی 

193محمدمهدی اصفهانی 

193سعید افشار وثوقی 

194ناهید انصاری گیالنی 

195بهرام بهرامیان 

197حسین بهمن یار

197سیدابواقاسم پزشکی 

197محمدحسن پنجه شاهی 

200فرامرز ترکیان 

201مینو جلیلی مقدم

202سهیالجوادزاده

202هایده حامد

204فریدالدین حجازی 

204سیداحمدحسینی  

206سیامک حصاری 

206سیدمحمدحکاک قزوینی

206ثریاخویی نیا

208سوسن دادبین 

209نرسی ساسانیان 

209مازیار سجادی نایینی 

209حسن شعبانی صمغ آبادی 

211کامبیز شغلی 
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212علی صابری 

214مجتبی صدر عاملی 

215احمد حسین طالبی انارکی 

215شعله عبدالهی 

216پری سیما فتوحی

216فاطمه فتوره چی

217عباس فرخی

217بیژن فرهودی

219حسین فالحی 

219ابراهیم قربانی 

220نادرقربانی 

220مرضیه الله 

221ویدامصحفی شبستری 

223پریوش  مصلحی مصلح آبادی

223جلیل مظفری 

223فاطمه معتضدی 

223مهربان مهرآئین

224ارجمند مهربانی زین آباد

225امیرمهرداد

224شهرزادمهیار

226سیدمحسن ناجی پیکانی 

227ناصر نوبری 

228سیدمحمد وکیل التجار

228محمدنقی  یاری قلی

228کیومرث یگانه پرست 

صفحهمهندسی مکانیک:  

232محمدعلی احتیاطی 

232حسین اسفندیاری 

233علی الهی نجفی 

233محمودامامی 

233بهزادامینی 

233محمدولی ایمانی 

234محسن بت شکن 

235اکبربرومندی 

235حمیدبریجانیان 

235محسن بهشتیان اردکانی 

236 علی پرتونیا

238ذوالفقارثابتیان 

238عبدالرحمن جامی االحمدی 

238سیدمهدی حاجی سیدجوادی 

239سعید حبیب زاده 

239یوسف حجت 

240صابرحسین میرزائی 

240سیدمحمدحسینی طهرانی 

241ساالرحق نظری 

241اسداله حکمت 

242مرتضی خزائی 

242امین خیابانی 

243اصغر داداشیان لنگرودی 

244سعید دانش پژوه

245بهاردهقانی فیروزآبادی 

246شهاب دیلقانیان 

246محمدعلی ذوالریاستین 

246محمدرجائی آذرخوارانی 
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246محمدباقررزاقی 

247هرایررستمی 

248محمدرحیم رستی 

249حسن رضیان 

249میرعباس ریاضی

250عباس زکانی

251قاسم سلیمانی دودران 

252اسداله سیاح 

252حمید شعبان زنجانی 

252سعید شعبان زنجانی 

253محمدحسین صادقی

254کریم صالح پور

254نبی اله صبحی آسیابر

255محمودصدیق 

256محیدصنیعی آبادئی

258عبدالحسین ضیاء  ابراهیمی 

258شاهرخ طبیب زاده ادیبی 

258غالمعلی عسکری

258وحیدعسکری 

258سعید عالپور

260ناصرغربیان سنزیق

260عبدالمجیدفتاحی

260یحییفدائی

260احمدفصیح فر

261احمدفضل پرست 

261سیدخلیل فقهی 

261حسن قاسمی 

262علی قاضی زاده 

263محید قریشی 

263مریم کاظمی 

263ابوالقاسم گرجی دوز

263نادرگلتاش 

265محمدرضامحمدباقر

266محمدتقی محمدی عراقی 

267شهالمزده 

267محمودمستعلمی استرآبادی 

270محمدناصرمشیری 

270محمدحسین مالزم سنندجی 

272عباس ملکی

271حسن ملکی پورکاشان 

271محمدفریدالدین ملکیان 

272پرژادمنصوری 

272حمیدرضامنصوری 

272میرنورموسوی نسب

273مسعودناصری 

273عبدالمحمد)سعید(نجدی 

274باقرنقش نیل چی 

275محمدرضانیاسری نشلجی

275احمدآقاهاشمی 

275سیدمحمدحسین وزیری بزرگ 

276حمید یزدانفر
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فوتدانشکدهنام خانوادگینامردیف

شهیددانشکده شیميزینليمهدی1

مرحومدانشکده شیميخودکارمحبوبه2

مرحومدانشکده علوم ریاضيسعادت ورنوسفادرانيعبدالناصر3

مرحومدانشکده علوم ریاضينیکفرمسلم4

مرحومدانشکده فیزیکنمازيمحمدخلیل5

مرحومدانشکده مهندسي برقاحمدیانمحمد6

مرحومدانشکده مهندسي برقاسحق حسینياحمد7

مرحومدانشکده مهندسي برقشریعتمدارساوهمحمدرضا8

شهیددانشکده مهندسي برقمحمودي نژادي نوبختعلیرضا9

شهیددانشکده مهندسي برقمیر امیرخانيجمال10

مرحومدانشکده مهندسي برقنورگستربهنام11

مرحومدانشکده مهندسي شیمي و نفتابراهیميحسن12

مرحومدانشکده مهندسي شیمي و نفتپزشکيسیدابوالقاسم13

مرحومدانشکده مهندسي شیمي و نفتترکیانفرامرز14

شهیددانشکده مهندسي شیمي و نفتمهردادامیر15

مرحومدانشکده مهندسي صنایعتبریزي اصلعباس16

شهیددانشکده مهندسي صنایعرضواني حبیب آباديحسین17

مرحومدانشکده مهندسي صنایعمهدوي مقدممحمد18

مرحومدانشکده مهندسي عمراناصالني آمليفرهنگ19

فهرست درگذشتگان
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مرحومدانشکده مهندسي عمرانحمیدیا شهرضاعبدالعلي20

شهیددانشکده مهندسي عمرانخادمفرهاد21

مرحومدانشکده مهندسي عمرانمهرافزامحمدجواد22

مرحومدانشکده مهندسي عمرانهنرمند سرشتحسین23

مرحومدانشکده مهندسي عمرانواحدیان بروجنيجمشید24

مرحومدانشکده مهندسي مکانیکاحتیاطيمحمدعلي25

مرحومدانشکده مهندسي مکانیکبریجانیانحمید26

مرحومدانشکده مهندسي مکانیکدیلفانیانشهاب27

مرحومدانشکده مهندسي مکانیکذوالریاستینمحمدعلی28

مرحومدانشکده مهندسي مکانیکرجائي آذرخوارانيمحمد29

مرحومدانشکده مهندسي مکانیکسیاحاسداله30

مرحومدانشکده مهندسي مکانیکفضل پرستاحمد31

شهیددانشکده مهندسي مکانیکمحمدي عراقيمحمدتقي32

مرحومدانشکده مهندسي مکانیکملکیانمحمدفریدالدین33

مرحومدانشکده مهندسي و علم مواداکبري کلچهفرامرز34

مرحومدانشکده مهندسي و علم موادتوحیداسفهالنيمحمدرضا35

مرحومدانشکده مهندسي و علم موادخانبلوکيشهرام36

مرحومدانشکده مهندسي و علم موادربیعهعبدالنبي37

مرحومدانشکده مهندسي و علم موادقاسميعبداله38

مرحومدانشکده مهندسي و علم موادنجفي یاسورفرامرز39

مرحومدانشکده مهندسي و علم موادیساريحسام الدین40
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