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عكس يادگاري دانش آموختگ ان دوره چهارم دانشگاه صنعتي شريف در هنگام برگزاري آخرين گردهمايي مقدماتي
در روز ششم شهريور ماه  2931كه اين عكس با حضور برخي ديگر از اعضاي ستاد برگزاري جشن در مقابل
ساختمان انجمن فارغالتحصيالن در محوطه دانشگاه گرفته شد.
رديف جلو از سمت راست :هدي كريمي دستجردي ،فروزنده طبيبي ،مجيد كبروي ،منصوره كاوياني نژاد ،اشرف
صفوي نيا ،عبدالرسول هاشم زاده ،ژيال موحد شريعت پناهي ،ناصر حيدري ،محمدمهدي اخوان بهابادي
رديف دوم :علي رضا حدادي ،عبدالحميد مبصري ،احسان اهلل ارض پيما ،حسين ترابي ساريجالو ،حسين ثمري
ميبدي ،داريوش سالجقه ،عبدالحسين افكار ،مجتبي تهمورس ،حميدرضا مرتضايي
رديف سوم :كاظم ميررضا ،رستم شه لري مهديآبادي ،فرامرز يزداني ،فتح اله كليايي ،مجتبي شمسي پور ،غالمرضا
اميرشقاقي ،سعيد پورقاسمي
رديف چهارم :نستيهن فرهنگ دره شوري ،منصور بيگدلي عارف حضرتي وند ،سيد محمد محمدي ،محسن نادري
شاهي ،كورس ضيائي
رديف پنجم :زال جاناني ،محمود اصفهاني ،سيد محمدهادي طباطبايي ،علي قطب الدين ،فيروز اردشيريان ،محمود
محبي ،يداله ترابخاني
دانش آموختگان دوره چهارم در مدت يكسال قبل از برگزاري جشن چهلمين سال هفت گردهمايي مقدماتي برگزار
كرد ند تا خود را براي جشن چهلمين سال آماده كنند .در همين مدت ستاد برگزاري جشن چهلمين سال و
كارگروه هاي مربوطه بصورت هفتگي جلسه برگزار نمودند تا امور برنامه ريزي و اجرايي جشن را انجام دهند.
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عكس يادگاري جشن فارغ التحصيلي دوره چهارمي ها در سال  2931از آلبوم شخصي آقاي محمود حائري
از سمت راست :محمد محمدزاده ،محمد حسين ترابي ساريجالو  ،نامشخص ،مهندس كامبيز ثقفي ،محمود
حائري ،محسن متين ،احمد محقق ،زنده ياد دكتر محمد رضا امين (رئيس وقت دانشگاه) ،محمد علي عقيلي،
سليمان كليمي بابابيگي ،حسن مهدوي شهري ،ايرج طالبيان ،اردشير طهماسبي حادم اسدي ،دكتر ناصر فرزانه

عكس يادگاري دانشجويان دوره چهارم حدود سال  2933از آلبوم شخصي آقاي حميدرضا مرتضايي
از راست به چپ :احمد ثابت قدم ،حميد رضا مرتضائي ،ناصر رضائي شوشتري ،محمد بهاري كيا ،نامشخص،
شهزاد راسخ ،علي صفر زاده اميري ،محمد حسين اديب مرادي لنگرودي ،احمد علي محراب زاده
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مقدمه
عوامل و شرايط گوناگون و متفاوتي دست به دست هم داد تا دانشگاه تازه تاسيس صنعتي شريف
كه در ابتدا آريامهر نام گرفت به فاصله كوتاهي پس از تاسيس مسير بالندگي را طي كند .حمايت
و پشتيباني مقامات وقت كشور و تالش خدمتگزاراني وارسته و متعهد چون زنده ياد دكتر محمد
علي مجتهدي ،دكتر فضل اله رضا و زنده ياد دكتر محمد امين بستر كار را فراهم كرد.
اين دانشگاه به مدت كوتاهي گوي سبقت را از ساير دانشگاههاي فني كشور ربود و به محبوبيت
زيادي در ميان جوانان طالب علم و فن دست يافت .اكنون پس از گذشت نزديك  48سال صدها
كادر اداري و اعضاي هيئت علمي به حفظ و بالندگي اين نهال كه هم اكنون به درختي تنومند
تبديل شده است ياري رساندند.
در سال 5385با گذشت  44سال از تاسيس دانشگاه ،جشن چهل سالگي دانشگاه صنعتي شريف
طي دو برنامه مختلف در تهران و جزيره كيش با شكوه هر چه تمامتر برگزار شد .در اين
برنامه ها ضمن بررسي زواياي مختلف تاريخ تاسيس دانشگاه ،از پايه گذاران و خدمتگزاران
دانشگاه تجليل به عمل آمد.
ما در انجمن فارغ التحصيالن وظيفه خود ديديم در كنار كوشش هايي كه متوليان و اعضاي هيئت
علمي دانشگاه در اداره اين نهاد و سرمايه ملي مي كنند ،در جبهه ديگر به بررسي نقش فارغ
التحصيالن دانشگاه در توسعه كشور و ارايه پيشنهاد براي ارتقاي نظام آموزشي دانشگاه بپردازيم.
چنين بود كه به ابتكار انجمن سلسله جشن هاي چهلمين سال فارغ التحصيلي براي دوره هاي
مختلف دانشگاه طراحي و بنيان نهاده شد .اولين جشن در شانزدهم مهرماه  5381براي دوره
اوليها همزمان با چهلمين سال فارغالتحصيلي آنان و دومين جشن براي دوره دوميها در 22
مهرماه  5314به مدت يك روز در داخل دانشگاه برگزار شد .شور و شوق بيش از حد دانش
آموختگان دوره سوم باعث شد كه مدت جشن آنان به دو روز افزايش يابد و جشن مذكور در
روزهاي  53و  54مهرماه  5315برگزار گرديد .امسال نيز شاهد برگزاري جشن چهلمين سال
فارغالتحصيلي دانش آموختگان دوره چهارم يعني ورودي سال  5348هستيم .در ادامه روند
توسعه جشن ،برنامه جديدي به عنوان نشست تخصصي تجارب و دستاوردهاي چهل ساله به آن
افزوده شده است .در اين كنفرانس دستاوردها ،تجارب و انديشههاي دانش آموختگان دوره اول تا
چهارم ارايه خواهد شد تا مورد بهره برداري اهالي دانشگاه ،فارغالتحصيالن جوان و دانشجويان
كنوني دانشگاه قرار گيرد .اين جشن با حضور صدها نفر از همدانشگاهيان و مهمانان مدعو به
همراه خانواده در روزهاي  58و  51مهرماه در داخل دانشگاه برگزار خواهد شد.
براي برگزاري جشن هاي چهلمين سال فارغالتحصيلي ستاد ويژه اي با اعضاي ثابت و متغير
تشكيل شده است و هر ساله از فارغالتحصيالن همان دوره عضوگيري ميشود .ستاد برگزاري
جشن دوره چهارم از مهر ماه  5315كار خود را آغاز كرده و در مدت يكسال كوشش مستمر و
برگزاري جلسات هفتگي توانست مقدمات جشن امسال را فراهم كند .اين جشن اهداف مهمي
دارد كه همواره با همفكري ستاد برگزاري جشن مورد بازنگري قرار ميگيرد .اهداف تعيين شده
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براي جشن دوره چهارم به شرح زير است:
برقراري ارتباط با همه فارغ التحصيالن دوره چهارم در اقصا نقاط ايران و جهان
تكريم دوره چهارمي ها با حضور خانواده و مهمانان
تقدير از پايه گذاران دانشگاه و استادان پيشكسوت
تهيه و انتشار كتاب مصور معرفي دانش آموختگان دوره چهارم و انعكاس چكيده دستاوردها و
خدمات  44ساله آنان به جامعه
بزرگداشت ياد و خاطره در گذشتگان دوره چهارم از جمله استادان پيشكسوت
تقويت رابطه فارغ التحصيالن دوره چهارم با ساير فارغ التحصيالن و آشنايي نسل جديد با نسل
قديم
تبيين اثرات و نقش دوره چهارميها در توسعه صنعتي كشور
ايجاد شبكه هاي اجتماعي بين فارغ التحصيالن دوره هاي مختلف و تقويت احساس تعلق به
دانشگاه
گرفتن بازخورد در خصوص ميزان اثر بخشي نظام آموزشي دانشگاه
يادآوري و بازسازي تاريخچه تاسيس و بالندگي دانشگاه به كمك مصاحبه هاي انجام شده با
پيشكسوتان
تهيه و انتشار فيلم مستند مصاحبه با دانش آموختگان دوره چهارم و استادان پيشكسوت
جشن امسال از سازماندهي مناسبي برخوردار است و از روشهاي استاندارد مديريت پروژه براي
برنامه ريزي و هدايت آن بهره برداري شده است .ضمنا فعاليت ها ميان  8كارگروه مختلف تقسيم
شده است كه اعضاي آن را اعضاي ثابت ستاد و اعضاي داوطلب از دوره چهارميها و ساير
عالقمندان تشكيل مي دهند .كارگروه تامين مالي وظيفه جلب حمايت و جذب هداياي مالي از
فارغالتحصيالن و شركت ها را به عهده گرفته است .كارگروه مصاحبه و فيلم اقدام به برگزاري
جلسات مصاحبه و فيلم برداري از دوره چهارميها كرده است.كارگروه اطالعات رساني و تبليغات
به اطالع رساني و دعوت از مخاطبين و مهمانان پرداخته است .كارگروه تامين و تداركات جشن
كليه لوازم و خدمات جشن را فراهم كرده است .براي نخستين بار كارگروه كنفرانس نيز به
كارگروه هاي جشن افزوده شده و اين كارگروه برنامه ريزي اجراي كنفرانس دستاوردهاي
چهل ساله را به عهده گرفته است.
برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي روز جشن نيز به كارگروه اجراي جشن محول شده است .در
نهايت كارگروه فعاليت هاي پس از جشن نيز آخرين فعاليت ها را براي برچيدن و مستند سازي
جشن انجام خواهد داد.
كتابي كه در دست داريد نتيجه فعاليت هاي كارگروه اطالعات و كتاب است .در اين كتاب شرح
حال دوره چهارميها بر اساس اطالعات دريافتي از خودشان تدوين شده است .در كنار شرح حال
نظرات و بازخوردهاي آنان در مورد نظام آموزشي دانشگاه و توصيه و پيام آنان به نسل جديد
جمع آوري و مدون شده است.
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جا دارد از عموم شركت هاي عضو حقوقي انجمن و حاميان مالي جشن دوره چهارم كه امكانات
برگزاري اين جشن را فراهم كردند تشكر كنيم .از آقاي حسين ثمري ميبدي مسئول
ستاد برگزاري جشن دوره چهارم و ساير اعضاي اين ستاد و كارگروههاي آن از جمله خانمها و
آقايان حميد رضا مرتضائي ،فرانك قهرمان پور ،فروزنده طبيبي بوشهري ،منصوره كاوياني نژاد،
محمود محبي ،حجت بابايي ،محمد زهرايي ،مجتبي تهمورس ،عارف حضرتي وند ،مجيد كبروي،
بيژن داوري تبريزي ،ژيال موحد شريعت پناهي ،سيد هرمز رحماني ،عليرضا حمزه لو،
جليل طباطبايي يزدي ،ناصر حيدري ،عبدالرسول هاشم زاده ،علي صادقي ،مينا ضرابيان ،حسين
ترابي ساريجالو ،عبدالحميد مبصري ،كورس ضيائي ،سيد جمال الدين گلستاني ،رضا سراچي،
سيامك گوهرخاي ،نغمه برادران ،هدي كريمي دستجردي ،بهاره ايراننژاد و سميه حساني
تشكر مي كنيم .از آقاي دكتر رضا روستا آزاد رياست محترم دانشگاه براي راهنمايي ها و حمايت
ايشان از جشن و آقاي دكتر محمد شريفخاني مدير روابط عمومي دانشگاه و نماينده رئيس
دانشگاه در ستاد جشن براي همراهي ايشان با ستاد و انجام هماهنگي با ادارات مختلف دانشگاه
سپاسگزاري ميكنيم .همكاران موظف در دفتر مركزي انجمن شامل خانم ها مينا ضرابيان ،هدي
كريمي دستجردي ،بهاره ايران نژاد ،سميه حساني ،ريحانه اقوامي و محبوبه پيراهش و آقايان
احسان اله ارض پيما و پرويز رزاقي به مدت يكسال امور مختلف جشن را پشتيباني كردند كه
خدمات آنان قابل ستايش است .و باالخره تشكر آخر ويژه شركت همايش پردازان معاصر با
مديريت آقاي دكتر سيامك گوهرخاي است كه همانند سالهاي گذشته وظيفه انجام امور اجرايي
جشن را به عهده داشتند.
مهر ماه 2931
علينقي مشايخي
دبيركل انجمن فارغالتحصيالن
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پيشگفتار
دفتر چهارم از دست آوردهاي مهم جشن چهلمين سال فارغ التحصيلي دانش آموختگان دوره
چهارم است كه در هنگام برگزاري جشن از آن رونمايي مي شود .اين كتاب در چارچوب اهداف
برگزاري جشن ساليانه و به منظور معرفي دانش آموختگان دوره چهارم به جامعه تهيه و انتشار
يافته است .بررسي نقش دوره چهارميها در توسعه صنعتي كشور و پيشبرد علم و فناوري در ايران
و جهان از جمله اهداف تدوين اين كتاب است .در كنار آن نظرات دوره چهارميها در مورد نظام
آموزشي دانشگاه گرفته شده است كه بخش هايي از آن در البالي صفحات آورده شده است.
براي جمع آوري اطالعات اين كتاب فرآيند ويژه اي طي شده است .اولين مرحله يافتن دوره
چهارميها و ثبت اطالعات تماس آنان است .اين فعاليت بطور متمركز از مهرماه  5315آغاز شده
است .در ابتدا حدود  14نفر از  357نفر با انجمن ارتباط داشتند كه الزم بود اين تعداد به سطح
قابل قبولي برسد .براي يافتن دوره چهارميها از روشها و ترفندهاي مختلفي بهره برداري شد كه
در زير به آنها اشاره مي شود:
 -5ارتباطات زنجيره اي و شبكه اي ميان فارغ التحصيالن
در اين روش از پرس و جوي شخص به شخص استفاده گرديد ،يعني به كمك افراد آشنا
افراد ديگر جستجو شده اند .مرحله به مرحله اين شبكه گسترش يافته است و افراد
جديد به مجموعه افزوده شده اند.
 -2ارتباطات خويشاوندي
بستگان هم دانشگاهي دوره چهارميها از طريق بانك اطالعاتي انجمن شناسايي شده
اند و از طريق آنان تعداد قابل مالحظهاي از دوره چهارميها پيدا شدند .بيش از 544
نفر از دوره چهارميها حداقل داراي يك خويشاوند هم دانشگاهي از ميان
فارغالتحصيالن و اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف هستند.
 -3جستجوي اينترنتي
تعداد قابل مالحظه اي از دوره چهارميها از طريق جستجوي اينترنتي پيدا شدند.
بعضي از مراجع اينترنتي كاربرد بيشتري داشته اند كه در زير به آنها اشاره مي شود:
سايت راهنماي تلفن ايران به نشاني www.118.t ct .i r
سايت دايركتوري آمريكا به نشانيwww.whi t epages.com
سايت هاي دايركتوري ساير كشورها نظير كانادا ،انگلستان ،فرانسه ،آلمان و سوئد
سايت شبكه اجتماعي فيس بوك به نشانيwww.f acebook.com
سايت شبكه متخصصين به نشانيwww.l i nkedi n.com
 -4روش تركيبي
در بعضي موارد يك روش به تنهايي كافي نبوده است و از تركيب روشهاي فوق براي
برقراري ارتباط با دوره چهارميها استفاده شده است.
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به موازات فعاليت براي يافتن دوره چهارميها فعاليت براي جمع آوري بيوگرافي ها نيز آغاز و
پيگيري شده است .پرسشنامه بيوگرافي مطابق فرمت مندرج در اين كتاب به روش هاي مختلف
نظير ارسال با ايميل يا تحويل حضوري به دوره چهارميها داده شد تا آنرا تكميل و مرجوع كنند.
اعضاي ستاد برگزاري جشن و اعضاي كارگروه اطالعات و كتاب و بسياري ديگر براي جمع آوري
بيوگرافي ها پيگيري و اقدام نمودند .اعضاي اين كارگروه شامل خانم ها و آقايان محمد زهرايي،
مجتبي تهمورس ،فرانك قهرمان پور ،منصوره كاوياني نژاد ،حميد رضا مرتضائي ،مينا ضرابيان و
ژيال موحد شريعت پناهي اين فعاليت ها را راهبري كردند .آقايان عباس رضوي و عليرضا حمزه لو
در خصوص جمع آوري اطالعات دانشكده مكانيك و خانم مهرنوش نادري در جمع آوري اطالعات
دانشكده شيمي با كارگروه همكاري داشتهاند.
خانم كاوياني نژاد در كنار كوشش براي جمع آوري بيوگرافي ها مسئوليت برقراري ارتباط با افراد
مقيم داخل و خارج كشور را به عهده داشتند .شركت همايش پردازان معاصر نيز به عنوان مجري
جشن مسئوليت طراحي و چاپ كتاب را به عهده داشت.
نكته ديگر جمع آوري اطالعات درگذشتگان است كه كوشش زيادي صرف يافتن اعضاي خانواده
و تماس با آنان شده است .به هر ترتيب شرح حال عده اي دريافت و در كتاب منعكس شده است
و آقاي مجتبي تهمورس به عنوان مسئول اين بخش در اين كار همكاري كرده اند.
كار جمع آوري شرح حالها بعضا با دشواري هايي همراه بوده است و در مدت يك سال وقت و
كوشش زيادي براي جلب نظر دوره چهارميها مقيم داخل و خارج كشور صرف شده است .فاصله
دور و عدم آشنايي كافي آنان با اهداف انجمن و اهداف جشن در اين موضوع تاثير گذار بوده است.
در اين راستا انرژي و كوشش فوقالعادهاي صرف ارايه توضيحات و جلب عالقه افراد گرديد .از
طرف ديگر نتوانستيم نظر مساعد عدهاي از دوره چهارميها را براي ارايه بيوگرافي جلب نماييم
كه در نتيجه برخي شرح حالها در متن كتاب تكميل نشده است .به هر حال آنچه فراهم شده
است ارزش ويژه اي دارد و توجه خوانندگان را به مطالعه آن جلب مي نمايد.
مطالعه اين كتاب در ابعاد مختلف ميتواند براي خوانندگان مفيد باشد:
 -5مسئولين و اعضاي هيئت علمي دانشگاه مي توانند ماحصل و اثر بخشي تربيت نيروي
متخصص خود را مشاهده كنند و از بازخوردهاي دريافتي براي ارزيابي و بازنگري نظام
آموزشي دانشگاه بهره برداري كنند.
 -2دانشجويان جوان مي توانند با مطالعه كتاب برداشت ها و راهنمايي الزم را براي تعيين
مسير زندگي و كار حرفه اي خود دريافت كنند.
 -3اين كتاب مي تواند مبناي يك سلسله مطالعات اجتماعي قرار گيرد چرا كه
دانش آموختگان دانشگاه صنعتي شريف يك جامعه آماري نمونه و شاخص از قشر تحصيل كرده
جامعه هستند و بررسي سرگذشت آنان بسيار مي تواند براي پژوهشگران مفيد و آگاهي دهنده
باشد.
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دوره چهارميها در عرصه هاي مختلف صنايع ،توليد ،تجارت و فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي و
غيره به كار اشتغال داشته و دارند .برخي از آنان در زمينه هاي ديگر سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و
امور خيريه فعال هستند .از نظر پراكندگي جغرافيايي حدود دو سوم آنان در ايران و يك سوم آنان
در ساير كشورهاي جهان ساكن يا شاغل هستند .از نظر تحصيالت تكميلي نيز تعداد قابل توجهي
تحصيالت خود را تا مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ادامه داده اند .نكته ديگر حضور قابل
مالحظه فرزندان دوره چهارميها در دانشگاه صنعتي شريف براي تحصيالت عالي است .تعداد زوج
هاي هم دانشگاهي نيز نسبت به دوره هاي اول و دوم و سوم افزايش چشمگيري يافته است .نتايج
اين مقايسه ها را مي توانيد در جدول بخش آمارها مشاهده كنيد.
مهرماه 2931
كارگروه اطالعات و كتاب
ستاد برگزاري جشن چهلمين سال
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اسامي شركت هاي حامي جشن
(تا تاریخ )29/7/8
-

شركت ايتوک ايران
شركت تناوب ETC
شركت مهندسين مشاور ناموران
شركت صنايع متالورژي مصمم
شركت درريز
بانک اقتصاد نوين
شركت كاوش آزمون
شركت ناموران پژوهش و توسعه
شركت مهندسي و توسعه انرژي پايدار
شركت مهندسي طرح و پااليش
شركت مهندسي پروسكه
شركت خدمات صنايع رنوس پويا
گروه سرمايه گذاري پارت سازان
شركت لوله هاي دقيق كاوه ايرانيان
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اسامي اشخاص حامي جشن
(تا تاریخ )29/7/8
-

جليل ابراهيم پور
خسرو احمديان چاشمي
محمدمهدي اخوان بهابادي
محمدحسين اديب مرادي لنگرودي
محسن اعتمادي عيدگاهي
رحيم افتخاري
عبدالحسين افكار
عبدالرسول باقري مارناني
منصور بيگدلي
سعيد پورقاسمي سالک محمدي
محمدحسين ترابي ساريجالو
مجتبي تهمورس
عبدالحسين ثمري
زال جاناني
فرامرز جوالئي
حسن حاجيان
محمدحسين حجازيان
عليرضا حدادي
محمود حسيني زاد حجازي
عارف حضرتي وند
ناصر حيدري
بهرخ خوشنويس
بيژن داوري تبريزي
عنايت اله دبيريان
جليل درماني
فرامرز ذوالرياستين
سيدمحمدتقي راتقي
هرمز رحماني
بهمن رستگار
ناصر رضايي شوشتري

-
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محمدرضا سرداري
داريوش سالجقه
علي سلطان احمدي
مجتبي شمسي پور
رستم شه لري
عباس صادقي گوغري
كورس ضيايي
ناصر طاعتي
سيدمحمدهادي طباطبايي
محمود تبياني
نستيهن فرهنگ دره شوري
مهدي قسوره
عليرضا قطب الدين
جعفر قندچي
مجيد كبروي
فتح اله كليائي
احمدرضا گنجي
عبدالحميد مبصري
احمد محقق
سيدمحمد محمدي
حميدرضا مرتضايي
محمد مظاهري
سيدمحمد مهدوي
ژيال موحد شريعت پناهي
كاظم ميررضا
محسن نادري شاهي
محمدباقر نعيمي
عبدالرسول هاشم زاده
فرامرز يزداني

آمار مقايسه اي وضعيت فارغالتحصيالن چهار دوره نخست دانشگاه
دوره
اول
(درصد)
دوم
(درصد)
سوم
(درصد)
چهارم
(درصد)
جمع
(درصد)

در
تعداد كل
تماس
122
983
200
2006
193
919
200
2108
129
933
200
2202
198
922
200
2303
2022 2928
200
2902

مقيم
ايران
262
3903
281
3609
282
3108
236
3301
631
3001

مقيم
خارج
203
1202
39
2603
86
1309
81
1301
916
1903

فوق
نامعلوم درگذشته
ليسانس
39
99
80
2201
806
1008
91
16
61
303
800
2301
68
90
32
2301
803
2303
93
93
33
2200 2200
2303
228
213
192
2103
300
2209

دكتري
93
2001
98
2208
36
2308
61
2306
233
2301

آمار وضعيت ك ي چهار دوره نخست دانشگاه
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فرزندان
زوج هاي
همدانشگاهي همدانشگاهي
90
2
208
208
18
3
802
203
32
3
2602
103
36
23
2303
302
262
96
2202
106

آمار وضعيت چهار دوره نخست دانشگاه به تفكيك
آمار وضعيت دوره اولي ها

آمار وضعيت دوره دومي ها

آمار وضعيت دوره س ميها

آمار وضعيت دوره چهارمي ها
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آماري از دوره چهارميها
دانشجويان دوره چهارم در سال  5348وارد دانشگاه صنعتي شريف شدند و سپس در سال 5352
و يا سالهاي پس از آن فارغ التحصيل شدند .آنان مدرك كارشناسي خود را در رشته هاي
مهندسي برق ،مهندسي مكانيك ،مهندسي متالورژي ،مهندسي شيمي ،مهندسي صنايع،
مهندسي سازه ،شيمي ،فيزيك ،علوم رياضي دريافت نمودند.
به مدت يك سال قبل از برگزاري جشن چهلمين سال فارغ التحصيالن دوره چهارم يعني از مهر
ماه  5315تا مهرماه  5312تالش گسترده اي براي برقراري تماس با دوره چهارميها و جمع
آوري اطالعات آنان صورت گرفت كه نتيجه اين كوشش ها در جدول زير خالصه شده است.
وضعيت برقراري تماس با دانش آم ختگان دوره چهارم
دانشكده

تعداد
كل

در
تماس

اطالعات
نافص

نامعلوم

درگذشته

عكس
جديد

بيوگرافي

مهندسي سازه

7

4

2

4

5

5

5

مهندسي صنايع

43

35

4

3

5

35

27

علوم رياضي

57

54

4

4

3

8

6

شيمي

51

55

2

4

2

53

54

فيزيك

58

52

4

2

4

53

55

مهندسي برق

84

51

3

1

53

55

41

مهندسي شيمي

21

24

2

6

5

58

55

مهندسي متالورژي

27

25

5

4

5

55

54

مهندسي مكانيك

73

65

3

4

5

56

47

جمع

357

237

53

32

35

254

588

برخي از دانش آموختگان دوره چهارم در سالهاي بعد به كشورهاي ديگر مهاجرت كردند و برخي
نيز تحصيالت عالي خود را تا مرحله دكتري در اين كشورها ادامه دادند .بر اساس اطالعات
جمع آوري شده تا زمان تدوين اين كتاب تعداد  238نفر از مجموع افراد در تماس 84 ،نفر در
خارج از كشور اقامت دارند كه درصد وزني يك سوم را تشكيل مي دهد .از دانش آموختگان مقيم
ايران نيز حدود سه چهارم در شهر تهران اقامت دارند .توزيع جغرافيايي محل سكونت اين
فارغالتحصيالن به نسبت تعداد كل  238نفر در جداول بعد ارايه شده است.
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پراكنندگي جغرافيايي دانش آم ختگان دوره چهارم
توزيع در استاني

تعداد
ساكنين

در صد
وزني

تهران
اصفهان
البرز
مازندران
گيالن
خوزستان
كرمان
كرمانشاهان
آذربايجان شرقي
خراسان رضوي

223
2
3
3
9
3
9
2
1
1

3006
900
102
202
209
202
209
003
008
008

زنجان

2

003

گلستان

2

003

قزوين

2

003

كردستان

2

003

سمنان

2

003

يزد

2

003

جمع مقيم ايران

236

6602

توزيع ساير كشورها
آمريكا
كانادا
استراليا
آلمان
سوئد
انگلستان
اطريش
اسرائيل
برزيل

جمع مقيم خارج

تعداد
ساكنين
30
22
3
3
1
1
2
2
2

81

درصد
وزني
1009
201
202
202
008
008
003
003
003

9903

تعدادي از دانش آموختگان دوره چهارم به تحصيالت تكميلي در داخل و خارج كشور پرداختند
بطوريكه  35نفر موفق به اخذ دانشنامه كارشناسي ارشد و  62نفر موفق به اخذ درجه دكتري
شدند .توزيع فراواني تحصيالت تكميلي اين فارغ التحصيالن چنين است:
مقطع تحصيلي

تعداد

كارشناسي ارشد

35

دكتري

62

جمع

17

از ميان  62نفر فارغ التحصيالن داراي درجه دكتري 31 ،نفر داراي رتبه دانشگاهي هستند و 23
نفر در ساير حرفه ها فعاليت داشتهاند .از  31نفر شاغلين در دانشگاه ها 51 ،نفر داراي رتبه استاد
تمام 54 ،نفر دانشيار و  8نفر استاديار هستند .در جداول بعد اسامي دارندگان مدرك دكتري
شاغل در مشاغل دانشگاهي و غير دانشگاهي ارايه مي شود.

51

فهرست دانش آم ختگان دوره چهارم با درجه دكتري شاغل در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي
رديف

نام خانوادگي ،نام
(زنده ياد)آريانژاد،
ميربهادرقلي

2

ابراهيم زاده ،اليزابت

5

رشته

رتبه

دانشگاه

تحقيق در عمليات

استاد

دانشگاه علم و صنعت ايران

رياضيات

استاد

California State University,
Sacramento

اردشير الريجاني،
محمد جواد
اعتمادي عيدگاهي،
محسن

رياضي

پژوهشگاه دانشهاي بنيادي

مهندسي عمران -مهندسي
زلزله

دانشگاه صنعتي اصفهان

5

افتخاري ،قادر

مهندسي برق و كامپيوتر

استاد

6
7
8
1

امجدي ،احمد
آتشكاري ،كاظم
آسودگي ،احسان
باقري ،محمد

فيزيك
مهندسي مكانيك
مهندسي صنايع
تاريخ رياضيات و نجوم

دانشيار
دانشيار
استاديار
دانشيار

54

بزرگ نيا ،يوسف

مهندسي زلزله

استاد

55

پريساي ،سيما

52

تبياني ،محمود

53

جرايدي ،مجيد

3
4

& Industrial
Manufacturing
Engineering
مهندسي برق
Industrial and
Operations
Engineering

State University of New York
at New Paltz
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه گيالن
Northern Illinois University
بنياد دايره المعارف اسالمي
University of California at
Berkeley

استاد

State Polytechnic University,
Pomona, USA

استاد

دانشگاه صنعتي شريف

استاد

West Virginia University

54

چرمچي ،مجيد

مهندسي مكانيك

استاد

55

خوشنويس ،بهرخ

مهندسي صنايع و مديريت

استاد

University of MassachusettsLowel
University of Southern
)California(USC

56

ديانت ،مهريار

Experimental
Aerodynamics
Operations
Research
مهندسي برق

دانشيار

Loughborough University

استاد

دانشگاه صنعتي شريف

57
58
51
24

ذكائي آشتياني،
هدايت
راعي ،ابوالقاسم
اسداله
زرگر ارشادي ،توحيد مهندسي برق و مخابرات

استاديار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

مهندسي هسته اي

دانشگاه صنعتي شريف

سعيدي ،محمد
سعيد

24

استاد

استاد

دانشگاه صنعتي اميركبير

رديف

نام خانوادگي ،نام

رشته

رتبه

دانشگاه

25

سلماسي زاده،
محمود

فناوري اطالعات-
مخابرات داده

دانشيار

دانشگاه صنعتي شريف

22

شرافت ،حسن

23

شمسي پور ،مجتبي

Production
Engineering
Analytical
Chemistry

استاد

24

صالحي زاده ،محمد

بهداشت حرفه اي

استاديار

25

صنيعي ،عزت اله

مهندسي صنايع

دانشيار

26

فاضل ،فرزانه

Business

Administration

استاد

Illinois State University

قاسمي طاري،
فرهاد
قائم مقامي ،شاهرخ

مهندسي صنايع

استاد

دانشگاه صنعتي شريف

مهندسي برق

دانشيار

21

كسائي ،محمد رضا

علوم و صنايع غذايي

دانشيار

34

گبل ،فريدون
گلستاني ،سيد
جمال الدين

شيمي فيزيك

استاد

دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه علوم كشاوري و منابع طبيعي
ساري
دانشگاه صنعتي شريف

مهندسي برق

استاديار

دانشگاه صنعتي شريف

27
28

35

دانشيار

Universidade Federal De
Sergipe, Brazil
دانشگاه رازي كرمانشاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني كرمان
North Carolina State
University

32

گنجي ،احمد رضا

مهندسي مكانيك

استاد

33

متين ،محسن

34

مرشديان ،جليل

مهندسي مكانيك
Technology of
Polymers

استاديار

San Francisco State
University
دانشگاه شيراز

استاد

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

مهندسي مكانيك

استاد

University of Toronto

مهندسي عمران
مهندسي سازه
فيزيك

استاديار

دانشگاه مشهد
دانشگاه زنجان
دانشگاه صنعتي شريف

35
36
37
38
31

مستقيمي طهراني،
جواد
مسلم ،كاظم
موسوي ،سيدهاشم
مهدوي ،سيد محمد
هراتيان نژادي،
محمود

ريخته گري

استاديار
دانشيار
استاديار
سابق
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دانشگاه صنعتي اصفهان

فهرست دانش آم ختگان دوره چهارم با درجه دكتري شاغل در بخش هاي غير دانشگاهي
رديف

نام خانوادگي ،نام

دانشگاه محل تحصيل

رشته تحصيلي

5

آريا ،سيامک

University of Michigan

مهندسي كامپيوتر و مخابرات

2

ارباب دهكردي ،بهروز

University of wales

3

افشاري علي آبادي ،اسفنديار

4

ايپكچي ،علي

5

پناهنده ،محمد

University of Aston
University of California at
Berkeley
University of California at
Berkeley

6

چهل اميران ،محسن

Essex University, England

7

حشمت پور ،بهمن

8

خادم حقيقت ،مصطفي

1

دوليان ،داريوش

Stanford university
University of California at
Berkeley
دانشگاه لندن

54

رهنماي منفرد ،محمد سعيد

55

شريكر ،وحيد

52

شمسائي فر ،خسرو

53
54
55

دانشكده الهيات دانشگاه تهران
University of California at
Berkeley
پلي تكنيک مادريد

University of
صفرزاده اميري ،علي
Saskatchewan
طهماسبي خادم اسدي ،اردشير Imperial College, London
غفوري بخش ،شكور
University of Toronto

مهندسي كامپيوتر
Automatic Control
Structural
Mechanics
Physical Organic
Chemistry
Material Process
مهندسي هسته اي
شيمي
الهيات
مهندسي سازه
مهندسي برق و مخابرات
Photophysics and
Photochemistry
Physical Metalurgy
شيمي

56

فرخ عالئي ،طلعت

Cambridge Uiniversity

مهندسي شيمي

57

فهيمي ،ابوتراب

Columbia University

مهندسي مكانيک

58

قاسمي ،فيروز

Imperial College, London

51

قوامي كيا ،حميد

24

محمدي ،فرشاد

25

نيكتاش ،مرتضاي

22

وحيد ،حسين

Cambridge Uiniversity
University of Southern
)California(USC
Universiyt Carleton
دانشگاه مديترانه شرقي

بيوتكنولوژي
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هاشمي اقدم ،ميرابراهيم

دانشگاه كاليفرنيا در بركلي

رياضي

22

طراحي به كمک كامپيوتر
CAD
مهندسي شيمي
مهندسي برق و كامپيوتر
مهندسي مخابرات و كامپيوتر

فهرست دوره چهارميهاي داراي همسر يا فرزندان هم دانشگاهي
دانش آموختگان دوره چهارم
نام خانوادگي ،نام
احمديان چاشمي ،خسرو
اخوان بهابادي ،محمدمهدي
اردشير الريجاني ،محمد جواد
اصفهاني ،محمود
(زنده ياد) اكبري حامد ،محمد جعفر
اميني كافي آباد ،محمود
بزرگ نيا ،يوسف
ترابي فرد ،علي اصغر
تبياني ،محمود
جوالني ،فرامرز
حائري جعبي ،محمود
حاجيان ،حسن
حبيب زاده ذزفولي ،علي رضا
حضرتي وند ،عارف
حضوري ،غالمرضا
حكيم جوادي ،مجيد
خرمي راد ،رحيم
درماني ،جليل
(زنده ياد) دليلي ،علي رضا
ذكائي آشتياني ،هدايت

رجامند ،سكينه
رحماني ،سيد هرمز
روحاني مشهدي ،محمد مهدي

سراچي ،محمد رضا
سلطان احمدي ،علي
سليماني پراپري آزاد ،مجيد
شريكر ،وحيد

نسبت
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
همسر
فرزند
همسر
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
همسر
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
همسر
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
همسر

نام همسر يا فرزند
(مقطع تحصيلي -سال ورود)
رهام احمديان چاشمي (ل )82
رضا اخوان بهابادي (ل )23
علي اخوان بهابادي (ل )80
هادي اردشير الريجاني (ل )66
مريم اردشير الريجاني (ل )82
حميد اصفهاني (ف )86
مهرانگيز جامي (ل )32
مائده اميني كافي آباد (ل )80
االهه انساني (ل )30
پريسا ترابي فرد (ل )26
سروش طبياني (ل )26
فاطمه طبياني (ل )86
پوريا جوالني (ل )83
شهال سكاكي (ل )32
روژبن حاجيان (ل )83
فائزه حبيب زاده (ل )28
خشايار حضرتي وند (ل )23
سورنا حضوري (ل ( ،)86ف )32
پريسا حكيم جوادي (ل )82
نادر خرمي راد (ف )82
پگاه درماني ( ف )83
كيا دليلي (ل )23
محمدعلي ذكائي آشتياني (ل )22
امين ذكائي آشتياني (ل )23
ميالد ذكائي آشتياني (ل )88
نستيهن فرهنگ دره شوري (ل )38
راحيل السادات رحماني (ل )89
آزاده روحاني مشهدي (ل )23
فرزانه روحاني مشهدي (ل )23
محمد علي روحاني مشهدي (ل )23
سپيده سراچي (ل )83
سياوش سلطان احمدي (ف )88
مهدي سليماني پراپري آزاد (ف )83
ليلي علوي يزدي (ل ناتمام ) 38
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دانشكده محل تحصل همسر يا
فرزند
مهندسي و علم مواد
مهندسي برق
مهندسي صنايع
علوم رياضي
فيزيک
مهندسي و علم مواد
مهندسي متالورژي
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
فيزيک
مهندسي برق
مهندسي برق
مهندسي كامپيوتر
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي و نفت
شيمي
مهندسي شيمي و نفت
مهندسي برق /علوم رياضي
مهندسي مكانيک
فلسفه علم
مهندسي و علم مواد
علوم رياضي
مهندسي عمران
علوم رياضي
مهندسي عمران
رياضي
پرديس كيش
شيمي
مهندسي صنايع
علوم رياضي
مهندسي عمران
مهندسي و علم مواد
مهندسي عمران
مهندسي شيمي

دانش آموختگان دوره چهارم
نام خانوادگي ،نام
صادقلو ،منصور
صادقي ،خسرو
طاهري زاده ،مصطفي
عطريان فر ،مهدي

فداقي ،عبداله
فرخ عالئي ،طلعت
فرزان ،بيژن
فرهنگ دره شوري ،نستيهن
حميد قوامي كيا
كارگري ،حميد
كبروي ،مجيد
گبل ،فريدون
محمدزاده ،محمد
مصباحي ،حسين
موحد شريعت پناهي ،ژيال
مهدوي ،سيد محمد
نادري شاهي ،محسن
نعيمي ،محمد باقر
وزوائي ،محمد رضا
هراتي ،علي رضا
يوسفيان ،حسين

نسبت
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
همسر
همسر
همسر
همسر
همسر
همسر
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
فرزند
همسر
فرزند
فرزند
فرزند
همسر
فرزند
همسر
همسر

نام همسر يا فرزند
(مقطع تحصيلي -سال ورود)
فرهاد صادقلو (ل )89
نيما صادقي (ل )28
ايمان صادقي (ل )82
ابوذر طاهري زاده (ف )82
هادي عطريان فر (ل )83
حامد عطريان فر (ل ( ،)81ف )82
هاجر عطريان فر (ل )83
آزاده نوروزي ايران زاد (ل )33
حميد قوامي كيا (ل )38
شهرزاد ملک نيا (ل )38
سكينه رجامند (ل )38
فرخ عالئي ،طلعت (ل )38
فريبا صفري (ل )39
كيهان كبروي (ل )23
كورش گبل (ل )83
آرش گبل (ل )82
ميالد محمدزاده (ل )28
نوشين مصباحي (ف )88
افشين مصباحي (ف )86
نيما صادقي (ل )28
ايمان صادقي (ل )82
اعظم ايرجي زاد (ل )31
سيده سارا مهدوي (ل )23
سينا نادري شاهي (ل )83
هليا نعيمي (ل )26
عبيدي آشتياني ،آزاده
شيما وزوائي (ل )83
فرناز داورپناه (ل )30
نسترن دموئي (ل )32
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دانشكده محل تحصل همسر يا
فرزند
پرديس كيش
مهندسي برق
مهندسي كامپيوتر
مهندسي و علم مواد
مهندسي برق
مهندسي برق /مديريت و اقتصاد
مهندسي برق
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
مهندسي برق /مهندسي شيمي
مهندسي مكانيک
مهندسي مكانيک
مهندسي و علم مواد
شيمي
مهندسي برق
مهندسي برق
مهندسي كامپيوتر
فيزيک
مهندسي برق
مهندسي برق
مهندسي كامپيوتر
علوم رياضي
فيزيک
مهندسي برق
مهندسي مكانيک

فرم خام بي گرافي م رد استفاده در تدوين شرح حال دوره چهارميها (صفحه  1از )3

25

فرم خام بي گرافي م رد استفاده در تدوين شرح حال دوره چهارميها (صفحه  2از )3

26

فرم خام بي گرافي م رد استفاده در تدوين شرح حال دوره چهارميها (صفحه  3از )3

27

28

فصل اول
مشخصات دانش آموختگان

دانشكده مهندسي سازه

21

محسن اعتمادي عيدگاهي
متولد  2913مشهد
ساكن اصفهان
etemaadi@cc.iut.ac.ir
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي زلزله از امپريال كالج لندن در انگلستان 2380
فوق ليسانس مهندسي زلزله از امپريال كالج لندن در انگلستان 2326
ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان علوي مشهد 2938
دوره آموزشي مهندسي قابليت اطمينان در دانشگاه صنعتي بوداپست
كارگاه مهندسي زلزله در پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در تهران 2923
همكاري با موسسه  KAJIMAتوكيو به مدت دوماه 2922
متخصص در زمينه ديناميک سازه ها و مهندسي زلزله
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد از  2988تاكنون
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد از  2963تا كنون
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان از  2962تا 2932
رئيس بخش مهندسي زلزله مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تهران  2933تا 2962
چكيده تجارب
آموزش بيش از پانزده درس و آزمايشگاه در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران
در دانشگاههاي مختلف كشور از  2962تاكنون
معاون پژوهشي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان از  2966تا 2921
رئيس هيئت مديره تعاوني مسكن اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان و مجري ده دستگاه
ساختمانهاي وياليي دو واحدي در سپاهان شهر از  2923تا 2980
مدير گروه كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد از  2923تا 2989
طراحي سئواالت كنكور كارشناسي ارشد در دانشگاه هاي دولتي و دانشگاههاي آزاد اسالمي كشور از 2966
تا كنون
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
استاد راهنماي بيش از  20پايان نامه كارشناسي ارشد و استاد مشاور بيش از 80
پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه هاي دولتي و آزاد كشور.
نويسنده بيش از  31مقاله يا گزارش علمي (برخي بصورت مشترک) در
گردهماييها ،كنفرانسها و مجالت داخلي و خارجي كشور

34

سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي انگلستان ،اسكاتلند ،هلند ،بلژيک ،فرانسه ،اسپانيا ،ايتاليا ،سوئيس ،آلمان ،اتريش ،مجارستان،
يونان ،تركيه عربستان و ژاپن سفر كرده ام.
عالقمند به اينترنت باالخص بخش ويدويي آن هستم.
داراي همسر و دو فرزند هستم .پسرم ازدواج كرده ساكن كشور هلند و در حال اخذ درجه دكتري در رشته
مهندسي كامپيوتر از دانشگاه  Leidenاست .دخترم ساكن تهران است.
توصيه به نسل جوان
به جوانان توصيه ميكنم كه پس از امر مقدس ازدواج به تحصيالت عاليه تا درجه دكتري ادامه دهند و هم
دانا و هم دارا باشند .باالخص امروزه به اينترنت كه خمير مايه رشد و ترقي و تعالي در كشورهاي صنعتي و
پيشرفته عالم است آشنايي و تسلط فراوان داشته باشند.
پيام ويژه
اگرچه اينجانب به تعداد كثيري از كشورهاي عالم سفر كرده و بسياري از پايتختهاي آنان را از نزديک
ديده و لمس كرده ام ،معذالک احساس ميكنم اگر بازهم از برخي هزينههاي داخل منزل صرفنظر كرده و
به دنياگردي بيشتري ادامه ميدادم اكنون از خود راضي تر و خرسندتر بودم .به مصداق ضربالمثل « دنيا
گردي به از دنيا خواري است» انشاء اله بتوانم در باقيمانده عمر حداقل به ايران گردي بيشتري بپردازم.
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جمشيد زارعي (گشيري)
متولد  2913اصفهان
ساكن تهران
jamzareii@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان هشترودي شهر تهران 2938
گذراندن دوره هاي مختلف مديريتي ،كامپيوتر و مهندسي ارزش
مسلط به زبانهاي كامپيوتري FORTRAN ،BASIC ،C ،C++ ،C# ،JAVA
مسلط به كاربرد نرم افزارهاي تخصصي و تدوين برنامه هاي كامپيوتري در رشته مهندسي سازه
مسلط به كاربرد نرم افزارهاي SAP ،ETABS ،SAFE ، AUTOCAD
مسلط به نرم افزاري هاي دفتري و گرافيكي
مسلط به كاربرد نرم افزار  Ansysبراي آناليزهاي خطي ،غيرخطي ،ديناميكي و طراحي بهينه
طراح سازه هاي مختلف شامل سازه سد ،نيروگاه ،سازههاي آبي ،سازه هاي صنعتي ،تونل ،ساختمانهاي
بلندمرتبه ،مخازن مختلف ،سيلو ،راه و مقاوم سازي سازهها
مسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبانهاي فرانسه ،عربي و تركي
سوابق شغلي و مديريتي
همكاري با شركت مهندسين مشاور جواب
طراح سازه و مديريت سيويل در مهندسين مشاور تاراطرح
مسئول طراحي سد و مقاوم سازي در شركت مهندسين مشاور پارس آب تدبير
طراح سازه در شركت تدبير نيرو
مدير بخش سازه و سدهاي بتني در معاونت سد و نيروگاههاي آبي در شركت مهندسي برق ايران (مشانير)
مدير پروژه و طراح سازه هاي آبي در شركت مهندسين مشاور پارس كنسولت
طراح كارخانجات كاغذ و ماشين آالت در شركت مهندسين مشاور طرح و نظارت
هماهنگ كننده طراحي كارخانجات فوالد در شركت مهندسين مشاور پوالد
مدير بخش سازه در شركت طرح و صنعت
رئيس هيئت مديره شركت مشاور پيكده
رئيس هيئت مديره و مدير پروژه در شركت مهندسين مشاور جواب
طراح سازه و سيويل در مجري طرحهاي عمراني نداجا
چكيده تجارب
مديريت پروژههاي عمراني ،طراحي و محاسبات ،تهيه گزارشات مهندسي ،تهيه
مشخصات فني ،حل مسائل پروژهها و مهندسي ارزش
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تهيه نرم افزارهاي محاسباتي سازه براي آناليز قاب و صفحات ،شالوده گسترده و پي بر بستر االستيک قبل
از اشاعه نرم افزارهاي  SAP80و SAP90
طراحي سازه هاي مختلف شامل ساختمانهاي بلند مرتبه ،پلهاي بزرگ ،سيلوها ،سالن ها و كارخانجات
صنعتي ،كارخانجات فوالد ،پناهگاهها ،اسكله ،سازه تاسيسات زيربنايي شهرها ،سازه هاي شبكه هاي
آب ياري ،زهكشي و تصفيه خانه هاي آب و فاضالب ،مخازن و منابع آب ،سازه هاي سد و نيروگاهي ،سازه
هاي پيش تنيده و پيش ساخته و مقاوم سازي
طراحي مجموعه شاهچراغ شيراز و مسجد امام خميني شهر رشت
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
عضويت در زيركميته آناليز و طراحي و ايمني سدها از كميته ملي سدهاي بزرگ ايران
عضويت در انجمن مهندسان محاسب ساختمان
عضويت در نظام مهندسي استان تهران
عضويت در انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف
عاليق
عالقمند به ورزش ،موسيقي ،خطاطي و گفتن شعر
توصيه به نسل جوان
بخواهيد! واقع گرايانه ،بكوشيد بصورت كار گروهي ،بتازيد! آرام و مدبرانه
سرگذشت
در سال  2913در يک خانواده معمولي و پر جمعيت در اصفهان به دنيا آمدم .اصفهان در زمان اشكانيان به
گِي يا جِي معروف بوده است و محله گِي شير يكي از قديمترين محله هاي اصفهان حوالي پل شهرستان
– پلي از دوره ساساني روي زاينده رود -است .جزء مزيد نام خانوادگي من «گشيري» هم به خاطر انتساب
به اين محله است كه براي سادگي حذف شده است.
من در دبستان عليرضا عباسي (نقاش معروف آثار تاريخي صفوي) و پس از آن در دبيرستان صارميه ( باني
آن صارم الدوله از نوادگان قاجاري) و سال پاياني دبيرستان را در گروه فرهنگي دكتر هشترودي اصفهان
تحصيل كردهام .به رياضيات عالقه بسيار داشتم و به همين دليل اولين گزينهام رشته رياضي و علوم
كامپيوتر در دانشگاه صنعتي آريامهر قديم بود .با اينكه در كنكور سراسري در رشته هاي مهندسي
دانشگاه هاي ديگر قبول شده بودم ترجيح دادم در رشته رياضي دانشگاه شريف تحصيل كنم .دو سال
رشته رياضي را آموختم و در آنجا عالوه بر رياضي به علوم كامپيوتر نيز بسيار عالقمند شدم .در سال 2930
دانشكده سازه در دانشگاه شريف تاسيس شد .در دهه  20ميالدي بيشترين كاربرد كامپيوتر در رشته سازه
بود و ديگر ر شته ها هنوز وارد اين عرصه نشده بودند .با انگيزه استفاده از كامپيوتر به همراه دو نفر از
دوستان رشته رياضي اسفنديار شايان آراني و جعفر قندچي از دانشكده رياضي به دانشكده سازه انتقالي
گرفتم .رشته مهندسي سازه براي خودش يک دنيايي بود و رشته كامپيوتر در آن كاربرد بسيار زيادي داشت.
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مهندس سازه پس از فارغالتحصيلي اگر قصد ادامه تحصيل يا همكاري با دستگاههاي كارفرمايي نداشت
مي توانست پيمانكار يا مشاور باشد .من باتوجه به عاليق و گروه خوني خود همكاري با مهندسان مشاور را
انتخاب كردم.
سازه در درون بسياري از طراحيها ميانه و مغزه سخت افزاري طرح بوده و اسكلت اصلي را در بر ميگيرد.
ديگر اجزاي عملكردي و كاربردي هم متكي به آن است .مهندس سازه نه تنها بايد رشته خود را بطور
دقيق بداند بلكه بايد اطالعات كافي از رشته مهندسي معماري داشته باشد تا در تعامل با او طراحي
مطلوبتري ان جام دهد .عالوه بر آن او بايد ژئولوژي ،ژئودزي ،ژتوتكنيک و مهندسي پي را بداند و از
تخصصهاي ديناميک و زلزله شناسي و هيدروليک ،سازه هاي دريايي و آبي و ايمني سازهها ،متره و برآورد
و بهينه سازي برخوردار باشد .عضويت در جامعه مهندسان مشاور ايران به من ياد داد كه يک مدير در
مهندسان مشاور بايد با سه رشته مديريت ،حقوق و حسابداري نيز آشنا باشد.
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مرتضي زرين
متولد  2913شاه آباد
ساكن كرج
kanrood_com@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف در سال  2939پس از دو سال تحصيل در رشته مهندسي
مكانيک
ديپلم رياضي از دبيرستان محمد رضا پهلوي كرمانشاه 2938
متخصص در اجراي ساختمان هاي بتن آرمه و فوالدي
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
رئيس هيئت مديره شركت كانرود در تهران از  2968تا كنون
مسئول فني كارگاه شركت ويسور در كرمانشاه از  2962تا 2966
دوره خدمت نظام وظيفه در ذوب آهن اصفهان از  2939تا 2933
چكيده تجارب
سه سال تجربه در انجام پروژه  23دستگاه خانه هاي سازماني در كرند غرب كرمانشاه به مدت  9سال
احداث بيمارستان  36تخت خوابي در قروه كردستان به مدت  1سال
ساخت مركز آموزش فني وحرفه اي در قروه كردستان به مدت  9سال
اجراي بيمارستان رازي در ماهنشان زنجان به مدت  2سال
اجراي پادگان نيروي زميني قلعه شاهين(ابوذر) در سرپل ذهاب كرمانشاه به مدت  1سال
اجراي پادگان نيروي هوايي اميديه اهواز
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشور كانادا سفر كرده ام.
به فعاليت هاي ورزشي ،كوهنوردي ،خوانندگي و امور هنري و اجتماعي عالقمندم
همسرم ديپلم تجربي ،دختر بزرگم داراي مدرک دكتري در مهندسي مخابرات ،پسرم ليسانس عمران و دختر
كوچكم فوق ليسانس معماري است.
توصيه به نسل جوان
جهت ارتقا كيفيت ساخت و ساز ،توجه و عالقه بيشتر با مسئوليت بيشتر داشته باشيد.براي كسب اطمينان بيشتر
در فراگيري تئوريها و آزمايش آنها در آزمايشگاه دانشگاه دقت بيشتري داشته
باشيد.جهت كاهش آسيب هاي ناشي از سوانح طبيعي مانند زلزله و نيز افزايش
طول عمر و بازدهي ساختمانها ،دقت بيشتري در اجرا داشته باشيد .در بكارگيري
تئوريها و استفاده از تجارب مسئولين باسابقه و ارشد و دستاوردهاي تجربي
كشورهاي پيشرفته اهتمام بيشتري داشته باشيد .من اگر شخصاً به دوره جواني و
دانشجويي برميگشتم بهتر درس ميخواندم ،جدي تر كار ميكردم ،زبان انگليسي
را تكميل ميكردم و در كنار كارهاي اجرايي ،كارهاي محاسباتي بيشتري انجام
ميدادم.
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جعفر قندچي
متولد  2918ارسباران
ساكن تهران
jafar.ghandchi@yahoo.com

تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي 2938
گذراندن دورههاي آموزشي مورد توصيه سازمان نظام مهندسي ساختمان
كارشناس مسائل پيش روي پروژه هاي عمراني و بررسي فني و حقوقي قراردادهاي منعقده در قالب مصوبات سازمان
مديريت و برنامه ريزي براي پروژه هاي عمراني
مسلط به زبانهاي انگليسي ،عربي و تركي اسالمبولي

سوابق شغلي و مديريتي
اشتغال در مهندسين مشاور هندسه پارس به عنوان سرپرست نظارت پروژه هاي دريايي در جزيره كيش از  2982تا كنون
موسس و عضو هيئت مديره مهندسين مشاور ايوان از 2961
كارشناس پروژه هاي دريايي در مهندسين مشاور سازه پردازي در خارک از  2983تا 2982
سرپرست نظارت پروژه ميان گذر اروميه در مهندسين مشاور طرح نوانديشان از  2989تا 2983
كارشناس مديريت امور ساختمان و تاسيسات دانشگاه صنعتي شريف از  2968تا 2981
كارشناس و مسئول طرحهاي عمراني دانشگاه تبريز از  2933تا 2968
مهندس محاسب  -سرپرست دفتر فني در مهندسين مشاور ژ -تي – ما در تهران و خرمشهر در طرح ضربتي اسكله هاي
خرمشهر از  2931تا 2933

چكيده تجارب
 29سال تجربه در طرح توسعه و اجراي پروژههاي مربوط به فضاهاي آموزشي در دانشگاه تبريز
 23سال تجربه در طرح توسعه و اجراي پروژه هاي مربوط به فضاهاي آموزشي و تحقيقاتي در دانشگاه صنعتي شريف
مديريت پروژه هاي كارخانه سيمان اردبيل در مهندسين مشاور سازه پردازي و نساجي خوي بصورت آزاد
طراحي و اجراي پروژه هاي دريايي شامل اسكله ،دايک ،رو رو و غيره در جزاير جنوب كشور
اجرا و نظارت بر پروژه هاي مسكوني متعدد در تهران و تبريز
انجام فعاليتهاي زيست محيطي در منطقه اجرايي پروژه هاي دريايي و در مناطقي از جزاير خليج فارس مخصوصاً انتقال
مرجانها و كف زيان خليج فارس به محل مناسب پس از مكان يابي مناسب

سفرهاي خارجي ،عاليق
سفر به كشورهاي اروپائي ،آمريكا و تركيه
عالقمند به ورزش و امور اجتماعي

توصيه به نسل جوان
اصرار بر نقطه نظرات كارشناسي و عدم تابعيت از دستورات غير كارشناسي مافوق
مدارا با افراد و همكاران پائين دست و آموزش آنها و توجيه فني و كارشناسي باالدست
و تالش براي همسو نمودن آنها در اجراي پروژه ها
يادگيري از هر رده سني و سازماني و بكارگيري تجربيات اندوخته شده در اجراي پروژهها
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دوره چهارمي هاي مهندسي سازه فاقد ارتباط قطعي

اسفنديار شايان اراني
متولد  2913مشهد
ساكن  Cypressدر تكزاس آمريكا
تحصيالت
ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 2933

احمد رضا غايي
متولد  2913اصفهان
تحصيالت
ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 2933
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فصل دوم
مشخصات دانش آموختگان

دانشكده مهندسي صنایع
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احسان آسودگي
متولد  2913كاشان
ساكن  Napervilleايلينويز آمريكا
easoudegi@niu.edu
www.niu.edu/isye/staff/asoudegi.shtml
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي صنايع از دانشگاه ويرجينياي غربي آمريكا
فوق ليسانس مهندسي صنايع و عمليات از دانشگاه ميشيگان
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شهر ميانه 2932
پژوهشگر در زمينه عوامل انساني و ارگونومي صنايع ،اندازه گيري كار و زمان ،طراحي آزمايشات و كنترل
كيفيت
سوابق شغلي
عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي صنايع و سيستم در دانشگاه ايلينويز شمالي از  2382تاكنون
عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي از  2383تا 2382
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدوين  3مقاله علمي و انتشار آن در مجالت و كنفرانس هاي بينالمللي
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محمد مهدي اخوان بهابادي
متولد  2913يزد
ساكن تهران
akhavan.mm@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
تحصيل در دوره فوق ليسانس مديريت دولتي در مركز آموزش مديريت دولتي يزد
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان اميركبير يزد 2938
دوره هاي آموزشي مديريت تحول استراتژي و برنامه ريزي صنعتي در سازمان مديريت صنعتي
دوره آموزشي ويژه مديران در مركز آموزش وزارت صنايع
متخصص در بررسي فني اقتصادي طرحهاي صنعتي و تهيه طرحهاي توجيهي و متخصص در زمينه خدمات مرتبط
با سرمايهگذاري و توليد صنعتي
زبان انگليسي در حد متوسط
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت صنايع شيميايي نسيم سبز ربيع (توليد كننده كود مايع) در تهران از 2983
تاكنون ()www.sarsabz.ir
رئيس دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي در شركت ملي صنايع پتروشيمي از  2980تا 2983
مدير كل صنايع استان يزد در وزارت صنايع تا سال  2923تا 2923
مشاور صنعتي استاندارد استانداري يزد از  2929تا 2923
مدير كل اداره كل صنايع استان يزد از 2922تا 2929
مدير كل اداره كل صنايع استان گيالن از  2968تا 2922
مدير كل اداره كل صنايع يزد از  2966تا 2963
كارشناس طرح و برنامه -رئيس اداره طرح و برنامه در اداره كل صنايع استان يزد از 2960تا 2966
كارشناس در ذوب آهن اصفهان از  2933تا 2960
خانواده
فرزندان به ترتيب رضا كارشناس مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف -علي كارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه
صنعتي شريف و كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني دانشگاه تهران -حسين دانشجوي مهندسي صنايع دانشگاه
آزاد -حسن دانش آموز دبيرستان
توصيه به نسل جوان
تالش و بهرهگيري بيشتر از برنامههاي درسي و آموزشي و اساتيد و شرايط دانشگاه
جدي گرفتن تحصيالت تكميلي تا سطوح باالتر
پيام ويژه
پايههاي رشد و شكوفائي و طي مراحل كمال و رضايتمندي از زندگي در دوره جواني و
تحصيل گذاشته ميشود و در مراحل بعدي تكامل مييابد .اگر در جواني اندوخته كافي
براي يک زندگي خوب و رو به كمال به دست نياوريم در سنين باالتر كه همراه با
گرفتاري و كار و مسئوليت زياد است قاعدتاً جبران آن بسيار سخت است و نميتوانيم به
سطح دلخواهي از زندگي توام با شكوفائي و كمال و سعادت برسيم .توجه به استفاده
حداكثري از زمان و لحظههاي عمر و داشتن هدف و برنامه براي زندگي از الزامات طي
اين مسير است.

45

عبدالرحيم افتخاري
متولد  2913كرمانشاه
ساكن تهران
abdolrahim@hotmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
تحصيل دكتري ناتمام مهندسي صنايع و مديريت در دانشگاه ايالتي اوكالهما -آمريكا
2960
فوق ليسانس مهندسي صنايع و مديريت از دانشگاه ايالتي اوكالهما -آمريكا 2938
ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور كرمانشاه 2938
دوره هاي مميزي و سرمميزي  ISO 9000در تهران
دوره اي سرارزيابي مدل  EFQMدر موسسه  EFQMبروكسل بلژيک
دوره امكان يابي طرح ها در تهران
متخصص در زمينه مديريت ،تعالي سازماني ،طراحي سازمان ،تحليل و طراحي سيستمها ،مطالعات امكان سنجي و
مديريت پروژه
مسط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت لولههاي دقيق كاوه ايرانيان در تهران از  2988تاكنون
معاون طرح و برنامه شركت كاله -تهران
مشاور مديريت در شركت هاي  IOECو انرژي دانا -تهران
معاون كيفيت گروه در شركت سايپا -تهران
معاون مهندسي شركت فرآوري و ساخت -تهران
مدير پروژهها در شركت مهندسين مشاور و صنايع خودرو -تهران
مدير پروژهها در شركت مديريت طرحهاي صنعتي -تهران
مدير توليد در شركت صنايع فلزي ايران -تهران
مدير منطقه در شركت واحد اتوبوسراني تهران
مدير پروژه در انستيتو آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف
چكيده تجارب
تدريس در دانشگاههاي شريف و آزاد بصورت استاد مدعو به مدت  23سال
تهيه پروژههاي مطالعات امكان سنجي به مدت  20سال
فعاليت هاي سازماندهي به مدت  20سال
مديريت پروژه به مدت  9سال
مديريت تعالي سازمان به مدت  20سال
مديريت عمومي به عنوان مدير عامل يا عضو هيئت مديره به مدت  20سال
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
اقامت در آمريكا براي تحصيالت تكميلي و سفرهاي متعدد به كشورهاي اروپايي،
آسيايي و كاناداعالقمند به عرفان ،ادبيات و ورزش بسكتبال
متاهل و داراي  1فرزند دختر ،يكي دانشجوي دكتري شهرسازي در آمريكا و ديگري
دانشجوي فوق ليسانس حقوق بين المللي در ايران
توصيه به نسل جوان
براي نيل به موفقيت شايد «هوش» الزم باشد ولي قطعاً كافي نيست .مقوله هاي ديگر
نظير« :پشت كار»« ،تالش»« ،شانس» و غيره هم ضروري است.
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سيد محمد موسي بهشتي شيرازي
ساكن تهران
عكس جديد ارائه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2936
ديپلم رياضي از دبيرستان اقبال آشتياني تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
اشتغال در فعاليت هاي ساخت و ساز آزاد ساختماني در تهران از  2989تاكنون
انجام فعاليت هاي مشاوره و طراحي بصورت قراردادي در زمينه مهندسي صنايع براي شركت هاي طرف
قرارداد سازمان صنايع ملي نظير كفش وين ،كارخانه اسالم ،كارخانه مبليران ،از  2962تا 2989
مهندس صنايع /مدير كارخانه /مدير عامل شركت رادياتور فوالدي ايران (رادفو) از  2969تا 2962
مدير كارخانه /قائم مقام مدير عامل شركت ريسندگي و بافندگي پاكان در تهران از  2933تا 2938
سفرهاي خارجي و خانواده
سفر خارجي نداشتهام.
متاهل و داراي سه فرزند هستم .فرزند اول ليسانس كامپيوتر شاغل در تهران ،فرزند دوم دانشجوي
مهندسي عمران در استراليا و فرزند سوم دانشجوي رشته زبان انگليسي در تهران است.
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سيما پريساي
متولد  2990تهران
ساكن لوس آنجلس كاليفرنيا آمريكا
sparisay@csupomona.edu
www.csupomona.edu/~sparisay
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي صنايع و سيستم از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در لس آنجلس آمريكا 2336
فوق ليسانس تكنولوژي توليد و مديريت از دانشگاه استن در بيرمنگام انگلستان 2323
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان مرجان تهران 2938
مسلط به زبان انگليسي
سوابق اشتغال دانشگاهي
مدرس تمام وقت /دانشيار /پرفسور /استاد بازنشسته دانشكده مهندسي صنايع و توليد پلي تكنيک ايالتي
كاليفرنيا ( )Cal Poly Pomonaاز  2333تا )www.csupomona.edu( 1021
مدرس تمام وقت /دستيار پژوهشي /دستيار آموزشي دانشكده مهندسي صنايع و سيستم دانشگاه كاليفرنياي
جنوبي در لسآنجلس آمريكا از  2383تا 2333
مدرس تمام وقت دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف از  2936تا 2962
سوابق صنعتي
تحليل گر سيستم در شركت طراحي صنعتي ايران در تهران از  2961تا 2962
مشاور سازمان مديريت صنعتي ايران در تهران از  2933تا 2936
مشاور در مهندسين مشاور صنعتي ايران در تهران 2931
چكيده تجارب
هماهنگ كننده كنفرانس  ASEE/PSWدر پلي تكنيک ايالتي كاليفرنيا 1006
مشاور آموزشي دانشكده مهندسي صنايع و توليد در پلي تكنيک ايالتي كاليفرنيا از  2336تا كنون
استاد راهنما در پلي تكنيک ايالتي كاليفرنيا از  2336تا 2338
مسئول برگزاري كارگاه آموزشي در دانشگاه كاليفرنيا جنوبي در لس آنجلس 2339
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدوين  8مقاله علمي و انتشار آنها در مجالت و كنفرانس هاي معتبر بينالمللي
ارايه دو مقاله در كنفرانس هاي معتبر بين المللي
عضويت در انجمن ها و مجامع زير:
)Institute of Industrial Engineering(IIE
)Industrial Engineering Honor Society (Alpha Pi Mu
)The Society of Women Engineers (SWE
Association of Professors and Scholars of Iranian
)Heritage (APSIH
)American Society for Engineering Education (ASEE
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مجتبي تهمورس
متولد  2918تهران
ساكن تهران
tahmouresm@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي 2963
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره  2تهران 2932
متخصص طراحي سيستمهاي مديريت و سيستمهاي صنعتي ،طراحي و شكلدهي و اجراي مراكز
تحقيقاتي
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت مديره و مدير عامل پژوهشكده سيستمهاي پيشرفته ايران – تهران از  2920تا 2983
عضو هيئت مديره و مدير دفتر مطالعات در مركز تحقيقات و خدمات خودكفايي ايران در تهران
مدير بخش تحقيقات در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تهران
عضو هيئت مديره و مدير كارخانه در شركت خوروسازان ايران در تهران
عضو هيئت مديره و مدير كارخانه شركت توليدي مرتب (لندرور )
مدير منطقه يک اتوبوسراني تهران
مدير دفتر اطالعات و آمار مركز جهاد سازندگي تهران
طراح و تحليلگر ارشد سيستم در مهندسين مشاور ايران ويرگان
طراح و تحليل گر ارشد سيستم در شركت ملي ذوب آهن اصفهان
چكيده تجارب
مديريت شركت هاي صنعتي به مدت  13سال
شناخت مشكالت و مسائل استراتژيک شركتهاي صنعتي و ارايه راه حل براي آن به مدت  23سال
شناخت مشكالت  ،مسائل ،كمبودها و نواقص فني شركتهاي صنعتي و ارايه راهكار از طريق ايجاد
واحدهاي تحقيق و توسعه
تاليفات
تاليف كتاب مشخصات عملكردي ( )Functional Specificationبراي تجزيه
و تحليل مشكالت سيستمي در يک سازمان و تعريف مشخصههاي عمل كننده و
ارايه راه حل براي رفع مشكالت آنها
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به بسياري از كشورهاي آسيايي ،اروپايي و كانادا سفر كرده ام
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داراي مطالعات جامعي روي عملكرد و اثرات فرهنگي اجتماعي سياسي و عقيدتي سينماي يكصد ساله
جهان هستم.
متاهل و داراي دو فرزند دختر و پسر هستم .فرزند دخترم فوق ليسانس گرافيک و عالقمند به طراحي
بخصوص لباس و فرزند پسرم ليسانس نرمافزار كامپيوتر و عالقمند به انيميشن و بازيهاي كامپيوتري است.
توصيه به نسل جوان
رضاي خدا را هميشه در همه امور در نظر داشته باشيد.
به يک محيط (كشور) آرماني براي خود و هم ميهنان خود فكر كنيد.
اصول انساني را بخاطر پول زير پا نگذاريد.
در رشته تحصيلي خود با سواد شويد و خيلي به فكر نمره نباشيد.
در هر زمينه اي كار مي كنيد ،صداقت داشته و دلسوزانه كار كنيد و همواره به بهبود مستمر حساس بوده و
كار بدون نقص انجام دهيد (.)Zero Defect Work
در مديريت و يا امور كارشناسي همواره گرايش به نوآوري ،خالقيت و بهبود كار را در خود تقويت نماييد.
براي زندگي خود استراتژي و نقشه راه داشته باشيد .افق آرمان خود را تعريف كنيد و براي رسيدن به آن
برنامههاي بلند مدت و كوتاه مدت و برنامه ريزي داشته باشيد .در حين مسير حركت سياستهاي حركتي
را تعريف كنيد و در خالل حركت نوسانات سياسي ،اجتماعي و اقتصادي جامعه و دنيا را مد نظر داشته و
اثرات آنرا در برنامه هاي خود در نظر بگيريد.
توجه داشته باشيد كه انسان به عنوان اشرف مخلوقات آنقدر توانمند است كه هر هدفي را براي خود تعريف
كند ،مي تواند به آن دست پيدا كند .فقط همانطور كه توصيه كردم رضاي خداوند ،اصول اخالقي و انساني
هيچ وقت فراموش نشود .مطمئن باشيد حتماً موفق خواهيد بود.
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احمد ثابت قدم
متولد  2913تهران
ساكن آمريكا -ايالت جورجياMarietta -
ahmad_sabetghadam@hotmail.com
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
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مجيد جرايدي
متولد  2990تهران
ساكن آمريكا -ويرجيناي غربي
majid.jaridi@mail.wvu.edu
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري  Industrial and Operations Engineeringاز دانشگاه ميشيگان در
آنآربور آمريكا 2389
فوق ليسانس صنايع از  Asian Institute of Technologyتايلند 2323
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2931
عاليق پژوهشي :تحليل و برنامه ريزي حمل و نقل ،كنترل كيفيت و تحليل تصميم گيري
مدرس درسهاي مديريت كيفيت جامع ،طراحي آزمايشات صنعتي ،پيش بيني هاي فناوري ،كنترل كيفيت صنعتي و
طراحي پيشرفته
سوابق شغلي و مديريتي
استاد مهندسي صنايع و مديريت سيستم در دانشگاه ويرجينياي غربي از  2333تاكنون
()www.imse.cemr.wvu.edu
مدير ارشد  NASA West Virgina Space Grant Consortiumاز  2332تاكنون
()www.nasa.wvu.edu
دانشيار دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه ويرجينياي غربي در آمريكا از  2388تا 2333
استاديار دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه ويرجينياي غربي در آمريكا از  2383تا 2388
دستيار آموزشي و پژوهشي در دانشگاه ميشيگان در آنآربو ايالت ميشيگان آمريكا  2328تا 2389
مربي پلي تكنيک تهران (دانشگاه صنعتي اميركبير) در تهران از  2933تا 2938
چكيده تجارب
مدير ارشد دفتر مركزي  NASA West Virginia Space Grant Consortiumدر شهر
 Morgantownكه كنسرسيومي متشكل از  21دانشگاه است و توسط  NASAبراي پيشبرد تحقيقات پايه
گذاري شده است.
ارزيابي برنامه هاي پژوهشي مختلف براي  NIOSH ، NASAو  NSFو همچنين ارزيابي چندين مجله و
كنفرانس حرفهاي
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
دريافت جايزه مشاور برجسته از كالج  Statlerدانشگاه ويرجينياي غربي
دريافت جايزه استاد تحصيالت تكميلي برجسته از كالج  Statlerدانشگاه ويرجينياي غربي
دريافت جايزه افتخاري مهندسي صنايع از موسسه  Alpha Pi Muآمريكا
عضويت در  8كميته مختلف مربوط به كالج  Statlerو دانشكده سيستم هاي مهندسي صنايع و مديريت از دانشگاه
ويرجينياي غربي
عضو Institute of Industrial Engineers
عضو American Society for Quality
هدايت  23دانشجوي دكتري و  62دانشجوي فوق ليسانس از زمان كسب رتبه استادي
تدوين  33مقاله و انتشار آن در مجالت معتبر بينالمللي يا ارايه در كنفرانس هاي
مختلف از زمان كسب رتبه استادي
دريافت  63مورد رديف بودجه تحقيقاتي عمده و قابل توجه از مراكز و سازمان هاي
مختلف آمريكا به ويژه  NASAو موفقيت در انجام پروژه هاي مربوطه
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محمد حسين(خسرو) حجازيان
متولد  2990زابل
ساكن گالسكو در اسكاتلند انگلستان
khosrowhejazian@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان آذر شماره  1تهران 2938
تحصيالت تكميلي در رشته مديريت ساخت و مهندسي توليد از دانشگاه  Strathclydeدر گالسكو
اسكاتلند 2323
فوق ليسانس در رشته فناوري نمک زدائي از دانشگاه گالسكو در اسكاتلند 2380
متخصص در زمينه تهيه ،پياده سازي و توسعه سيستم هاي فناوري اطالعات و مدير پروژه و مسئول
طرحهاي بزرگ
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير خدمات اطالعات مديريت در دانشگاه گالسكو در اسكاتلند از  2336تا مرحله بازنشستگي در سال
)www.gla.ac.uk( 1021
مدير پروژه در  UFC Ingres Familyدر گالسكو اسكاتلند از  2332تا 2336
مسئول توسعه سيستمها و سرپرست پروژه در دانشگاه گالسكو در اسكاتلند از  2380تا 2332
چكيده تجارب
 93سال تجربه در توسعه سيستمها
 11سال تجربه در نظارت شخص ثالث در پياده سازي سيستم هاي مديريت فرآيندي پيشرفته
 13سال تجربه در مديريت پروژه و مديريت طرحهاي چند ميليون پوندي
 10سال تجربه در ايجاد و مديريت دفتر طرح
 22سال تجربه در خدمات فناوري اطالعات و مديريت كسب و كار
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سيد محمود حسين زاده حجازي
متولد  2913اصفهان
ساكن تهران
smhejazy@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس ناتمام علوم كامپيوتر در دانشگاه صنعتي شريف
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي اصفهان 2938
دوره مديريت استراتژيک ادواري در سازمان مديريت صنعتي
مديريت توليد در صنايع ساخت و توليد در ژاپن 2382
مسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان فرانسه
سوابق شغلي و مديريتي
معاون بازرگاني شركت شهاب خودرو تا سال 2983
معاون سرمايه گذاري منطقه آزاد چهابهار
عضو هيئت مديره و مدير عامل شرک شهاب خودرو در تهران
رئيس هيئت مديره شركت چرخشگر در تهران
مدير عامل شركت كفش پيروزي (وين سابق) در تهران
مدير عامل شركت ليالند موتور (شهاب خودرو فعلي) در تهران
مسئول كامپيوتر در مهندسين مشاور طالقاني دفتري (مهاب قدس فعلي) در تهران
چكيده تجارب
توليد اتوبوس شهري با طراحي داخلي به مدت  1سال در شركت شهاب خودرو
اجراي پروژه توليد گيربكس خودروهاي ديزلي به مدت  3سال در شركت چرمشگر
عاليق
عالقمند به كوهنوردي
توصيه به نسل جوان
اگر به فرض به گذشته باز مي گشتم همزمان با اشتغال به ادامه تحصيل منظم و با برنامه مي پرداختم.
پيام ويژه
فرهنگ جامعه ما نياز به اصالح و تغيير دارد .به عنوان مثال تحصيل عمدتاً و فقط
به منظور كسب و كار و درآمد است و يا احساس تعلق به كشور و سرزمين مادري
بسيار ضعيف است.
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بهرخ خوشنويس
متولد  2913ساري
ساكن لسانجلس كاليفرنيا آمريكا
khoshnev@usc.edu
www.usc.edu/dept/ise/directory/behrokh_khoshnevis.htm
www.bkhoshnevis.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي صنايع و مديريت از دانشگاه ايالتي اوكالهاما 2938
فوق ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه ايالتي اوكالهاما 2933
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2931
متخصص و پژوهشگر در زمينه هاي سيستمهاي كامپيوتري جامع براي برنامه ريزي و طراحي ساخت و
توليد ،ساخت سريع مدل اوليه ،و محيط هاي شبيه سازي هوشمند
سوابق شغلي و مديريتي
استاد دپارتمان مهندسي صنايع و سيستم و دپارتمان مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه كاليفرنياي
جنوبي از سال  2389تا كنون ()www.usc.edu
مدير مركز فناوريهاي ساخت اتوماتيک سريع ) (CRAFTو مدير برنامه تحصيالت تكميلي مهندسي
ساخت و توليد در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي
چكيده تجارب
هدايت  19دانشجوي دكتري براي تهيه رساله دكتري
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
دريافت پست استادي از دانشكده هاى مهندسى مكانيک و هوا فضا و مهندسى پزشكى دانشگاه كاليفرنياي
جنوبي در سال  1029كه مجموعاً  3دانشكده مي شود.
تدوين و انتشار  230مقاله علمي در مجالت معتبر بين المللي
عضو انستيتو مهندسين صنايع آمريكا
عضو ارشد انجمن مهندسي ساخت و توليد آمريكا
عضو انجمن شبيه سازي كامپيوتري آمريكا
دانشمند مدعو در بسياري از برنامههاي راديو تلويزيوني
دريافت جايزه يكي از  13مخترعين برجسته از ميان  3000مخترع براي اختراع
 Contour Craftingدر سال 1006
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 اختراع ثبت شده در آمريكا به10  اختراع و توسعه محصول در آمريكا و ساير كشورها كه60 ثبت حدود
:شرح زير است
Multi-chamber vibrating valve for cementitious material
Extruded wall with rib-like interior
Compliant, low-profile, independently-releasing, non-protruding, and
genderless (CLING) Docking system for robotic modules
Material delivery system using decoupling accumulator
Dry material transport and extrusion
Mixer-extruder assembly
Wellbore collection system
Deployable contour crafting
Robotic systems for automated construction
Metering and pumping devices
Systems and methods for unloading water from gas wells
Haptics apparatus – omnigrasp
Automated plumbing, wiring and reinforcement
Methods for reduction of powder waste in selective inhibition of
sintering
Metallic parts fabrication using selective inhibition sintering
Multi-nozzle assembly for extrusion of walls
Selective inhibition of bonding of powder particles for layered
fabrication of 3-D objects
Optically multiplexed hand-held digital binocular system
An additive fabrication method
Additive fabrication apparatus and method
Incremental digitizer for encoding geometrical forms
توصيه به نسل جوان
به ارزش هاى اجتماعى گذرا كه براى شما جهت تعيين ميكنند بى اعتنا باشيد و تنها در جهت عالقه
 ساده زندگى كنيد و هدف زندگى را تاثير مثبت گذاشتن براى بشريت و پيشبرد.باطنى خود تالش كنيد
، خود را از طريق مطالعه. سود جويى و دروغ دورى كنيد، از خرافات به هر نوعش.تمدن بشرى قرار دهيد
 به ياد داسته باشيد كه انسان پويا مدام در تغيير و تحول.تجربه و تفكر به حقايق هستى نزديک تر كنيد
است بنا بر اين باور هاى خود را هيچگاه حقيقت محض ندانيد و آماده قبول آنچه به حقيقت نزديک تر
.است باشيد
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مسعود دانائي مقدم
متولد  2913تهران
ساكن تهران
danaie@mail.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2926
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان خرداد تهران 2938
دوره مديريت استراتژيک در سازمان مديريت صنعتي
دوره مديريت استراتژيک در موسسه جايكا ژاپن به مدت  10روز
زبان انگليسي كامل
متخصص در مذاكرات قراردادي خودرو و انجام مطالعات امكان سنجي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير مهندسي شركت قواي محركه كرمان خودرو و مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت «مديران
خودرو» متعلق به كرمان خودرو از  2980تا 2983
اشتغال در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از  2960تا  2980و تصدي سمت هاي مختلف از جمله
مدير سرمايه گذاري صنعتي ،مدير گروه خودرو ،مدير عامل مركز تحقيقات و نوآوري سايپا و عضو
هيئت مديره شركت سايپا ،عضو هيئت مديره شركت پارس خودرو.
پايه گذار و عضو هيئت مديره پژوهشكده سيستمهاي پيشرفته ايران وابسته به دانشگاه صنعتي شريف از
سال 2920
عضو هيئت مديره شركت ليالند ايران از  2932تا 2960
مدير مهندسي صنايع شركت ساراول در تهران از  2939تا 2933
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به بسياري از كشورهاي جهان براي مذاكرات قراردادي خودرو سفر كردهام .از جمله به ژاپن ،كره جنوبي،
چين ،كانادا ،بلغارستان ،چكسلواكي ،روماني ،تايوان ،آلمان ،ايتاليا ،فرانسه ،اطريش ،هلند ،تركيه ،مالزي و
سنگاپور مسافرت كاري داشته ام.
به ورزش فوتبال عالقمندم و عضو تيم فوتبال دانشگاه بودم.
داراي همسر و دو فرزند دختر و يک فرزند پسر هستم .پسرم مهندس صنايع،
دختر بزرگم فوق ليسانس طراحي و نقاشي و دختر كوچكم سال چهارم گرافيک
است.
توصيه به نسل جوان
جوانان را به صداقت ،درستي ،مسئوليت پذيري توصيه ميكنم و كاري را بپذيرند
كه توان آنرا دارند.
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بيژن داوري تبريزي
متولد  2913مشهد
ساكن تهران
davari.sharif@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 2938
دوره آموزشي برنامه ريزي و توليد لوازم خانگي در شركت اريستون ايتاليا به مدت يک ماه
دوره آموزشي برنامه ريزي و توليد انواع واگنهاي باري در شركت واگن يونيدن آلمان غربي به مدت يک
ماه
دوره آموزشي برنامه ريزي و توليد انواع واگن مسافربري در شركت  S.G.P.اتريش به مدت يک ماه
دوره آموزشي مستندسازي ،مميزي داخلي ،سرمميزي سيستم هاي مديريت كيفيت و محيط زيست در
داخل و خارج كشور
دوره هاي آموزشي در زمينههاي مديريت مالي براي مديران غير مالي ،مميزي انرژي ،اصول پدافند
غير عامل ،قاطعيت ،و خالقيت
مسلط به زبان انگليسي
متخصص در زمينه مشاوره و آموزش سيستم هاي مديريت كيفيت از جمله ايزو  3002و ايزو 23002و ساير
سيستمهاي مشابه ،طراحي و پياده سازي كليه سيستمهاي مهندسي صنايع و مديريت ،مهندسي ارزش،
تدوين استانداردها ،مديريت و اداره شركت ها و موسسات مهندسي و توليدي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل و طراح سيستمها در شركت مهندسي و بهبود كيفيت شريف وابسته به بنياد شريف از 2983
تاكنون
مشاور آزاد در زمينه طراحي سيستمها از  2983تا 2983
مدير عامل و طراح سيستمها در شركت مهندسي فجر كيفيت در تهران از  2982تا 2983
مدير عامل و طراح سيستمها در شركت بنياد استاندارد در تهران از  2920تا 2982
مدير واحد مهندسي صنايع و توليد /مدير برنامه ريزي شركت واگن پارس در اراک از  2966تات 2920
مدير واحد مهندسي صنايع در شركت ايران خودرو از  2961تا 2966
عضو هيئت مديره و مدير كارخانه در شركت صنايع ماشينهاي چوب از  2938تا
2961
رئيس برنامه ريزي و كنترل توليد شركت لوازم خانگي آردل از  2933تا 2932
دستيار آموزشي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف از  2931تا
2933
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چكيده تجارب
 10سال فعاليت در زمينه طراحي و پياده سازي سيستمها از جمله سيستم هاي مديريتي و مهندسي صنايع
در سازمان ها و شركتها ،مشاوره و آموزش جهت طراحي و استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت ايزو
 3002و مديريت HSE
 11سال فعاليت در زمينه مديريت شركت ها و موسسات توليدي و خدمات مهندسي
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
داراي پروانه كارشناسي استاندارد در زمينه آموزش ،تدوين و اجراي استانداردها از سازمان ملي استاندارد
ايران
عضو انجمن مهندسي ارزش ايران
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
سفرهاي ماموريت كاري به كشورهاي تركيه ،آلمان غربي ،ايتاليا ،اتريش و اندونزي داشته ام.
به مطالعه متون علمي و تخصصي ،شركت در انجمن هاي علمي و تخصصي عالقمندم.
داراي همسر و چهار فرزند -سه پسر و يک دختر -هستم .پسر بزرگم در زمينه خدمات كامپيوتري اشتغال
دارد و سه فرزند ديگرم دانشجو هستند.
توصيه به نسل جوان
با صاحبنظران و افراد باتجربه بيشتر مشورت كنيد و در تصميم گيريهاي مهم و عمده همه جوانب را
بررسي كنيد.
پيام ويژه
ايمان قلبي به خالق هستي و اتكال به خداوند در تمام امور زندگي شخصي و كاري
رعايت اخالق مهندسي و صداقت و درستي در تمام زندگي شخصي و حرفهاي
مسئوليت پذير بودن ،تالش مستمر و اطمينان به موفقيت در تمام كارها
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عبدالحميد درخشنده
متولد  2913بهبهان
ساكن برلين در آلمان
ahderachsch@googlemail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان هاج قوام شيراز 2938
مسلط به زبان آلماني و انگليسي
سوابق زندگي و شغلي
پس از فارغ التحصيلي به مدت چهارماه در كارخانه ذوب آهن اصفهان و هشت ماه در اداره مهندسي ارتش
به عنوان افسر وظيفه خدمت كرده ام.
من در زندگي خود كار علمي را پيگيري نكردم و به راه سياست و مبارزه كشيده شدم .در تيرماه 2933
توسط ساواک در خانه تيمي چريكهاي فدايي خلق دستگير و به حبس ابد محكوم شدم .با انقالب اسالمي
جز آخرين گروه زندانيان در بهمن  2932آزاد شدم و در سال  2969از ايران خارج گرديدم.
در آلمان به كار آزاد پرداختم .در ابتدا يک شركت تاكسيراني داير نمودم و سپس به رستوران داري پرداختم.
اما پس از بروز بحران اقتصادي اروپا از ادامه فعاليت باز ماندنم.
خانواده
صاحب يک دختر هستم كه فوق ليسانس پداگوژيكي از دانشگاه برلن است و در كشور آلمان مقيم و
مشغول كار است.
توصيه به نسل جوان
انساني كه در غربت زندگي ميكند چون از ريشه جدا ميگردد در تنهايي خويش فرو ميرود .به اين دليل
هرگز آن احساس تر و تازگي دوران جواني خود را باز نمي يابد .توصيهام به جوانان آنست كه در ايران
بمانند ،به مردم خود خدمت رسان باشند و از بودن با آنان لذت ببرند چراكه در ناكجا آباد غرب خبري از آن
صفا و صميميت نيست.
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سكينه رجامند
متولد  2918آباده
ساكن استراليا -سيدني
farideh_rajamand@yahoo.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
سوابق شغلي و مديريتي
از سال  82تا  83با ديدن دوره هاي الزم در موسسه استاندارد با سمت مسئول فني و كنترل كيفيت اجاق
گاز در كارخانه ركسان گاز كار كردم.
من در سال  38در وزارت دارايي استخدام شدم و درسال 80در پست نماينده هيات حل اختالف مالياتي
بازنشسته شدم.
در سال 32-36در انستيتوتكنولوژي اهواز استاتيک و مقاومت مصالح تدريس كردم.
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
ساكن استراليا هستم و به كانادا و بيشتر كشورهاي اروپايي سفر كردهام.
به مطالعه در زمينه هاي مختلف از جمله ادبيات و شعر عالقمندم
درسال 39با نستيهن فرهنگ ورودي  38رشته رياضي ازدواج كردم و داراي دو فرزند هستم .دخترم دنا در
سيدني استراليا به عنوان مهندس مخابرات مشغول كار است و پسرم نيما مشغول تحصيل دركارشناسي
ارشد مخابرات در نيوزيلند است.

57

بهمن رستگار
متولد  2918كرج
ساكن كرج
bamrasgar@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان فارابي كرج 2936
دوره مديريت استراتژيک در سازمان مديريت صنعتي 2921
آشنايي با زبان انگليسي و ايتاليايي
سوابق شغلي و مديريتي
مسئول گروه كنترل پروژه در شركت مهندسين مشاور كانيكاوان شرق در تهران از  2983تا 2982
مسئول برنامه ريزي در شركت جابجايي مواد آرين در تهران
كارشناس طرح و توسعه در سازمان صنايع مالي در تهران
مسئول برنامه ريزي در شركت مولد سرما در تهران
مسئول برنامه ريزي در شركت لنت ترمز در تهران
مسئول قسمت كيورينگ در شركت الستيک پارس در ساوه
كارشناس مهندسي صنعتي در شركت ايران ناسيونال در تهران
تاليفات و ترجمه
ترجمه كتاب «مشاوره در مديريت» سازمان بين المللي كار كه ترجمه آن توسط سازمان مديريت صنعتي
منتشر شد.
سفرهاي خارجي ،خانواده
يک سال اقامت در ايتاليا براي كارآموزي در شركت پيرلي ايتاليا از طريق شركت الستيک پارس
داراي همسر و دو فرزند هستم.
توصيه به نسل جوان
هيچوقت انسان فارغ از تحصيل نميشود .آموخته ها فقط در كنار عقل سليم قابل
كاربرد است
عشق به آفريدگار و انسانها بزرگترين مشوق حركت است.
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محمد مهدي روحاني مشهدي
متولد  2916مشهد
ساكن تهران
mmrohany@sharif.edu
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان جهان دانش مشهد 2938
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف از )www.sharif.edu( 2933
معاون آموزشي مركز گرافيک مهندسي از سال  2982تاكنون
عضو هيئت علمي مركز گرافيک مهندسي دانشگاه صنعتي شريف از  2963تاكنون
مدير عامل مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف از سال  2923تاكنون
عضو هيئت مديره شركت شيميايي تابكم 20-22
عضو هيئت مديره شركت معدني دونا 22-29
مشاور مدير عامل شركت بهران 20-29
رئيس گروه دورههاي كوتاه مدت ،دانشگاه صنعتي شريف 2961-29
رئيس گروه دروس عمومي دانشگاه صنعتي شريف 2962-22
مؤسس و مسئول واحد گرافيک و انتشارات دفتر مركزي جهاد سازندگي 2938-62
چكيده تجارب
تدريس دروس مختلف شامل گرافيک مهندسي (نقشه كشي صنعتي 2و )1براي رشته هاي فني مهندسي ،گرافيک
مهندسي (نقشه خواني) براي رشته هاي علوم پايه ،گرافيک مهندسي (طراحي ماشين) براي رشته هاي مكانيک و
كشتي سازي ،هندسه ترسيمي براي رشته هاي معماري 2و ،1ترسيم براي رشته هاي معماري 2و 1و طراحي و
گرافيک هنري براي رشته هاي هنرهاي زيبا
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
استاد نمونه و برتر آموزشي مركز گرافيک در سال  2982با دريافت تنديس و لوح تقدير
استاد نمونه و برتر آموزشي مركز گرافيک در سال  2983با دريافت تنديس و لوح تقدير
پروژه نوآوري در گرافيک و معماري با ابزار ويژه در سال 2926
پروژه تهيه طرح توجيهي دانشگاه كار براي بنياد مستضعفان و جانبازان در سال 2922
دستاوردهاي فرهنگي ،اجتماعي ،ورزشي و هنري
برگزاري نمايشگاه نقاشي دسته جمعي ،اطاق بازرگاني مشهد 2936
برگزاري نمايشگاه گرافيک و نقاشي دانشجويي ،دانشگاه صنعتي شريف 2933-2932و 2933
برگزاري نمايشگاه گرافيک و نقاشي موزه هنرهاي معاصر تهران 2962
برگزاري نمايشگاه گرافيک و نقاشي مشهد ،بصورت دسته جمعي در نگارخانه طوس 2968
طراحي آرم جديد دانشگاه صنعتي شريف  ،2938طراحي آرم التين دانشگاه صنعتي
شريف واحد كيش ،طراحي آرم و نشانه براي دانشكده ها و مراكز دانشگاه صنعتي شريف،
طراحي آرم چهلمين سالگرد تآسيس دانشگاه صنعتي شريف و طراحي روي جلد ،صفحه
آرايي و نظارت بر چاپ مجموعه مقاالت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف
طراحي حدود  900مورد پوسترهاي انقالب اسالمي ،طراحي آرم و نشانه جهاد سازندگي،
طراحي آرم و نشانه پژوهشگاه نيرو و حدود  200مؤسسه ديگر
تاليفات
رسم فني (گرافيک مهندسي) مؤسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف  2982و مروري بر آثار هنري (طراحي،
آبرنگ ،نقاشي ،گرافيک هنري) ،انتشارات دف 2981
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غالمرضا زندي
متولد  2990تهران
ساكن تهران
gholamrezazandi@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان آذر شماره يک تهران 2938
دوره آموزشي برنامه ريزي و مديريت انبارها در ذوب آهن اصفهان 2939
متخصص در كاربرد كنترل كيفيت آماري در كارخانجات
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت صنايع بسته بندي داروگر از سال 2926تا سال 2983
مشاور مدير عامل در شركت داروگر(كف) در تهران از  2923تا 2926
كارشناس ارشد مهندسي صنايع در بنياد مستضعفان و جانبازان در تهران از  2963تا 2923
مدير كارخانه -مدير عامل شركت روكش چوبي ايران از  2960تا 2963
مهندس صنايع در شركت الكتريک گيالن در رشت
مهندس صنايع در شركت اتمسفر در تهران
مهندس صنايع در شركت ايران خودرو در تهران
خدمت نظام در ذوب آهن اصفهان
چكيده تجارب
طراحي سيستم هاي حقوق و دستمزد و دستمزدهاي تشويقي در بنياد مستضفان و جانبازان
دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي
انجام تحقيق و تاليف مقاالت در زمينه تاريخ اجتماعي سياسي سلسله صفويه در سال  2932كه هنوز به
چاپ نرسيده است.
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
بازديد از نمايشگاههاي مختلف در زمينه بسته بندي و دستگاههاي چاپ و محصوالت شوينده دركشورهاي
آلمان ،اسپانيا و سوئيس
عالقمند به هوافضا ،شنا ،سينما و كتابهاي تاريخي هستم.
همسرم خانه دار ،فرزند پسرم دانشجوي مهندسي صنايع از دانشگاه آزاد تهران
شمال و فرزند دخترم دانشجوي رشته داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران
است.
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توصيه به نسل جوان
حتي المقدور درسهاي خود را به خصوص در زمان امتحانات در كتابخانه دانشگاه بخوانيد و دوستان خود را
بيشتر از خود دانشگاه انتخاب كنيد تا از بيرون.
انتخاب رشته تحصيلي بر اساس گرايش شما به آن باشد .درسهاي دانشگاه را خوب ياد بگيريد و سعي
كنيد در طول تحصيالت و به خصوص تابستان براي كارآموزي به مؤسسات و كارخانجات برويد.
در طول تحصيالت حتماً سعي كنيد فقط متكي به درسها نباشيد و از فعاليتهاي فرهنگي ،هنري و
ورزشي غافل نباشيد .آشنا شدن به نواختن يک ساز و يا خواندن كتابهاي رمان يا تاريخي مي تواند
بسياري از خواسته هاي دروني شما را ارضا كند .از داشتن دوست يا دوستان خوب غافل نباشيد.
خانواده به تنهايي نمي تواند اوقات شما را مشغول كند .تعدد شغل نداشته باشيد .مدت زياد ماندن در يک
موسسه يا شركت ميتواند اعتبار بيشتري را براي شما نزد همكاران به همراه بياورد .كوتاه مدت بودن يک
شغل احساس تعلق به محل كارتان را در سطح پائيني نگه مي دارد.
اگر مي خواهيد گذران عمر براي شما شيرين و همراه با موفقيت باشد حتماً در زندگي برنامه ريزي داشته
باشيد .كليه كارها را به ترتيب اهميت زمان بندي كنيد و حتماً كارهايتان را بر اساس زمان برنامه ريزي
انجام دهيد.
زبان انگليسي را خوب ياد بگيريد .دانستن زبان انگليسي چه در ايران و چه در خارج پشتيبان خوبي براي
شما خواهد بود.
سعي كنيد در سالهاي اوليه كاري خود شغل مديريت را انتخاب نكنيد و مشاغلي را انتخاب كنيد كه صرفاً با
رشته تحصيلي شما ارتباط داشته باشد.
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محمد رضا سرداري
متولد  2912خوي
ساكن تهران
sanaye@sanaye-co.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان ششم بهمن خوي 2936
دوره كامل  Primaverدر دانشگاه صنعتي شريف
دوره كامل  Comfar IIIدانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
متخصص اتاقهاي تميز كارخانجات توليد دارو و مواد غذايي و سيستم دهي و استفاده از فضاي انبارها و
حمل و نقل داخلي كارخانجات و مديريت فني و مهندسي مالي
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير بخش مهندسي صنايع و بخش مالي و عضو هيئت مديره مهندسين مشاور صنايع -تهران از 2963
تاكنون
كارشناس طراح و برنامه بخش فلزات و ريخته گري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران – تهران
مدير طرح و برنامه شركت تكنو صنايع وابسته به سرمايه گذاري البرز در تهران
مدير عامل شركت دارو پوش در رشت
عضو هيت مديره شركت لوله آلومينيم خزر در رشت
چكيده تجارب
سيستم دهي استفاده از فضاها و حمل و نقل و اتوماسيون حمل و نقل و مديريت شركتي درگروه سرمايه
گذاري البرز و شركت دارو پخش به مدت  9سال
طراحي كارخانجات دارويي و مواد غذايي ،بررسي توجيه فني و اقتصادي پروژه ها و برنامه ريزي و مديريت
مراحل اجرايي پروژهها شامل طراحي اوليه و طراحي اجرايي و نظارتي در مهندسين مشاور صنايع به مدت
 16سال
عاليق و خانواده
عالقمند به كوهنوردي ،پياده روي و گردش در طبيعت هستم.
متاهل و داراي دو فرزند دختر و پسر هستم .همسرم دبير بازنشسته آموزش و پرورش ،دخترم ليسانس
پرستاري از دانشگاه شهيد بهشتي و كادر علمي شركت داروسازي اسوه ،و پسرم كارشناسي ارشد مالي از
دانشگاه علوم تحقيقات تهران و كارشناس شركت همكاران سيستم است.
توصيه به نسل جوان
با سعي و كوشش و ايمان ،صداقت ،راستي و همكاري با خانواده و دوستان و
پرسنل صادق سازمانهاي مربوطه و به دور از وابستگيهاي هاي سياسي و
دولتي و با پشتكار به زندگي ادامه دهيد.
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محمد علي سيدالحسيني نوخندان
متولد  2990قوچان
ساكن تهران
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره  9تهران 2938
دوره زبان انگليسي در شهر سن خوزه كاليفرنيا در آمريكا 2938
دوره زبان برنامه نويسي كامپيوتري  PL1در شركت داده پردازي ايران
دوره هاي كامپيوتر در شركت مهندسين مشاور مهاب قدس
متخصص برنامه ريزي و توليد ،برنامه ريزي و كنترل پروژه ،شناخت مشكالت صنعتي و نحوه ايجاد ارتباط
بين متخصصين و سرمايه گذاران و متخصص در زمينه طراحي سيستم هاي اطالعاتي مديريتي MIS
براي واحدهاي صنعتي و توليدي و شركتهاي مهندسي مشاور
مسط به زبان انگليسي و آشنا به زبان آلماني
سوابق شغلي و مديريتي
كارشناس بازرگاني در مهندسين مشاور دانش گستر در تهران
كارشناس مهندسي صنايع در شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع الستيک در تهران
سرپرست خريد داخلي شركت پارستل در تهران
كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه در شركت نظم ايران -تهران
سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه در شركت مهندسين مشاور مهاب قدس
مدير بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي در مهندسي مشاور ابتكار صنعت در تهران
مدير برنامه ريزي و نظارت شركت اسكلتهاي فوالدي و مخازن در تهران
مسئول طرح توسعه و برنامه ريزي توليد شركت توليدي تيغ ايران
رئيس انبارها و سرپرست برنامه ريزي توليد در كارخانه پارسيلون
سرپرست امور بازرگاني شركت پارسيلون
سيستم آناليز كامپيوتر در شركت ملي ذوب آهن ايران در اصفهان
چكيده تجارب
اصالح فرم هاي اطالعاتي انبار و سيستمهاي خريد ،اصالح سيستم انبار و
سفارشات كاال و كد گذاري كاال و طراحي سيستم هاي اطالعاتي انبار مواد اوليه و
لوازم يدكي و برنامه نويسي آنها
كوشش شخصي براي ساخت دستگاه توليد سوزن منگنه  30رشتهاي در ايران كه
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هنوز هم در ايران توليد نميشود.
ايجاد سيستم برنامه ريزي توليد ،بررسي فني و اقتصادي طرحهاي مختلف صنعتي و توليدي
برنامه ريزي و كنترل پروژه طرحها و پروژه هاي مختلف صنعتي ،توليدي ،آبياري و زهكشي
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
يكسال براي ادامه تحصيل ناتمام و تكميل زبان انگليسي در آمريكا اقامت داشتم و سفرهايي به تركيه
داشته ام.
عالقمند به مطالعه كتابهاي علمي و فني و پيگيري اخبار علمي جهان و تحوالت سياسي و اقتصادي
ايران و ديگر كشورها هستم.
متاهل هستم و همسرم ديپلمه و شاغل است.
توصيه به نسل جوان
اعتقاد به خداوند و صالح او در هر زمينه از موارد زندگي انسانها
سعي و تالش فردي در رابطه با پيشبرد اهداف و زندگي
به روز كردن اطالعات علمي در زمينه بهره گيري از رايانه و اينترنت و نرمافزارهاي جديد
برقراري ارتباط بيشتر با دانشجويان هم دورهاي و همكاران
كوشش و تالش در رابطه با پيشبرد علم و تكنولوژي و جبران عقب ماندگي كشورهاي جهان سوم
خوش بيني و همسويي با دين اسالم و حكومت جمهوري اسالمي و دوري از شايعه پردازي هاي گوناگون
و عدم توجه به تبليغات رسانه هاي غرب در شبكه هاي ماهواره اي و اينترنتي
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حميد سيف الديني كوهبناني
متولد  2918زرند
ساكن  Milwaukeeويسكانسين آمريكا
seifoddi@uwm.edu
www4.uwm.edu/ceas/faculty_profiles/hseifoddini.html
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي صنايع و مديريت از دانشگاه ايالتي اوكالهاما آمريكا 2383
فوق ليسانس مهندسي صنايع و مديريت از دانشگاه ايالتي اوكالهاما 2322
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
حوزههاي پژوهشيLean Manufacturing, Part-family Formation for Cellular :
Manufacturing, Group Technology, Reliability Engineering
سوابق شغلي
عضو هيئت علمي با رتبه دانشياري در  University of Wisconsin-Milwaukeeآمريكا
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدوين و انتشار  3مقاله علمي در مجالت و كنفرانسهاي معتبر بينالمللي

65

تيمور صدري
متولد  2913تهران
ساكن كاليفرنيا آمريكا
teymoorsadri@gmail.com
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 2933
سوابق شغلي
اشتغال در شركت صنايع ملي فوالد ايران
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محمود صمدي
متولد  2919تهران
ساكن نوشهر
banafshehsamadi@yahoo.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
فوق ديپلم مكانيک از راه آهن دولتي ايران
ديپلم رياضي از دبيرستان رهنما تهران
سوابق شغلي
كارشناس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تهران از  2933تا 2963
كارشناس وزارت صنايع
تكنيسين راه آهن دولتي ايران
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عزت اله صنيعي
متولد  2990بجنورد
ساكن  Caryدر ايالت كاروليناي شمالي آمريكا
sanii@nc.rr.com
www.ise.ncsu.edu/people/faculty/sanii.php
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي صنايع از دانشگاه  Purdueآمريكا 2381
فوق ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه  Purdueآمريكا 2323
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2931
حوزه هاي پژوهشي:
Manufacturing processes, Computer-Automated Process Planning,
CAD/CAM integration, flexible manufacturing systems, industrial
robotic task planning, intelligent applications development
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي از  2389تا زمان بازنشستگي
مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي براي آموزش از راه دور ()Distance Education
از  1001تا 1003
عضو هيئت علمي موسسه مهندسي سيستم براي ساخت و توليد يكپارچه ( )IMSEIو گروه هوش
مصنوعي در دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي
معاون مدير ارشد برنامههاي تحصيالت تكميلي  IMSEIاز  2339تا 2338
استاديار مهندسي صنايع در دانشگاه ميامي در آمريكا
يک سال تجربه كاري در شركت  Brown and Sharpe Manufacturingآمريكا
خانواده
همسرم گل اگه  Gul Egeداراي درجه دكتري از دانشگاه كارولييناي شمالي در رشته مهندسي صنايع و
علوم كامپيوتر است .او از سال  2388به عنوان مدير ارشد تحقيق و توسعه در كارخانه  SASواقع در
كاروليناي شمالي كار ميكند .وحيد فرزند اول ما  13ساله داراي ليسانس اقتصاد با گرايش رياضي است كه
در يک شركت مشاوره اي كار ميكند .امير رضا  11ساله ليسانس بيولوژي و
ياسمين  10ساله دانشجوي رشته بهداشت عمومي در دانشگاه كاروليناي شمالي
است.
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جواد ضابطيان مهديزاده
متولد  2990مشهد
ساكن تورنتو كانادا
jzabet@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 2938
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مالک و رئيس هيئت مديره شركت متالوژي پودر لوت در تهران از  2963تاكنون
مدير شركت  Zia Investments Incدر تورنتو كانادا فعال در زمينه سرويس و نصب تاسيسات
گرمائي و سرمائي براي ساختمانهاي مسكوني ،تجاري و صنعتي از  2922تا 2931
بازرس شركت مهندسي بازرسي و مهندسي ايران در تهران
قائم مقام مجري طرح پمپ و توربين در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تهران
قائم مقام ستاد كنترل كيفيت در وزارت صنايع سنگين
مدير كل مهندسي صنايع وزارت صنايع در تهران
مدير عامل كارخانه گچ خاكي طوس در مشهد از  2960تا 2961
مدير عامل شركت مهندسي بي فور در مشهد از  2932تا 2960
مدير توليد و بسته بندي كارخانجات آستان قدس رضوي (نان رضوي) در مشهد از  2933تا 2932
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به منظور بازديد و بررسي كيفيت واردات از كارخانجات بنز و ولو به كشورهاي آلمان ،سوئد و برزيل
ماموريتهاي كاري داشته ام و به كشور ژاپن سفر كردهام.
عالقمند به ورزشهاي كوهنوردي و تنيس هستم.
داراي همسر و دو فرزند)دختر وپسر( هستم.
توصيه به نسل جوان
اگر به دوره جواني و دانشجويي باز مي گشتم براي كسب معلومات علمي روز تالش ميكردم و به درس و
بهره گيري از امكانات آموزشي استادان دلسوز و ارزشمند آن روز دانشگاه در دانشكده مهندسي صنايع توجه
كافي و جدي ميكردم.
متاسفانه من در تمام دوران تجربه كاري عموماً در پستهاي سياستگزاري مشغول خدمت بودم كه بعلت
نداشتن مهارت ارتباطي الزم موفق به ارايه خدمات شايستهاي نشدم و از طرفي ديگر بعلت دور ماندن از
سوابق علمي� جايگاهي در بخشهاي اجرائي بعنوان مهندس صنايع و زيرمجموعه هاي آن نداشتم و براي
جبران آن فرصت كافي� نداشتم .لذا توصيه يک فرد ناموفق بر اساس پند لقمان
حكيم كه در پاسخ به اين سوال «ادب از كه آموختي؟ گفت از بي ادبان هرچه
ايشان كردند و ناپسند آمد از آن پرهيز كردم» شايسته است در حد امكان در
محدوده تجارب علمي خود به فعاليت بپردازند تا به تخصص و تجربه عميق در آن
محدوده برسند نه آنكه همه كاره و هيچ كاره شوند .به قول معروف «كس به اين
درگه نيامد باز گردد نااميد  -گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه نيست»
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محمد جواد ضيائيان مهدي زاده
متولد  2913مشهد
ساكن تورنتو كانادا
jziaeian@gmail.com
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2933

74

فرزانه فاضل سرجوئي
 تهران2990 متولد
ساكن ايالت ايلي نويز آمريكا
ffazel@ilstu.edu
Farzaneh.fazel@gmail.com
www.my.ilstu.edu/~ffazel
تحصيالت و توانمندي ها
Urbana-Champaign  از دانشگاه ايلي نويز درBusiness Administration دكتري
Urbana-Champaign  از دانشگاه ايلي نويز درBusiness Administration دكتري
2931 ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف
:حوزههاي تدريس
Management Science, Operations Management, Quality Management,
:حوزه هاي پژوهشي
waiting line analysis, vehicle routing, quality management, operations
strategy, inventory management, Just-In-Time
سوابق شغلي
 در كالج كسب و كار در دانشگاه ايالتيOperations Management - استاد-عضو هيئت علمي
ايلينويز آمريكا
 پژوهشي و حرفه اي،دستاوردهاي علمي
 و عضو هيئت داوري براي بررسي مقاالت بسياري ازManagerial Issues عضو سردبيري مجله
مجالت ديگر
)ASQ( عضو انجمن كيفيت آمريكا
)DSI( عضو انجمن علوم تصميم گيري آمريكا
)POMS( عضو انجمن مديريت عمليات و توليد آمريكا
:انتشار مقاالت علمي در مجالت مختلف زير
Quality Management Journal
International Journal of Quality Science
Quality Progress
International Journal of Production Economics
International Journal of Physical Distribution &
Logistics Management
Advances in Competitiveness Research
Resources and Energy
:ارايه مقاله در موسسات زير
Decision Sciences Institute
Association of Management
Midwest Business Administration Association.
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مهدي فالحي
متولد  2990نيشابور
ساكن كانادا -اتاوا
persianradio@gmail.com
www.wideanglevideo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس تربيت معلم  )B.Ed ( Bachelor of Educationاز  Queens Universityكانادا 1003
فوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2936
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
موسس ،مالک و برنامه ريز مراسم در  Wide Angle Video & Photographyدر اتاوا كانادا از  1001تا كنون
ميزبان و تهيه كننده راديوي فارسي زبان  Radio Namaashoumدر اتاوا كانادا از  1002تاكنون
مهندس تست و بازبيني در شركت مخابراتي  Nortelدر كانادا از  2332تا 1001
سفرهاي خارجي ،عاليق
از سال  2330در كانادا ساكن شدم.
به فيلم برداري و عكاسي ،علوم كامپيوتر ،طراحي صفحات وب و برنامه ريزي مراسم عالقمندم.
توصيه به نسل جوان
بايد به دنبال آن چه دوست دارند بروند ،نه آنچه كه مورد نياز زمانه است.
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فرهاد قاسمي طاري
متولد  2913تهران
ساكن تهران
ghasemi@sharif.edu
ghassemi8@gmail.com
www.ie.sharif.ir/en/faculty/ghasemi/index.html
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي صنايع از  Texas A&M Universityآمريكا 2380
فوق ليسانس مهندسي صنايع از  Texas A&M Universityآمريكا 2326
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
حوزه پژوهشي:
Applied Operations Research, Facility Layout, Sequencing and Scheduling
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي– استاد -دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف از  2981تاكنون
()www.sharif.edu
استاد مهمان دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در لوس آنجلس از  1002تا 1009
عضو هيئت علمي – دانشيار -دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف از  2922تا 2980
عضو هيئت علمي -استاديار -دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف از  2933تا 2922
مدير برنامه ريزي شركت ساراول در تهران از  2932تا 2939
چكيده تجارب
مشاور مديريت گروه سوليكو به مدت  26سال
عضو هيئت مديره شركت طراحي خودروي سايپا به مدت  2سال
مشاور مديريت ساراول به مدت  3سال
مشاور وزير صنايع و معادن به مدت 3سال
انجام خدمات مشاوره براي شركتها و سازمانهاي مختلف داخل كشور
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
عضو كميته بازنگري برنامه آموزشي مهندسي صنايع براي مقاطع ليسانس و فوق ليسانس
سردبير بخش مهندسي صنايع مركز نشر دانشگاهي
تدوين و انتشار بيش از  90مقاله در مجالت معتبر بينالمللي
ارايه  8مقاله علمي پژوهشي در كنفرانسهاي معتبر بين المللي
ترجمه كتاب
ترجمه كتاب «توالي عمليات و زمانبندي» توسط مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه
صنعتي شريف 2926
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سيد علي قريشي
متولد  2918بيرجند
ساكن تورنتو كانادا
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
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مهدي قسوره
متولد  2913بيرجند
ساكن تهران
mehdi.ghasvareh@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 2938
دوره هاي آموزشي آشنايي با استاندارهاي ايزو ،كنترل پروژه و كارشناسي آموزش
آشنايي به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير آموزش مركز علمي كاربردي كوشا در تهران از  2980تا 2982
رئيس اداره آموزش راه نوين در شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در تهران از سال  2928تا 2980
مدير مهندسي صنايع درشركت صنعتي توليدي مرتب (لندرور) در تهران از  2966تا 2928
كارشناس مهندسي صنايع و مدير آموزش درشركت جنرال موتورز -پارس خودرو از  2933تا 2966
خانواده
همسرم مهندس كشاورزي -پسرم كارشناس ارشد فيزيک وكارشناس ارشد اقتصاد و دخترم دانشجوي
دكترا مهندسي شيمي است.
توصيه به نسل جوان
وقتتان را بيشتر صرف تحصيل كنيد و موارد ديگر از قبيل مسائل سياسي واجتماعي شما را ازتحصيل دور
نسازد
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احمد محقق (شوشتري)
متولد  2918دزفول
ساكن تهران
mohaghegh_ahmad_ir@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان قطب دزفول
دوره مديريت اجرايي سازمان مديريت صنعتي
كارآموزي در شركت تيس آلمان به مدت يک سال
كارآموزي در شركت كروپ آلمان به مدت  6ماه
مسلط به زبان هاي انگليسي و آلماني
سوابق شغلي و مديريتي
مشاور مستقل و فعال اقتصادي در بازار از سال  2983تاكنون
معاون اقتصادي شركت آلومينوم المهدي در بندرعباس
شريک و مسئول در توليد لوازم خانگي در شركت هاي مختلف
مشاوره اجرايي مدير عامل در شركت پتروشيمي مبين در عسلويه و مسئول پروژه هاي گاز رساني ،فاضالب ،زباله
سوز و آب شيرين كن منقطه عسلويه
مدير بازرگاني شركت كربنات سديم در سمنان
رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت كاوه فوالد در ساوه از طريق شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعتي
مشاور مدير عامل در شركت سنگ آهن مركزي در تهران
اشتغال براي نصب كارخانه شركت سنگ آهن گل گهر با مسئوليت هاي مختلف
اشتغال در شركت ملي فوالد ايران (فوالد خوزستان كنوني) در اهواز با مسئوليتهاي :مدير انبارها و سفارشات ،عضو
كميسيون فني قراردادها ،مسئول خدمات فني پروژه ذوب ،مسئول كد گذاري اقالم و قطعات يدكي
مسئول توليد در شركت كريرترموفريک واقع در شهر صنعتي البرز
خانواده
متاهل و داراي دو فرزند هستم.
شرح حال
در سال  2993كالس اول را در دبستان دولتي خيام شهرستان اهواز واقع در خيابان مولوي و سال دوم تا ششم را در
دبستان دولتي ظهير دزفول تحصيل كردم .دوره سيكل اول و دوم دبيرستان را تا سال  2932در دبيرستان دولتي
قطب در دزفول به پايان رساندم .همان سال پس از امتحان ورودي در رشته شيمي دانشگاه تهران قبول شدم ولي به
دليل عالقه به رشتههاي فني از ثبت نام در رشته شيمي انصراف دادم و از آنجا براي آمادگي امتخانات سال بعد به
دزفول بازگشتم .بدون شركت در كالسهاي كنكور و با مطالعه شخصي در امتحان كنكور دانشگاههاي شيراز ،تهران
و صنعتي شريف قبول شدم كه رشته مهندسي صنايع دانشگاه شريف را انتخاب كردم و در سال  2931از اين
دانشكده فارغالتحصيل شدم.
در سال  2939از طريق امتحان ورودي و مصاحبه در امتحان شركت ملي صنايع فوالد به
مديريت زنده ياد دكتر محمد رضا امين براي استخدام در مجتمع فوالد اهواز قبول شدم.
سپس براي راهبري كارخانه توليد فوالد به مدت حدود يک سال و نيم در شركت تيسن
پروفر آلمان غربي و كروپ آلمان دوره هاي مختلف را طي نمودم.
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محمد محمدزاده
متولد  2918بوشهر
ساكن تهران
Mohammadzadeh1950@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر كريم فاطمي اهواز 2932
دوره يكساله برنامه ريزي توليد در كارخانه فوالد سازي كروپ آلمان 2966
دوره يک ساله برنامه ريزي استراتژيک در سازمان مديريت صنعتي 2920
دوره يكماهه مديريت عالي در شركت فوست آلپين اطريش 2921
شركت در دوره هاي آموزشي ،كنفرانسها و سمينارهاي متعدد مرتبط با صنايع فوالد
متخصص در زمينه امورمهندسي ،نصب ،راه اندازي ،و بهره برداري طرحها و پروژه هاي صنايع فوالد
مسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان آلماني
سوابق شغلي و مديريتي
خدمات مشاوره براي بخش خصوصي صنعت فوالد
مدير طرحها و پروژههاي صنايع فوالد در شركت مهندسي آگاه صنعت پارس
مدير فني دفتر تهران شركت مهندسي مشاور  HATCHكانادا
مدير كل فني و مهندسي شركت فوالد خوزستان در اهواز
مدير امور مهندسي و فرآيند شركت صنايع فوالد اهواز
مدير برنامه ريزي و كنترل توليد شركت صنايع فوالد اهواز
مدير پروژه ذوب و ريخته گري مداوم مجتمع فوالد اهواز
رئيس برنامه ريزي و هماهنگي عمليات نصب و ساختماني مجمع فوالد اهواز
سرپرست تجهيزات و خدمات فني مجتمع فوالد اهواز
چكيده تجارب
داراي بيش از  92سال تجربه مفيد اجرايي و مديريتي در امور برنامه ريزي ،نصب ،راه اندازي ،بهره برداري
و طراحي و مهندسي در صنايع فوالد
خانواده
متاهل هستم و فرزند اولم ميالد فارغ التحصيل كارشناسي رشته مهندسي و علم مواد از دانشگاه صنعتي
شريف و فوق ليسانس از دانشگاه صنعتي امير كبير است .فرزند دوم من ميعاد متاسفانه پس از آنكه در سال
 2983در رشته مهندسي عمران فارغالتحصيل گرديده بود در يک سانحه رانندگي
فوت نمود.
توصيه به نسل جوان
جوانان را به داشتن تعهد ،برنامه و نظم در انجام امور كاري و شخصي توصيه
ميكنم.
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شهزاد ملك نيا
متولد  2990آبادان
ساكن سانفرانسيسكو آمريكا
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و مديريتي
مالک شركت  Farzan & Associates and Staffing and Recruiting Consultantدر
لس آلتوز كاليفرنيا آمريكا
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كاظم ميررضا
متولد  2913رودسر
ساكن تهران
kmirreza@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان خيام لنگرود 2932
متخصص در طراحي ماشين هاي ساخت فين تيوب و سيستم هاي خنک كننده
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت مديره شركت كمپرسورسازي پادنا در شيراز از  2981تا 2983
رئيس هيئت مديره شركت كمپرسور سازي تبريز در تهران از  2980تا 2981
مدير عامل شركت جيركول در تهران از  2933تا 2923
مدير هماهنگي شركت ساراول در تهران از  2933تا 2938
چكيده تجارب
طراحي و ساخت ماشين هاي فين تيوب در ايران براي اولين بار
ساخت اوپوريتور و كندانسور براي سيستم هاي خنک كننده كمپرسوري و جذبي
طراحي كولينگ تاورها براي شركت هاي توليد لوازم تهويه
تدوين برنامه محاسبه مصرف انرژي الكتريكي براي خنک كردن شهرهاي مختلف ايران در روزهاي
مختلف سال در وزارت نيرو
طراحي بويلرهاي  indirect connectionبراي رفع آلودگي هاي حاصل از سوخت فسيلي در بويلرها
در تهران
طراحي كمپرسورهاي وين تايپ براي فشرده كردن هوا (با كمک فرزندم رضا)
طراحي و محاسبات مبدل هاي حرارتي هواخنک و شل اند تيوب
طراحي و ساخت لوله هاي ادميرال فين براي برج هاي خنک كننده نيروگاه از نوع اي.سي.سي
تهييه برنامه ايجادانگيزه هاي افزايش توليدو محاسبه ريالي پرداخت به كاركنان بر اساس افزايش
توليد()motivation
خانواده
همسرم خانم سهيال يوسف زاده كارشناس آزمايشگاه ،پسرم رضا مهندس مكانيک
و كارشناس متريال و دخترم سها پزشک است.
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دوره چهارمي هاي مهندسي صنايع فاقد ارتباط قطعي
سهيل بقائي
متولد  2990گرگان
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2936

سيد مرتضي فصيح
متولد  2913اهواز
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2933

ليلي مجتهدي
متولد  2913تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
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فصل سوم
مشخصات دانش آموختگان

دانشكده ریاضي و علوم كامپيوتر
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اليزابت ابراهيم زاده
 تهران2990 متولد
 كاليفرنيا آمريكاSacramento ساكن
ese@csus.edu
www.csus.edu/sacstatenews/Articles/2011/01/sacstateleader01/professorelizabeth-ebrahimzadeh-.html
www.linkedin.com/pub/elizabeth-s-ebrahimzadeh/11/52a/877
تحصيالت
2383  از دانشگاه كاليفرنيا در بركليAnalytic Number Theory دكتري در رشته
2939 ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف
2938 ديپلم رياضي از دبيرستان اتفاق
سوابق شغلي
)www.csus.edu(  تاكنون2333  ازSacramento استاد رياضي دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در
 تا كنون1021  ازYMCA Northeast  درT'ai Chi Chih مربي حركات بدني سبک
1008  ازSunlight of the Spirit Books and Gifts  درT'ai Chi Chih مربي داوطلب
تاكنون
Atria El Camino Assisted Living  درGentle Mind Gentle Body داوطلب
St. Francis of Assisi  درT'ai Chi Chih راهبر داوطلب
Central YMCA  درT'ai Chi Chih مربي
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بهروز ارباب دهكردي
متولد  2990تهران
عكس جديد ارائه نشد.
ساكن  San Mateoكاليفرنيا آمريكا
behrouzarbab@gmail.com
تحصيالت
دكتري از  University of walesانگلستان
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
مدير ارشد فناوري و معاون ارشد مدير عامل در  Egreetings Network, Inc.در سانفرانسيسكو
آمريكا
مشاور در Fast Angels Ventures
معاون اجرايي در امور مهندسي و مدير سرمايه گذاري در AuctionWatch
مديريت و مسئوليت هاي فني در شركت هاي
Semio Corp. ،Cisco Systems ،Oracle ،Computer Power Software Group ،
U.K. Atomic Energy Research Establishment ،European Law Center
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مظاهر اميني والشائي
متولد  2912نجف آباد
ساكن اصفهان
mazaher_amini@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس برنامه ريزي سيستمها -گرايش تحقيق در عمليات از دانشگاه صنعتي
اصفهان 2963
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان شاه عباس اصفهان 2932
متخصص در زمينه نرم افزارهاي سيستم هاي اطالعاتي و بكارگيري الگوريتمهاي رياضيات كاربردي در
استفاده از كارهاي اطالعاتي
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مشاور  ITدر شركت ذوب آهن اصفهان از  2982تا 2981
مدير قسمت  ITدر شركت ذوب آهن اصفهان از  2922تا 2982
كارشناس و مسئول برنامه نويسي در شركت ذوب آهن اصفهان از  2939تا 2922
چكيده تجارب
طراحي و برنامه نويسي سيستم هاي اطالعاتي ذوب آهن اصفهان روي كامپيوترهاي بزرگ از جمله حقوق،
انبار ،حسابداري صنعتي و همچنين طراحي سيستم و انتقال آنها به شبكه هاي  PCاز  2939تا 2981
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
باتوجه به سوابق كاري در زمينه سيستم هاي اطالعاتي از سال  2920به فكر ايجاد نرم افزاري كه بتواند كار
طراحي و برنامه نويسي نرمافزارهاي اطالعاتي را آسان نمايد افتادم .اين نرم افزار در شرايط فعلي ميتواند
برنامههاي سيستمهاي اطالعاتي را بصورت هوشيار سيستمي هماهنگ و تا حدود  30درصد توليد و مستند كند.
فكر و ايده پايه اينكار در صورت وجود امكانات و شرايط مي تواند در جهت توليد سيستمهاي اطالعاتي به زبان
هاي مختلف مثل  Cو  C Sharpو  ...بكار رود .پروژه يكي از دخترانم در سطح كارشناسي توليد سيستم به
زبان  Visual Basicدر اين زمينه بود .در صورتكيه از اين ايده حمايت شود ميتوان يک ابزار جامع براي
توليد نرمافزار به زبانهاي مختلف ايجاد كرد .در شرايط فعلي اين نرمافزار ميتواند سيستم را تا حدود  33درصد
توليد كند در صورتيكه نرم افزارهاي خاص زبان امكاناتي دارند در حد پائين و بدون هماهنگي كافي اينكار را
انجام ميدهند.
عاليق ،خانواده
عالقمند به مطالعه علمي در خصوص پيشرفتهاي حوزه  ITو ورزش تنيس روي
ميز
متاهل و داراي دو فرزند دختر هستم .يكي ليسانس  ITو ديگري ليسانس صنايع
توصيه به نسل جوان
جوانان را به عالقمندي ،پشتكار زياد و عدم پرش شاخه به شاخه در كار و هدف
توصيه ميكنم.
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جالل حاجي غالمعلي
متولد  2913تهران
ساكن تهران
jalal.hajigholamali@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان رهنما 2932
دوره هاي آموزشي طوالني و باالي  6ماه در زمينه سيستم عامل و بانکهاي اطالعاتي در كشورهاي
آمريكا ،اروپا و امارات متحده
متخصص حرفهاي در زمينه پشتيباني از سيستم عامل لينوكس
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مشاور ارشد چندين سازمان از  2981تا كنون
مدرس دانشگاه هاي مختلف از  2922تاكنون
مدير پشتيباني نرمافزار در مركز فناوري شهرداري تهران از  2929تا 2981
مدير پشتيباني نرمافزار در شركت ايزايران از  2933تا 2929
چكيده تجارب
همكاري و مشاورت در پروژه ملي سيستم عامل لينوكس به مدت بيش از  8سال در ايران
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هدايت ذكائي آشتياني
متولد  2913آشتيان
ساكن تهران
ashtiani@sharif.edu
www.dena.sharif.ir/~civilinfo/faculty/faculty1.php?name=zok
aei

تحصيالت و توانمندي ها
دكتري تحقيق در عمليات دانشگاه  MITآمريكا 2323
فوق ليسانس تحقيق در عمليات از  MITآمريكا 2326
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان اديب تهران 2938
حوزه هاي پژوهشيMathematical Programming, Integer Programming, Network :
Flow, Traffic Equilibrium, Transit Assignment, Network Design
سوابق شغلي
دانشيار /استاد دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف از  2921تاكنون ()www.sharif.edu
استاديار /دانشيار دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اصفهان از  2938تا 2921
چكيده تجارب
مطالعات جامع حمل و نقل تهران ( 2929تا )2930
مطالعات جامع حمل و نقل قم ( 2989تا )2983
مطالعات سيستم حمل و نقل همگاني يكپارچه شهر مشهد ( 2982تا )2989
مطالعات جامع حمل و نقل اصفهان ( 2923تا )2989
مطالعات جامع حمل و نقل شيراز ( 2928تا )2982
مطالعات جامع حمل و نقل مشهد ( 2929تا )2922
مطالعات جامع حمل و نقل درون شهري شيراز ( 2963تا )2929
طرح افزايش ظرفيت تاسيسات ذخيرهسازي گندم ( 2920تا )2922
مطالعات جامع حمل و نقل درون شهري اصفهان ( 2966تا )2920
مطالعات جامع حمل و نقل منطقه صنعتي حاشيهزايندهرود ( 2961تا )2963
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدوين  96مقاله علمي و ارايه و انتشار آن در مجالت و كنفرانس معتبر بينالمللي
خانواده
فرزندم محمد علي فارغالتحصيل كارشناسي ورودي  2922از دانشكده مهندسي
عمران و دانشجوي دكتري رشته حمل و نقل در دانشگاه تكزاس آمريكا در ال پاسو
است .امين فارغالتحصيل ورودي  2923از دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي
شريف و دانشجوي دكتري رشته اقتصاد در دانشگاه لوئيس رم در ايتاليا است .فرزند
سوم ميالد دانشجوي ورودي  2988دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف
است.
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نستيهن فرهنگ دره شوري
متولد  2913آباده
ساكن تهران
Nastihanf1@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور شيراز 2932
دوره آموزشي شبكه و سيستم عامل  Unixبه مدت  1ماه در آمريكا 2383
دوره آموزشي نرم افزار  ATMدر انگلستان به مدت يک ماه 2339
متخصص در زمينه توليد نرم افزارهاي كاربردي و داراي تجربه دركليه مراحل چرخه توليد
سوابق شغلي و مديريتي
مشاور در شركت بهسازان تهران از  2930تا كنون
مشاور در شركت به پرداخت تهران از  2988تا 2930
مدير پروژه در شركت داده پردازي ايران در تهران از  2922تا 2988
طراح و تحليلگر سيستم و مدير پروژه در شركت ايران ارقام تهران از  2933تا 2922
مدير مركز كامپيوتر در دانشگاه جندي شاپور در اهواز از  2933تا 2933
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي آمريكا ،استراليا ،انگلستان ،ژاپن و تركيه سفر كرده ام.
عالقمند به كوهپيمايي هستم.
همسرم خانم سكينه رجامند مهندس صنايع از دانشگاه صنعتي شريف و بازنشسته وزارت دارايي است.
داراي دو فرزند هستم .دخترم دنا مهندس مخابرات و ساكن استراليا و پسرم نيما مهندس مخابرات و ساكن
نيوزيلند است.
توصيه به نسل جوان
به جوانان توصيه ميكنم در زندگي شخصي داراي صداقت ،گذشت ،صبر و اعتماد و در زندگي كاري خود
داراي وجدان باشند .زندگي و گوهر انسانيت و شرف خود را به چيزهاي بي ارزشي
چون پول و قدرت و مقام نفروشند.
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والوديا قنبري
متولد  2913اراک
عكس جديد ارائه نشد.
ساكن  Moorparkدركاليفرنيا آمريكا
val_Ghanbari@yahoo.com
تحصيالت
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2939
سوابق شغلي
اشتغال در واحد سيستم شركت  GACISاز  2339در ايالت كاليفرنيا تا كنون
مهندس هوا فضا در زمينه سيستم هاي نابري هواپيماهاي ايرباس  990و ايرباس  930و Airforce
 Oneاز  2383تا 2339
خانواده
در سال  2383به همراه همسر و دو فرزندم ايران را ترک كرده و تاكنون در ايالت كاليفرنيا ساكن هستم.
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جمشيد لطفي عمران
متولد  2913بابل
ساكن مريلند آمريكا
jlotfi5@gmail.com
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2933
سوابق شغلي و مديريتي
مدير فناوري اطالعات  Board of Child Careدر مريلند آمريكا
()www.boardofchildcare.org
Law office of Ana zigel
Health Care for the Homeless
Office of the Attorney General of Maryland
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مرتضي نيكتاش
متولد  2990كاشان
ساكن اتاوا كانادا
morteza.niktash@tpsgc-pwgsc.gc.ca
drmniktash@hotmail.com
تحصيالت
دكتري مهندسي مخابرات و كامپيوتر از دانشگاه  Carletonكانادا 2383
فوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه  McGillدر مونترال كانادا 2322
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز 2932
سوابق شغلي و مديريتي
مدير بخش دولت الكترونيک  E-Governmentو عضو كميته برنامه ريزي و انتخاب مقاالت در
كنفرانس بينالمللي مونترال كانادا در حوزه  E-Technologyاز  1006تاكنون
عضو كميته ارزشيابي ،انتخاب و پرداخت بودجه تحقيقاتي اساتيد دانشكده فناوري و مهندسي اطالعات
دانشگاه اتاوا در زمينه تجارت الكترونيک از  1003تاكنون( .ارزشيابي پيشنهادات اساتيد بر اساس معيارهاي
مختلف نظير همكاري با متخصصين در بخش خصوصي ،دانشكده مديريت ،دانشكده قانون و وكالت و
غيره ميباشد).
عضو كميته برنامه ريزي دروس در حوزه فناوري اطالعات در  Heritage Collegeدر كبک كانادا از
 1002تاكنون
چكيده تجارب
مشاور مهندسين و مديران ارشد پروژه در پروژههاي راهبري ،كاربردي ،نوآوري ،توليدي و خريد در حوزه
فناوري اطالعات شامل محصوالت مخابراتي ،نرمافزار و سخت افزار در Public Works and
 Government Services Canadaاز  2331تا  )www.pwgsc.gc.ca( 1022و همينطور در
 Shared Services Canadaاز  1022تا كنون ()www.ssc.gc.ca
مشاور و مدير پروژههاي فناوري اطالعات و دانشهاي بنيادي در بخش خصوصي از  2332تا 2331
عضو هيئت علمي و استاد مهمان دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف 2330
عضو هيئت علمي و استاديار در دانشكده مهندسي سيستم دانشگاه Carleton
از  2383تا 2330
استاد راهنماي بيش از  23پاياننامه كارشناسي ارشد و دكتري از  2383تا 2330
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دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
عضو و رئيس انجمن فناوريهاي اطالعات Society for Collaborative( SCOAP
 )Advancement of information technology Professionalsدر اتاوا كانادا از  2338تا 1000
دستاوردهاي فرهنگي ،اجتماعي ،ورزشي و هنري
عضو تيمهاي واليبال و شناي دانشگاه صنعتي شريف از  2930تا 2939
عضو تيم دو ميداني دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف از  2930تا 2939
نماينده دانشجويان دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف از  2930تا 2939
ارشد و مسئول گروهان دانشجويان در آموزش نظامي حين تحصيل در تابستان  2932و 2931
تاليفات
تاليف بيش از  10مقاله و گزارش علمي در مجالت فناوري و سخنراني در كنفرانسهاي بينالمللي
تاليف كتاب Performance evaluation of two-hop systems in local area
 networksدر سال 2383
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ميرابراهيم هاشمي اقدم
متولد  2990ارسباران
ساكن سانفرانسيسكو كاليفرنيا آمريكا
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
دكتري رياضي از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 2933
فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و مديريتي
مدير فني در شركت  PMC-Sierraدر سانفرانسيسكو آمريكا از  2988تاكنون ()www.pmcs.com
مدير مهندسي نرم افزار در  LSI Logicدر سانفرانسيسكو آمريكا از  2983تا 2988
مدير مهندسي در  LSIدر سانفرانسيسكو آمريكا از  2983تا 2988
معماري سيستمها  Systems Architectدر شركت  Agere Systemsدر سانفرانسيسكو آمريكا از
 2981تا 2963
مدير ارشد مهندسي نرم افزار در  SUN Microsystemsدر سانفرانسيسكو آمريكا از  2928تا 2980
مدير مهندسي شركت  Adaptecاز  2929تا 2928
مدير توسعه نرم افزار در شركت  Hitachi Computer Productsاز  2968تا 2921
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دوره چهارمي هاي رياضي و ع م كامپي ترفاقد ارتباط قطعي
محمد هادي اقبال نيا
متولد  2918مشهد
تحصيالت
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2939

خيراله خنداني
متولد  2923بهبهان
تحصيالت
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2931

حسين مفيدي
متولد  2913مشهد
تحصيالت
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2933

صادق منتظمي
متولد  2913تهران
تحصيالت
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2931
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فصل چهارم
مشخصات دانش آموختگان

دانشكده شيمي
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رحيم اختياري
متولد  2918اردبيل
ساكن تهران
rekhtiari28@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي علوم در شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان صفوي اردبيل 2932
دوره هاي كامل كامپيوتر به مدت يک سال در شركت داروپخش
دوره كامل آمار به مدت يک سال در شركت داروپخش
دوره مديريت به مدت  6ماه در شركت دارو پخش
متخصص در زمينه كاربرد شيمي در صنعت داروسازي شامل فرموالسيون و توليد دارو و طراحي و تدوين
متدهاي كنترل
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
رئيس آزمايشگاه تجزيه و گروه تحقيقات و فرموالسيون در شركت كارخانجات داروپخش از  2963تا 2986
رئيس واحد فرموالسيون در شركت دارو سازي سينا دارو از  2963تا 2963
كارشناس كنترل و فرموالسيون در شركت كارخانجات داروپخش از  2962تا 2963
عضو هيئت آموزشي در سازمان انرژي اتمي ايران در تهران از  2933تا 2936
عضو هيئت علمي آموزشي و تحقيقاتي در دانشگاه صنعتي شريف از  2933تا 2933
چكيده تجارب
فرموالسيون داروهاي جديدو ارائه DMFآنها ازجمله آمپول متوكاربامول و آمپول تريامسينولون و غيره به
مدت  26سال در شركت داروپخش
طراحي روشهاي كنترل شيميايي همراه با  Validationآنها ازجمله طراحي كنترل شيميايي سديم متابي
سولفيت دركليه محصوالت دارويي به مدت 28سال در شركت هاي داروپخش و سينادارو
فعاليتهاي آموزشي درصنايع داروسازي ودانشگاه وسازمان انرژي اتمي ايران به مدت  13سال
عاليق
عالقمند به موسيقي رشته تار
توصيه به نسل جوان
دانشگاه محلي است كه انسان به درجه كمال شكوفايي و توانايي مطلوب ميرسد به شرط اينكه بتواند از
كليه ابزار آموزشي و امكانات آن در راستاي نيازهاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي
جامعه به نحومطلوب استفاده نمايد.
سالمتي جسم و افكار و عشق به تحصيل علم و دانش عامل اصلي احساس
موفقيت و خوشبختي است .بايد از فرصتها و موقعيتهاي مناسب به نحواحسن
استفاده كرد.
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محمد حسين اديب مرادي لنگردوي
متولد  2913لنگرود
ساكن الهيجان
adibmoradia@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان آذر شماره  1تهران 2932
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
موسس ،مدير و مسئول فني داروخانه دامپزشكي و خدمات كشاورزي گيلک شيمي در لنگرود از 2963
تاكنون
مسئول كنترل كيفي شركت زمزم در رشت از  2963تا 2963
مسئول كنترل كيفي شركت خوش نوش ساري در ساري از  2961تا 2963
سرپرست آزمايشگاههاي آموزش و پرورش شهرستان لنگرود از  2932تا 2938
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
سفرهاي چندي به اروپا داشتم كه همه مسافرتهاي سياحتي بوده اند.
يكي از عاليق من هميشه سينما و تئاتر بوده و هست .يادم هست در دوران دانشجويي يک روز پنج
سئانس فيلم ديدم تجربهاي كه االن حتي اگر وقت و حوصله اش باشد ديگر قابل تكرار نيست حتي در
سينماي خانگي!
همسر من خانم پريسا بيگي شاه فارغ التحصيل رشته بيولوژي از دانشگاه شهيد بهشتي است كه در رشته
خود مشغول به كار نيست .دو فرزندم آرشيا دانشجوي مهندسي برق دانشگاه گيالن است و برديا در
انگلستان خود را براي ورود به دانشگاه آماده ميكند.
پيام ويژه
پس از فارغالتحصيلي به دليل عالقه زياد به رشته تحصيلي ام شيمي ،جذب مشاغل مرتبط با آموخته هايم
شدم .مشكالت ناشي از بحرانهاي زمان جنگ و نبود مديريت مطلوب در كارخانه ها و كاستي هاي ناشي از
آن مرا دلسرد كرد .با توجه به عالقه زيادي كه به توليد و خالقيت داشتم ،راهكارها و پيشنهاداتي در زمينه
نوآوري توليد محصوالت داخلي با استفاده از مواد داخلي و بومي ارائه كردم .تا حدودي به نتيجه رسيدم اما
حمايت كافي دريافت نكردم و تصميم به استعفا از كار دولتي گرفتم .از آن پس به فعاليت شخصي پرداختم
و در اين مدت دلمشغولي هاي كوچكي را تجربه كردم .يک نمونه آن مطالعه،
آزمايش و ساخت نمونه مادهي شيميايي براي ذوب سريع يخ و برف در جاده ها
و معابر با همكاري و كمک يكي از دوستان بود .اين طرح در پارک فن آوري
ثبت شد و توسط شهرداري تهران مورد آزمايش قرار گرفت اما منجر به توليد
نشد.
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غالمرضا اميرشقاقي
متولد  2916مراغه
ساكن تهران
gr.amirshaghaghi@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان اميرخيزي تبريز 2938
دوره آموزشي تعالي سازماني EFQM
دوره ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري
دوره مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست MS-HSE
دوره مديريت زيست محيطي ISO-14001
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت مهندسي فن ساكو در تهران از  2986تاكنون
عضو هيئت مديره شركت آذرسان شتاب (شركت نفت بهران) از  2988تا 2932
عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت پايانههاي صادراتي و مخازن پتروشيمي از  2983تا 2982
مشاور مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي ايران از  2983تا 2982
نماينده شركت ملي پااليش و پخش در كميته ايمني وزارت نفت از  2980تا 2983
عضو هيئت مديره شركت پااليش نفت تبريز از  2928تا 2983
رئيس مطالعات تخصصي و توسعه پااليشگاههاي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از
 2922تا 2983
مدير عامل شركت پااليش نفت تبريز از  2929تا 2928
عضو دفتر نمايندگي شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران در شركت اسنام پروجني ايتاليا( مجري
پروژه پااليشگاه نفت بندر عباس) از  2920تا 2929
رئيس سايت پتروشيمي تبريز از  2962تا 2920
مدير شركت پخش فرآوردههاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي از  2961تا 2962
قائم مقام مدير عامل شركت پتروشيمي خارک از  2938تا 2962
كارشناس پروسس در شركت پتروشيمي خارک از  2933تا 2938
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محسن چهل اميران
متولد  2913تهران
ساكن شيكاكو آمريكا
information@biogenesis.com
عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت و توانمندي ها
فوق دكتري  Physical Organic Chemistryاز  Northwestern Universityآمريكا 2963
دكتري  Physical Organic Chemistryاز  Essex Universityانگلستان 2936
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2939
متخصص در زمينه Physical Organic Chemistry
سوابق شغلي و مديريتي
موسس و مدير عامل  BioGenesis Enterprisesدر ايالت ويرجينيا آمريكا از  2383تاكنون
()www.biogenesis.com
معاون اجرايي مدير عامل ،مدير و عضو كميته اجرايي Summit Environmental Corp. Inc.
در آمريكا از  1008تاكنون
معاون مدير عامل يک شركت فعال در زمينه صنعت نفت فراساحلي در آمريكا
موسس و پايه گذار دو شركت فعال در زمينه شيمي در ايران
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
داراي سه اختراع ثبت شده ( ) patentsدر آمريكا
دريافت سه جايزه براي توليد حالل هاي برطرف كننده لكه هاي نفتي و ساير آاليندهاي محيط زيست در
ايران
سفرهاي خارجي
در  2381از ايران به آمريكا مهاجرت نموده و در سال  2332به شهروندي كشور آمريكا در آمده ام.
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داريوش دوليان
متولد  2913تهران
ساكن سن خوزه كاليفرنيا آمريكا
ddavalian@yahoo.com
www.linkedin.com/pub/dariush-davalian/9/40b/877
تحصيالت و توانمنديها
فوق دكتري از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 2380
فوق دكتري از دانشگاه كلمبيا 2328
دكتري شيمي از دانشگاه لندن 2326
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
متخصص در زمينه بيومديكال
سوابق شغلي و پژوهشي
دانشمند ارشد در صنايع دارويي  Abbott Vascularدر سانتاكالرا كاليفرنيا آمريكا از سال  1003تاكنون
راهبر گروه پژوهشي در شركت  CellGate Inc.در شهر  Sunnyvaleكاليفرنيا آمريكا از  1002تا
1003
دانشمند ارشد در شركت  Discoverx Inc.در شهر  Fermontكاليفرنيا آمريكا از  1000تا 1002
پژوهشگر و سپس مدير ارشد پژوهش در شركت  Syva/Syntexدر پالو آلتو كاليفرنيا آمريكا از  2386تا
1000
چكيده تجارب و تخصصها
شيميدان متخصص در طراحي و سنتز ( )Syntheticتركيبات داروئي و آناليز مواد با دستگاه هاي مدرن
آناليتيكي
شيميدان متخصص در مزدوج نمودن مواد ( )Conjugationكه با اعمال تغييراتي بر روي ماكرو
ملكولهاي بيولوژيكي مانند پاد تنها ،آنزيم ها و پروتئينها ،آنها را با ملكولهاي كوچک يا سطوح مختلف
متصل يا مزدوج ميكند .نتيجه اين كار توليد روش هاي جديد تشخيص بيماري يا تشديد كار آئي اين
ملكول ها ميباشد.
شيميدان متخصص در فرموالسيون ( (Formulationبه معناي انجام فرموالسيون دارو ها و مواد
شيميائي همراه با ساختار هاي نانو يا ميكرو ،مانند ليپوزومها يا ذرات نانو يا ميكرو پليمر ها يا هيدروژلهاي
قابل جذب ( )Bioresorbableبه منظور تشديد جذب داروها در بافتها و ارگان هاي انساني
شيميدان متخصص پليمرها () Polymerكه تخصصش شكل دادن ( )Extrusionپليمر هاي قابل جذب
بصورت لوله ها يا فيبر هائي است كه در ساختار استوانه اي استنتها ( )Stentsبراي مداواي بيماريهاي
سرخرگي بكار ميرود.
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
داراي بيش از  12اختراع ثبت شده ()Patent
تدوين  26مقاله و انتشار آنها در مجالت علمي بينالمللي
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ناصر رضايي شوشتري
متولد  2913آبادان
ساكن تهران
rezaei.naser@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر نصيري تهران 2938
دوره مديريت در شركت آمريكايي بل هليكوپتر توسط شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران به
مدت دو ماه در سال 2932
دوره سرپرستي آزمايشگاه عمليات شيمي در بخش كنترل كيفيت شركت پنها به مدت دو سال در سال
2960
متخصص در زمينه آناليز روغن در سيستمهاي گردنده ،ارزيابي مواد صنعتي ،كنترل كيفيت مواد ،تحقيقات
و ساخت در صنايع هوايي،عمليات راه اندازي در تمام پروژهها و ايجاد سيستمهاي بهره بردار
مسلط به زبان انگليسي و عربي در حد درک مطلب
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت مديره شركت كشت و صنعت اميركبير در اهواز ()www.ak-sugarcane.ir
مدير اجرائي شركت بازرگاني و داد و ستد دريک از سال  2988تاكنون
اشتغال در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در تهران و اهواز به عنوان مدير توليد سيستم هاي فرآيند و
كنترل ،قائم مقام بهره برداري شكر و قائم مقام معاونت بهره برداري كل از  2922تا 2981
قائم مقام مدير پروژه احداث كارخانه  P Pدر شركت پلي نار سرمايه گذاري پتروشيمي از  2921تا 2923
جانشين رئيس اداره ي مهندسي فرآيند در پتروشيمي بندر امام 2921
اشتغال در پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران( پنها) در سمت هاي شيميست تجزيه روغن ،سرپرست
آزمايشگاه هاي شيمي و متالورژي ،رئيس آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت ،مهندسي ساخت و تحقيق،
مهندس پروسس دايره ي هوانوردي و سرپرست كل آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت از  2936تا 2921
چكيده تجارب
آناليز روغن در سيستمهاي گردنده (صنايع هوايي و زميني) و ارزيابي وضعيت
سيستمهاي ديناميک به مدت  21سال در شركت پنها
كنترل كيفيت مواد در تعميرات صنايع هوايي و زميني به مدت  21سال پنها
كنترل كيفيت فرآيندهاي آبكاري و به كارگيري مواد در صنعت هوايي به مدت
 21سال در شركت پنها
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تدوين دستورالعمل استفاده از مواد صنعتي در طراحي تعميرات هوايي به مدت  3سال در شركت پنها بخش
هوانوردي
كنترل خوردگي در الياژهاي هوايي -متالورژي هوايي به مدت  21سال در شركت پنها
مديريت سيستمهاي بهره برداري -استقرار نظام بهره برداري -مديريت راه اندازي -مديريت پروژه به مدت
 20سال در شركت توسعه نيشكر
تجارت داخلي و خارجي و مديريت اجرايي به مدت  3سال در شركت بازرگاني دريک
مشاورت مديريت عالي -استقرار صنايع پائين دستي و جذب سرمايه گذار به مدت  1سال در كشت و
صنعت دهخدا
تاليفات
كتاب آزمايشگاه شناخت مواد براي هنرستان هاي شيمي كشور را به عنوان عضو كميسيون تاليف كتاب در
سازمان پژوهش آموزش و پرورش تاليف كرده ام.
كتاب مديريت راه اندازي در مرحله نهايي ويرايش است.
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي مصر ،كشورهاي حوزه شينگن و چک سفر كردهام.
عالقمند به نويسندگي ،تاليف ،آموزش ،ايجاد تعامل بين جامعه و پروژه هاي بزرگ ،كارآفريني و اشتغال،
كوهنوردي و ورزشهاي سبک هستم.
همسرم ديپلم طبيعي و بهياري است .پسر بزرگم دانشجوي سال آخر كارشناسي رشته گرافيک ،پسر
كوچكم فوق ديپلم در رشته توريسم و دخترم كارشناس ارشد ميكروبيولوژي است.
توصيه به نسل جوان
اگر تجربه امروز را داشتم و جوان بودم هيچ كاري را بدون تعقل و تحت تاثير احساسم انجام نميدادم.
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مجتبي شمسي پور
متولد  2918كرمانشاه
ساكن تهران
mshamsipur@yahoo.com
تحصيالت
دكتري شيمي تجزيه از دانشگاه ايالتي ميشيگان در آمريكا 2938
فوق ليسانس شيمي تجزيه از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از كرمانشاه
سوابق دانشگاهي
استاد شيمي (پايه  )31 +1دانشگاههاي رازي كرمانشاه و شيراز از  2922تاكنون
استاد مدعو دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريكا از  2922تا 2921
دانشيار شيمي دانشگاه شيراز از  2963تا 2922
دانشيار پژوهشي در دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريكا از  2963تا 2963
استاديار دانشگاه رازي كرمانشاه از  2938تا 2963
افتخارات
دريافت جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران از رياست جمهوري 2968
دريافت جايزه كتاب برگزيده دانشگاههاي ايران از وزير علوم ،تحقيقات و فناوري 2968
رتبه دوم تحقيق جشنواره خوارزمي 2920
استاد نمونه دانشگاه شيراز در سال  2922و 2921
استاد نمونه دانشگاههاي ايران 2929
محقق برجسته شيمي تجزيه ايران 2923
دريافت جايزه شيمي كميته دائمي علوم و تكنولوژي كنفرانس اسالمي (كامستک)
استاد نمونه دانشگاه تربيت مدرس 2922
انتخاب به عنوان شيميدان برجسته ايران توسط انجمن شيمي ايران
محقق برجسته وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري 2963
شيميدان برجسته ايران از رئيس انجمن شيمي ايران 2922
محقق برجسته دانشگاه رازي 2928 – 2982
محقق برجسته وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري 2923-2983
انتخاب چهره ماندگار شيمي توسط رياست سازمان صدا و سيماي جمهوري
اسالمي 2982
دريافت نشان پژوهش جمهوري اسالمي ايران 2982
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دريافت جايزه علوم سازمان تربيتي ،علمي و فرهنگي اسالمي ( )ISESCOدر رشته شيمي 2983
دريافت جايزه  SCOPUSنويسنده پرتعدادترين مقاالت از ايران توسط رئيس موسسه انتشارات بينالمللي
2986
نفر اول ليست دانشمندان ايراني توسط موسسه  ISIدر سال 2928-2930
نفر اول ليست دانشمندان جهان اسالم (كامستک) 2982
محقق برجسته استان كرمانشاه 2930-2988
دريافت لوح يونسكو به عنوان يكي از  3دانشمند تراز اول جهان اسالم 2930
كسب افتخار جهاني پر استنادترين مقاالت محققين جهان توسط  ISIدر سال 2932
عضويت در مجامع علمي
فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران
فرهنگستان علوم كشورهاي در حال توسعه TWAS
انجمن شيمي ايران
انجمن شيمي آمريكا
انجمن شيمي پاكستان
انجمن نانوتكنولوژي ايران
انجمن بيوشيمي فيزيک ايران
هيئت تحريريه نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
هيئت مشاورين تحريريه نشريه Talanta
عضو هيئت امناء دانشگاه رازي
عضو هيئت امناء دانشگاه كردستان
هيئت امناء پژوهشگاههاي پليمر ،پتروشيمي و رنگ
هيئت مميزه دانشگاه رازي و دانشگاههاي غرب كشور
هيئت مميزه مركزي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سردبير نشريه انجمن شيمي ايران ()JICS
رئيس انجمن شيمي ايران از  2928تاكنون
دستاوردهاي علمي و پژوهشي
مشاوره و هدايت  18دانشجوي فوق ليسانس از  2968تاكنون
مشاوره و هدايت  39دانشجوي دكتري از  2920تاكنون
تهيه بيش از  200مقاله و انتشار آن در  293نشريه معتبر بينالمللي از ليست ISI
تهيه و بيش از  300مقاله و ارايه آن در كنگرهها ،سمينارها و مجامع علمي داخلي و خارجي
تاليفات و ترجمه
تاليف كتاب گوگرد از انتشارات جهاد دانشگاهي در سال 2983
ترجمه مشترک جلد اول و جلد دوم كتاب «اصول تجزيه دستگاهي» منتشره توسط مركز نشر دانشگاهي
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محمد صالحي زاده
متولد  2913كرمان
ساكن كرمان
mohamsalehizadeh@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي بهداشت حرفه اي از دانشگاه برادفورد انگلستان 2923
فوق ليسانس مهندسي بهداشت حرفه اي از دانشگاه علوم پزشكي تهران 2962
ليسانس مهندسي علوم در شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
متخصص در زمينه بهداشت حرفهاي گرايش سم شناسي صنعتي ،نمونه برداري و آناليز عوامل شيميايي
زيان آور محيط كار و محيط زيست
مدرس دروس  :بهداشت حرفهاي -شيمي عمومي – شيمي تجزيه -آزمايشگاه شيمي تجزيه يک و دو-
شناسايي عوامل شيميايي محيط كار -مبارزه با آالينده هاي محيط كار -سم شناسي صنعتي يک و دو و
سم شناسي صنعتي پيشرفته -روش ها و وسائل نمونه برداري از آالينده هاي هوا -تجزيه نمونه آلودگي
هاي شيميايي هوا -اندازه گيري و ارزشيابي عوامل شيميايي محيط كار
سوابق آموزشي و شغلي
عضو هيئت علمي مربي و استاديار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان از  2966تا 2986
عضو هيئت علمي مربي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان از  2963تا 2966
عضو هيئت علمي مربي دانشكده علوم دانشگاه شهيد باهنر كرمان از  2933تا 2963
مدرس و عضو هيئت علمي مربي دانشسراي عالي فني كرمان از  2936تا 2933
انجام خدمت وظيفه عمومي از  2933تا 2936
اشتغال در ذوب آهن اصفهان بخش توليدات كک و مواد شيميايي از  2933تا 2933
مسئوليت هاي اجرايي
رئيس دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان (آخرين مسئوليت اجرايي)
رئيس كميته پژوهشي پزشكي محيطي ))Environmental Medicine
مدير گروه بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مسئول بازنگري برنامه درسي دوره هاي كارداني و كارشناسي بهداشت حرفه اي
دبير علمي همايش كشوري سم شناسي شغلي و محيطي
رئيس دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير گروه بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان
معاون دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان
رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي كرمان
رئيس اداره آموزش دانشسراي عالي فني كرمان
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دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
انجام نمونه برداري و تعيين مقدار مواد آالينده آلي و معدني موجود در محيط
انجام مطالعات برون تني ( )In-Vitroاثرات متقابل مواد شيميايي بر ميزان دسترسي بيولوژيكي آنها
انجام  22طرح پژوهشي كاربردي در داخل كشور
حضور و ارايه  3مقاله در همايشها و كنفرانسهاي معتبر داخلي و خارجي
انجام پژوهش و تدوين سه مقاله علمي و انتشار آن در مجالت علمي داخل كشور
عضو هيئت اجرايي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران مركز كرمان
عضو جهاد دانشگاهي دانشكده علوم دانشگاه كرمان
عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته مهندسي بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
عضو انجمن علمي بين المللي پزشكي محيطي ISEM
عضو انجمن علمي بهداشت حرفه اي و ايمني شغلي بريتانيا BOHS
عضو انجمن علمي بينالمللي شيمي زمين شناختي محيطي و بهداشت SEGH
عضو هيئت علمي ششمين همايش مهندسي بهداشت حرفهاي
عضو هيئت علمي ششمين همايش سمشناسي و مسموميتها
دستاوردهاي فرهنگي ،اجتماعي ،ورزشي و هنري
همكاري موثر در تاسيس و راه اندازي دانشكده بهداشت كرمان
تاسيس دوره كارداني بهداشت حرفهاي در دانشكده بهداشت كرمان
همكاري موثر در تاسيس دوره كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه اي در دانشكده بهداشت كرمان
تاسيس دوره كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي در دانشكده بهداشت كرمان
تاسيس دوره كارشناسي ارشد سم شناسي عمومي در دانشكده داروسازي كرمان
تاسيس كميته پژوهشي پزشكي محيطي در دانشكده بهداشت كرمان
تاليف كتاب
كتاب آزمايش هاي شيمي عمومي انتشارات سائسي 2923
چند خالصه از مباحث شيمي (آماده چاپ)
آزمايشهاي سم شناسي شغلي و محيطي (آماده چاپ)
معرفي آفتكشها (آماده چاپ)
معرفي پركلرو اتيلن (پرک)(،آماده چاپ)
عوامل زيان آور شيميايي محيط كار و محيط زيست (آماده چاپ)
سم شناسي صنعتي دو (آماده چاپ)
خانواده
متاهل و داراي دو فرزند هستم.
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علي صفرزاده اميري
متولد  2918اميركال
ساكن  Oakvilleانتاريو كانادا
amiri.s.ali@gmail.com
aamiri@trojanuv.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري  Photophysics and Photochemistryاز دانشگاه  Saskatchewanكانادا 2389
فوق ليسانس  Photochemistryاز دانشگاه  Southamptonانگلستان 2328
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان قناد بابل 2938
متخصص شيمي آلي ،فيزيک و آناليز و يكي از بهترين متخصصان آمريكاي شمالي در زمينه اكسيداسيون پيشرفته
براي از بين بردن آلودگيهاي آبهاي صنعتي ،زيرزميني و آشاميدني
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
محقق ارشد شركت  Trojan Technologies Inc.در لندن كانادا از  1020تاكنون
( )www.triojanuv.com
مالک و مدير  Amiri Clean water Technologiesاز  1020تاكنون
مدير ارشد پروژهها در Ontario Centre for Environmental Technology Advancement
( )OCETAدر  Mississaugaكانادا از  1003تا 1020
مدير تحقيق و توسعه و خدمات آزمايشگاهي در  Hdroxyl System Incدر ويكتوريا كانادا از  2333تا 1003
محقق شركت هاي  Solarchem Environmental Systemsو Calgon Carbon Oxidation
 Technologiesاز  2330تا 2338
محقق شركت  Nutech Environmental Systemsدر لندن كانادا از  2388تا 2333
دستيار پژوهشي گروه شيمي در دانشگاههاي لندن ،واترلو و تورنتو در كانادا از  2389تا 2388
چكيده تجارب
داراي بيش از  13سال تجربه در زمينه تصفيه آبهاي آشاميدني ،صنعتي و زيرزميني و يكي از بهترين متخصصان در
زمينه اكسيداسيون پيشرفته ()Advanced Oxidation Technologies
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تهيه و انتشار بيش از  93مقاله علمي در مجالت بينالملي در زمينههاي فتوشيمي و فتوفيزيک ،تصفيه آبهاي
آشاميدني و آبهاي آلوده صنعتي و زيرزميني
داراي دو اختراع ثبت شده در آمريكا و اروپا و اختراع سومي كه اخيراً اقدام شده است.
دريافت جايزه براي توسعه و تكميل سيستم اكسيداسيون پيشرفته ® Rayoxاز طرف كانون انجمن مهندسان
شيمي كانادا در 2338
سفرهاي خارجي ،خانواده
به كشورهاي انگلستان ،آمريكا ،بنگالدش ،برزيل ،چين ،فرانسه ،هند ،هنگ كنگ و
سنگاپور سفر كرده ام.
متاهل و داراي دو فرزند پسر و دختر هستم .پسرم ليسانس علوم سياسي و تاريخ و
دكتراي حقوق قضائي ( )Jurisprudence Doctorateدارد و دخترم ليسانس
علوم اجتماعي است و در رشته روانشناسي ادامه تحصيل مي دهند.
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شكور غفوري بخش
متولد  2913اردبيل
ساكن تورنتو كانادا
shakour@hotmail.com
sghafouri@diligentchem.com
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
دكتري شيمي تجزيه از دانشگاه تورنتو
فوق ليسانس شيمي از دانشگاه تورنتو 2333
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و مديريتي
مالک و مدير شركت  DiligentChem Inc.فعال در زمينه مشاوره صنايع دارويي و محيط زيست در
انتاريو كانادا ()www.diligentchem.com
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تاليف  3مقاله علمي در زمينه مواد پليمري و شيمي پليمر و انتشار آن در مجالت معتبر بين المللي
داري يک مورد ثبت اختراع با عنوان Enhancement of acoustic wave sensor response
 by electrode modificationدر سال 1009
تاليفات
مولف كتاب Interfacial Electric Phenomena and the Thickness-shear Mode
 Acoustic Wave Sensorاز انتشارات دانشگاه تورنتو در سال 1000
مولف كتاب Morphological studies of polymer blends by scanning tunneling
 microscopyدر سال 2333
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محمد رضا كسائي
متولد  2913ساري
ساكن ساري
reza_kasaai@hotmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري علوم و فناوري غذايي از دانشگاه الوال در كبک كانادا 2928
فوق ليسانس مهندسي پليمر از دانشگاه صنعتي اميركبير 2963
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي ساري
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي دانشكده علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه مازندران در ساري از  2989تاكنون
عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران از  2963تا 2981
محقق در مركز پژوهشهاي خواص و كاربرد مواد و انرژي در تهران از  2936تا 2963
مدير توليد در كشت و صنعت شمال در ساري
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فريدون گبل
متولد  2913تهران
ساكن تهران
gobal@sharif.edu
fmgobal@yahoo.com
www.sharif.ir/~gobal
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري شيمي فيزيک از دانشگاه برادفورد انگلستان 2322
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
حوزهاي پژوهشي :شيمى سطح ،كاتاليزورهاى هتروژن و مكانيزم و سينتيک واكنشهاى كاتاليتيک
هتروژن ،سينتيک و مكانيزم واكنشهاى الكترودى درگير در پديدههاى خوردگى ،تشكيل فيلمهاى پليمرى
به روش الكتروشيميايى ،حسگرهاى الكتروشيميائى
سوابق شغلي
استاد رشته شيمي دانشگاه صنعتي شريف از  2923تاكنون ()www.sharif.edu
دانشيار رشته شيمي دانشگاه صنعتي شريف از  2963تا 2923
دانشيار رشته شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان از  2969تا 2963
استاديار رشته شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان از  2936تا 2969
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدوين  202مقاله علمي و انتشار آن در مجالت و كنفرانسهاي معتبر بينالمللي
هدايت و سرپرستي  18پاياننامه فوق ليسانس
هدايت و سرپرستي  20پاياننامه دكتري
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حميد رضا مرتضايي
متولد  2990رشت
ساكن تهران
hr.mortezaee@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
طي دوره كارشناسي ارشد مديريت در مركز آموزش مديريت دولتي ايران در تهران 2921
ليسانس مهندسي علوم شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر هوشيار تهران 2938
طي بخشي از دوره كارآموزي انرژي اتمي در كشور فرانسه 2932
دوره مديريت استراتژيک در سازمان مديريت صنعتي ايران
دوره برنامه ريزي صنعتي در كشور ژاپن
متخصص در زمينه مديريت كارخانجات ،مديريت شركت هاي پيمانكاري ساخت و نصب و مديريت ستادي
در سطح كالن
آشنا به زبان هاي انگليسي و فرانسه
سوابق شغلي و مديريتي
معاون مهندسي و توسعه شركت نفت و گاز رضوي
عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت گاز لوله
عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت شيشه آذر
مدير عامل شركت صنعت انرژي
معاون صنعتي و معدني شركت ايتوک ايران
مشاور مدير عامل شركت مهندسي و توسعه نفت و قائم مقام طرح ميادين نفت و گاز سلمان
عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت تكنيكان
عضو هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل و معاون طرح و توسعه شركت آلومينيوم ايران
عضو هيئت مديره شركت آلومينيوم المهدي
نايب رئيس هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل شركت پلي نار(طرح توليد پلي پروپيلن) ،شركت سرمايه
گذاري پتروشيمي
موسس و مدير عامل شركت تعاوني چند منظوره دانشگاه صنعتي شريف
معاون آسيا و اقيانوسيه شوراي جهاني صنايع دستي
معاون وزير صنايع و رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان صنايع دستي ايران
رئيس سازمان بازرسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
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معاون اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي و مدير عامل شركت تعاوني خود اشتغالي وزارت كار
مدير گروه صنايع چرم و كفش سازمان صنايع ملي ايران و مشاور فني مدير عامل سازمان صنايع دفاع
عضو هيئت مديره معاون مدير عامل سازمان صنايع دفاع و رئيس گروه كارخانجات شيميايي صنايع دفاع
رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان صنايع دستي ايران
عضو شوراي مركزي ستاد توسعه و استقالل صنايع ايران
مسئول كميته انقالب اسالمي
سرپرست شيف كک سازي كارخانجات ذوب آهن اصفهان
چكيده تجارب
موسس و دبير كميته كمک به مخترعين و مبتكرين ( سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كنوني)
فعاليت در بخش شيمي مركز تحقيقات و كاربرد مواد راديو اكتيو به مدت  1سال
فعاليت در مركز پژوهشهاي علمي جهاد سازندگي و عضو شوراي مركزي و مسئول بخش شيمي صنعتي به
مدت يک سال
محقق طرح هاي تصفيه فاضالب هاي صنعتي در مركز تحقيقات آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف به
مدت  1/3سال
ارايه طرح هاي مختلف در كشور به شرح زير كه در كشور اجرا شده است:
 طرح و ايجاد مركز پژوهشهاي جهاد سازندگي طرح و ايجاد مركز پژوهش طب سنتي طرح ايجاد كميته هماهنگي اشتغال در استانها طرح پستي كردن امور مراكز كاريابي كشور طرح ايجاد اشتغال براي معلولين و جانبازان طرح ايجاد شوراي عالي اشتغال كشور طرح ايجاد دوره كارشناسي صنايع دستي در دانشگاه هاي كشور طرح ايجاد كار و اشتغال در مناطق روستايي كشور طرح خروج صنايع دستي ايران به همراه مسافرين خروجي از كشور طرح توليد گبه به صورت كنوني طرح ساخت فيلم سينمايي گبه جهت اشاعه فرهنگ صنايع دستي كشور و توسعه بازار جهاني وصادراتي گبه
 موسس و مدير مسئول نشريه دستها و نقشها طرح ايجاد موزه صنايع دستي كشور طرح نمايشگاه بهترين آثار صنايع دستي آسيا و اقيانوسيهاداره امور صنايع و كارخانجات شيميايي نظامي كشور و توسعه و باال بردن ظرفيت و توليد آنها به ميزان
 900درصد
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اداره امور صنايع و كارخانجات چرم و كفش ملي شده كشور
راه اندازي چندين كارخانه مختلف در كشور ،كپي سازي چند كارخانه ،بازسازي كارخانجات آسيب ديده از
حمالت هوايي دشمن و عقد قرارداد خريد چندين كارخانه از ساير كشورها
ايجاد بازارچههاي كار و اشتغال در تهران و شهرستانها
اجراي بيش از  10طرح تحقيقاتي صنعتي با همكاري اساتيد دانشگاه براي دستگاههاي اجراي كشور
اجراي طرحهاي كارخانجات كاغذ ،پتروشيمي ،شيميايي ،سيمان در نقاط مختلف كشور
اجراي طرحهاي توليدي صنايع دستي در روستاهاي كشور
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
سفر به بيش از  10كشور جهان و اقامت هاي طوالني در برخي از آنها
عالقمند به ورزش ،هنر و فعاليت هاي اجتماعي
متاهل و داراي  3فرزند هستم .دختر اول ليسانس فيزيک از دانشگاه شهيد بهشتي ،دختر دوم ليسانس
شيمي از دانشگاه الزهرا ،پسر اول ليسانس مهندسي كشتي سازي از دانشگاه امير كبير و پسر دوم مهندس
صنايع چوب و كاغذ از دانشگاه آزاد كرج
پيام ويژه
تجارب مفيدي در زمينه مديريت سازمانها و صنايع و تحول در آنها خصوصاً در شرايط بحراني به دست
آوردهام كه ثبت و ضبط آنها ميتواند براي آينده و جوانان كشور مثمر ثمر باشد .در نظر دارم اين تجارب را
تدوين و مكتوب كنم.

553

جليل مرشديان
متولد  2990تهران
ساكن تهران
j.morshedian@ippi.ac.ir
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري فناوري پليمر گرايش فرآيندهاي شكل دهي از دانشگاه  Sheffieldانگستان 2938
فوق ليسانس فناوري پليمر فرآيندهاي شكل دهي از دانشگاه  Sheffieldانگلستان 2961
ليسانس مهندسي علوم شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يک تهران 2938
پژوهشگر در زمينه فناوري پليمر
سوابق شغلي و پژوهشي
عضو هيئت علمي ( استاد) فناوري پليمرها و مدير برنامه ريزي ،نظارت و ارزيابي در پژوهشگاه پليمر و
پتروشيمي ايران www.iranpolymerinstitute.org
اشتغال قبلي در سازمان انرژي اتمي ايران
عضو هيئت علمي سابق دانشگاه امير كبير در تهران
چكيده تجارب
مشاوره براي چندين سازمان دولتي و خصوصي
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدوين و انتشار بيش از  100مقاله  ISIو  ISCدر مجالت علمي بين المللي
ارايه  900مقاله در كنفرانس هاي داخلي و خارجي
عضويت در هيئت تحريريه چندين مجله علمي
تربيت بيش از  20دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري
تاليفات
تاليف مشترک كتاب «مقرههاي الكترونيكي پليمري» از انتشارات پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
2988
تاليف مشترک كتاب  New Polymeric Alloys as High Voltage Insulatorsاز
انتشارات  LAP LAMBERT Academic Publishingدر سال
1022
تاليف كتاب Dynamic Mechanical Measurements on Solid
 Polymers at High Strainsمنتشره توسط دانشگاه شفيلد انگلستان در
سال 2383
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حسين وحيد
متولد  2918قزوين
ساكن قزوين
hossein.vaheed@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري شيمي بيوتكنولوژي از دانشگاه مديترانه شرق در قبرس 2930
فوق ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2962
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي قزوين
دوره مديريت آموزش در صنايع در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
متخصص در زمينه الكترو پليتينگ ،شوينده ها ،توليد الكل ،صنايع غذايي ،بيوتكنولوژي صنعتي
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير كارخانه شركت توليدي الكل و مواد غذايي بيدستان در قزوين تا سال 2983
سفرهاي خارجي
به كشورهاي آلمان ،قبرس و ژاپن سفر كرده ام.
توصيه به نسل جوان
از فرصت ها استفده كنيد كه شانس چند بار به سراغ آدم نمي آيد.
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دوره چهارمي هاي شيمي فاقد ارتباط قطعي
فرهاد عزيزبگلو
متولد  2913تهران
ساكن آمريكا
تحصيالت
فوق ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931

احمد علي محراب زاده
متولد  2990رشت
ساكن  Oregonآمريكا
تحصيالت
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2939
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فصل پنجم
مشخصات دانش آموختگان

دانشكده فيزیک
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محمود اشجع
متولد  2911اصفهان
ساكن تهران
ashjaa@sharif.ir
تحصيالت و توانمندي ها
كارشناسي ارشد مديريت دولتي از مركز آموزش مديريت دولتي
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2963
ديپلم ماشين ابزار از هنرستان صنعتي اصفهان و ديپلم رياضي از اصفهان 2931
آشنايي با زبانهاي انگليسي عربي
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي انستيتو آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف از  2921تاكنون ()www.sharif.edu
دبير ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگران دانشگاه صنعتي شريف از  2926تا كنون
قائم مقام مدير عامل سازمان اموال و امالک بنياد شهيد از  2923تا 2926
دبير ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت علوم از  2921تا 2923
معاون دفاعي دانشگاه صنعتي شريف از  2920تا 2921
عضو ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت علوم و آموزش عالي از  2968تا 2920
مشاور استاندار سيستان و بلوچستان در تهران 2968
استاندار استان سيستان و بلوچستان از  2963تا 2968
جانشين فرماندهي قرارگاه مهندسي خاتم النبياء در اهواز از  2969تا 2963
فرمانده سپاه منطقه  6كشوري سپاه پاسداران انقالب اسالمي در كرمان از  2960تا 2969
مسئول هماهنگي منطقه  6كشوري سپاه پاسداران انقالب اسالمي در تهران از  2938تا 2960
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي استان سيستان و بلوچستان در زاهدان 2938
چكيده تجارب
تشكيل و سازماندهي سپاه پاسداران انقالب اسالمي جنوب شرقي كشور به مدت دو سال
پيگيري و تدوين توسعه اقتصادي محور شرقي كشور در زاهدان به مدت  1سال
پيگيري و تاسيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در زاهدان به مدت  1سال
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
پژوهش در زمينه بررسي وضعيت علمي دانشجويان شاهد ايثارگر دانشگاه صنعتي
شريف با ديگر دانشجويان اين دانشگاه در ده مقاله
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سفرهاي خارجي ،خانواده
به كشورهاي شوروي سابق ،چين ،پاكستان ،لبنان ،عربستان ،عراق و سوريه سفر كردهام.
همسرم خانم فاطمه صغري ملزوماتي خيابان ،كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث از دانشگاه آزاد اسالمي
است و داراي  1پسر و  1دختر هستم .عبداهلل كارشناسي كامپيوتر گرايش سخت افزار از دانشگاه خواجه
نصيرالدين طوسي ،نرگس كارشناسي ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه آزاد اسالمي ،علي كارشناسي ارشد
رياضي محض از دانشگاه صنعتي شريف و نجمه كارشناسي ارشد زيست شناسي دريا و آلودگي دريا از
دانشگاه آزاد اسالمي است.
توصيه به نسل جوان
اگر به دوره جواني باز ميگشتم به موارد زير توجه مي كردم:
 -2به خاطر عالقه وافر به شغل فرهنگي و آموزشي حتما معلم مي شدم.
 -1از فرصتهاي ايجاد شده براي باال بردن آگاهي خود بيشتر استفاده ميكردم.
 -9سعي ميكردم فارغ از فضاي علمي نباشم و وقت براي پژوهش بيشتر صرف مي كردم.
 -3به ورزش و تربيت بدني خود بيشتر وقت صرف ميكردم و برنامه ريزي بيشتري ميكردم.
پيام ويژه
توكل به خدا ،تالش هميشگي ،رابطه اجتماعي توام با محبت ،برخورد اغنايي با همكاران و زير دستان،
برخورد پدرانه و هوشمندانه در مديريت ،برنامه ريزي كالن و خرد براي كار و زندگي
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احمد امجدي
متولد  2913نيشابور
ساكن تهران
amjadi@sharif.edu
www.phys.sharif.edu/web/amjadi
تحصيالت و توانمندي ها
فوق دكتري از  Rockwell International Science Centerدر آمريكا
دكتري فيزيک از دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريكا 2386
فوق ليسانس فيزيک از دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريكا 2381
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939
مسلط به زبان انگليسي
متخصص در زمينه ليزر پزشكي يا Laser Ballon Angioplasti
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي دانشيار دانشكده فيزيک دانشگاه صنعتي شريف از  2981تاكنون
سرپرست مركز فيزيک كاربردي دانشگاه صنعتي شريف از  2981تاكنون
استاديار  /دانشيار دانشكده فيزيک دانشگاه صنعتي شريف از 2981 2963
برگزار كننده دوره آموزش دانشگاهي جراحي ليزري در دانشگاه علوم پزشكي ايران از  2963تاكنون
معاون واحد تحقيق و توسعه  Visual Interface Corporationدر آمريكا از  2963تا 2963
چكيده تجارب
انجام پروژه هاي پژوهشي در زمينه عمل چشمي  Lazicيا  Radial keratotomyدر مركز
 Visual Interface Corporationدر آمريكا از  2963تا 2963
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
داراي  9ثبت اختراع در آمريكا و  3اختراع در ايران
تدوين  13مقاله و انتشار در مجالت و كنفرانس هاي معتبر بينالمللي
خانواده
متاهل و داراي سه فرزند پسر هستم .اولي فوق ليسانس مهندسي برق و
الكترونيک ،دومي ليسانس مهندسي مكانيک و سومي دانشجوي ليسانس رشته
مهندسي برق و الكترونيک است.
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سيد اسداله دادخواه
متولد  2918اصفهان
ساكن اصفهان
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2968
فوق ليسانس ناتمام از دانشگاه  CCNYنيويورک آمريكا در سال 2932
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2936
ديپلم رياضي از دبيرستان هراتي اصفهان 2932
مسلط به زبان انگليسي و آشنايي با زبان عربي
متخصص در زمينه فيزيک الكترومغناطيس و فيزيک نظري
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي (مربي) فيزيک در دانشگاه صنعتي اصفهان تا سال 2983
اولين كادر علمي دانشگاه آزاد شهرضا
عضو هيئت موسس راه كتابخانه مركز تحقيقات معلمان اصفهان
مدرس الكترومغناطيس كالس كنكور فوق ليسانس در اصفهان
عضو هيئت موسس مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني در اصفهان
رئيس كارخانه صنايع فلزي شاهين شهر اصفهان
مربي فيزيک دانشگاه صنعتي اصفهان
مربي آزمايشگاه فيزيک دانشگاه صنعتي شريف
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي طراحي گچبري و استفاده از آن براي اجراي گچبري
ترجمه كتاب الكترومغناطيس نوشته  Jacksonبراي دانشگاه صنعتي شريف كه به چاپ نرسيد.
سفرهاي خارجي ،خانواده
به آمريكا ،كشورهاي آسياي ميانه و عتبات عربستان و عراق سفر كردهام.
متاهل هستم .نوه آقا سيد اسداله حسيني بهشتي نماينده دوره دوم مجلس شوراي ملي در دوره مشروطيت
و برادر محمد علي دادخواه وكيل پايه يک دادگستري هستم.
توصيه به نسل جوان
خدا را فراموش نكنيد و  30صفحه اول اصول كافي را بخوانيد.
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مرتضاي دهباشي قنواتي
متولد  2913بهبهان
ساكن بهبهان
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يک تهران 2938
سوابق شغلي
اشتغال در آموزش و پرورش و دبير دبيرستانهاي بهبهان از  2932تا 2983
تاليفات
تاليف كتاب  220مسئله فيزيک
عاليق ،خانواده
عالقمند به امور فرهنگي هستم.
داراي همسر و  9فرزند هستم .دخترم ليسانس منابع طبيعي از دانشگاه جوندي شاپور است .پسرم فوق
ليسانس از دانشگاه تفرش وابسته به دانشگاه اميركبير و پسر ديگرم دانشجوي مهندسي برق و قدرت در
دانشگاه ايالم است.
توصيه به نسل جوان
اگر به دوره جواني باز مي گشتم تالش بيشتري مي كردم تا از لحاظ علمي باالتر بروم
پيام ويژه
اگر مدرسي سر كالس رفت در ابتدا به مدت كوتاهي به وضعيت دانش آموزان بپردازد.
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ولي اهلل رضايي
متولد  2913آمل
ساكن آمل
abbas.rezaei69@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان طبري آمل 2938
كارآموزي فيزيک دبيرستان در اصفهان
مدرس فيزيک دبيرستان و پيش دانشگاهي
سوابق شغلي
دبير آموزش و پرورش در شهر آمل از  2960تا 2983
دبير آموزش و پرورش در شهر الريجان از  2938تا 2960
كارشناس آزمايشگاه فيزيک در دانشكده فيزيک دانشگاه فردوسي مشهد از  2936تا 2938
چكيده تجارب
دو سال در آزمايشگاه فيزيک دانشگاه فردوسي و  16سال تدريس فيزيک در آموزش و پرورش آمل
دستاوردهاي علمي
كسب مقام دوم و برنده مدال نقره مسابقات علمي فيزيک در سال 2936
عاليق و خانواده
عالقمند به علوم ،دوچرخه سواري و پياده روي
متاهل هستم و همسرم دبير زبان انگليسي است .يک فرزند دختر دو فرزند پسر دارم .دخترم ليسانس هنر
و دبير دبيرستان است .پسر اولم ليسانس مديريت و پسر دوم دكتر دندانپزشک است.
پيام ويژه
دانش آموزان امروزي عال قه ي كمتري به يادگيري دارند و كار تدريس سخت شده است
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محمد سعيد سعيدي
متولد  2913سنندج
ساكن تهران
mssaidi@sharif.edu
http://sharif.eud/~mssaidi
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي هستهاي از  Massachusetts Institute of Technologyآمريكا 2323
فوق ليسانس مهندسي هستهاي از  Massachusetts Institute of Technologyآمريكا 2326
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
تخصصص حرفه اي :ديناميک سياالت محاسباتي ،شبيه سازي عددي و تحليل سياالتي محيط هاي
بيولوژيک در مقياس هاي ماكرو ،مايكرو و نانو ،شبيه سازي عددي و تحليل ترموهيدروليک محيط هاي
متخلخل ،شبيه سازي عددي و تحليل انتقال و پخش ذرات
سوابق شغلي و مديريتي
مدير گروه تبديل انرژي دانشكده مهندسي مكانيک شريف از سال  2988تا كنون
استاد دانشكده مكانيک دانشگاه صنعتي اصفهان از  2982تا 2983
پژوهشگر مدعو در مركز تحقيقات شركت فيليپ موريس آمريكا از  2982تا 2983
دو دوره سرپرستي دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه صنعتي اصفهان از  2969تا  2963و از  2923تا 2928
دانشيار دانشكده مكانيک دانشگاه صنعتي اصفهان از  2968تا 2982
فرصت مطالعاتي در دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه كمبريج انگلستان از  2963تا 2963
استاديار دانشكده مكانيک دانشگاه صنعتي اصفهان از  2938تا 2968
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
سردبير مجله مهندسي استقالل از  2928تا 2982
تاسيس پژوهشكده فناوري زير دريا در دانشگاه صنعتي اصفهان و مديريت آن از  2963تا 2929
تدوين بيش از  30مقاله علمي در مجالت معتبر بينالمللي
ارايه بيش از  20مقاله در كنفرانس هاي معتبر بينالمللي
ترجمه كتاب
ترجمه كتاب An introduction to theoretical and
 aerodynamics, computationalنوشته  J. Moranمنتشره توسط
نشر دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 2922
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عباس صادقي گوغري
متولد  2913بافت
ساكن كرمان
jehanabadi.j@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي كرمان 2932
آشنايي با زبان عربي و انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
اشتغال در سپاه پاسداران كرمان از  2960تا  2983و تصدي سمت هاي زير:
مسئول نظارت بازرسي از  80تا 83
مسئول دبيرستان سپاه از  28تا 80
مسئول نظارت سپاه لشكر ثارا ...از  20تا 28
مسئول آموزش سياسي از  63تا 20
مسئول آموزش عقيدتي از  69تا 63
مسئول دفتر فرماندهي منطقه  6از  61تا 69
مسئول روابط عمومي سپاه كرمان از  60تا 61
بازپرس دادگاه انقالب كرمان در سال 2933
خانواده
همسرم فوق ديپلم و داراي  1فرزند پسر و  9فرزند دختر هستم -.پسر اول دندانپزشک و پسر دوم افسر
ارتش است .دختر اول قاضي دادسرا و دو دختر ديگر هر دو دانشجوي داندانپزشكي هستند.
توصيه به نسل جوان
كشف استعداد ها وعاليق واقعي ،بكارگيري حداكثر توان براي رسيدن به هدف ،حذف عوامل مزاحم ،ايمان
داشتن به قوانين و سنت هاي آفرينش و حركت در اين چارچوب
پيام ويژه
با توجه به اينكه بين آرمان هاي اجتماعي و مذهبي ما در زمان دانشجويي با
حاكميت رژيم وابسته و مستبد تضاد وجود داشت تمركز بنده روي مسائل مبارزاتي
بود و به همين دليل سه سال دوران تحصيالتم در زندان آن رژيم گذشت و
نتوانستم به طور دلخواه خوب درس بخوانم
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علي اكبر گرمستاني
متولد  2913تهران
ساكن تهران
garmestania@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان آذر تهران 2932
دوره هاي آموزشي وابسته به ارتقاي پايه پروانه اشتغال از جمله جوشكاري ،گودبرداري ،زلزله و غيره
متخصص در زمينه ساخت و ساز مسكوني و ضوابط مربوط در تهران
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
سرپرست كنترلر كارگاه هاي مترو در شركت پژوهش در تهران
محاسب در شركت گسترش و مسكن در تهران
محاسب در شركت عمران و بهسازي در تهران
مسئول نظارت در دفتر اجراي طراحي سيلوها
چكيده تجارب
داراي حدود  93سال تجربه در مديريت اجرايي پروژه هاي خصوصي ،مشاوره ،طراحي و محاسبه
سفرهاي خارجي ،خانواده
به كشورهاي چين ،هندوستان ،تركيه ،تايلند ،امارات متحده ،سنگاپور ،مالزي ،ارمنستان ،سوريه ،بلغارستان و
برخي كشورهاي ديگر سفر كردهام.
همسرم آموزگار بازشسته ،فرزند بزرگ فوق ليسانس معماري و فرزند كوچک ليسانس عمران است.
توصيه به نسل جوان
پايداري در رشته كاري ،مطالعه و سعي به روز شدن ،عدم نگراني در بروز مشكالت و صبر و تالش
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كاظم مسلم
متولد  2913سبزوار
ساكن مشهد
moslem@um.ac.ir
kmoslem@yahoo.com
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
دكتري مهندسي عمران از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي (2961 )USC
فوق ليسانس مهندسي عمران از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي ( 2938 (USC
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان دانش و هنر مشهد 2938
سوابق شغلي
عضو هيئت علمي (استاديار) گروه عمران دانشگاه فردوسي مشهد ()www.um.ac.ir
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سيد محمد مهدوي
متولد  2990كرمان
ساكن تهران
mahdavi@sharif.edu
http://phys.sharif.edu/web/mahdavi
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري فيزيک از  University of Sussexانگلستان 2920
فوق ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2966
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور كرمان 2938
زمينه هاي پژوهشي:
Optical properties of nanoparticles and nanostructures, work on
gasochromic materials, gas sensors, photo detectors, work on
multiferoic materials, random lasers.
سوابق شغلي
استاد دانشكده فيزيک دانشگاه صعتي شريف ()www.sharif.edu
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدوين حدود  30مقاله و انتشار آن در مجالت معتبر خارجي
تدوين و ارايه بيش از  60مقاله در همايش هاي ملي و بينالمللي
خانواده
همسرم دكتر اعظم ايرجي زاد عضو هيئت علمي دانشكده فيزيک و فارغ التحصيل ورودي  2931دانشكده
فيزيک دانشگاه صنعتي شريف و دخترم سيده سارا فارغالتحصيل كارشناسي مهندسي برق از دانشگاه
صنعتي شريف است.
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ژيال موحد شريعت پناهي
متولد  2990تهران
ساكن تهران
jilamsp@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس حفاظت در برابر تشعشعات راديو اكتيو از دانشگاه هاروارد آمريكا بورسيه سازمان انرژي اتمي
ايران
دوره بازرسي و كنترل تشعشعات راديو اكتيو در مركز اتمي كالسره و يوليش آلمان 2932
دوره كاليبراسيون دستگاه هاي نسنجش تشعشعات راديو اكتيو در سازمان انرژي اتمي اطريش 2962
ليسانس مهندسي علوم فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان دانشگاه شيراز در شيراز 2938
دوره فيزيک بهداشت به مدت يكسال در دانشكده بهداشت دانشگاه تهران 2933
دوره محاسبات ميزان اشعه درماني براي معالجه بيماران سرطاني در بيمارستان امام خميني تهران 2962
متخصص در زمينه حفاظت در برابر تشعشعات راديو اكتيو و ايمني هسته اي شامل دوزيمتري ،كاليبراسيون
و محاسبات اشعه درماني
آشنايي كافي به زبان هاي انگليسي و آلماني و آشنايي كم با زبان عربي
سوابق شغلي و مديريتي
مسؤل بازرسي و محاسبات ميزان اشعه مربوط به درمان بيماران سرطاني در بيمارستان امام خميني از سال
 2962تا 2968
مسؤل دوزيمتري و كاليبراسيون دستگاههاي اندازه گير اشعه در راكتور تحقياتي اميرآباد تهران از  2938تا
2963
مسؤل حفاظت در برابر تشعشعات راديو اكتيو در سازمان انرژي اتمي تهران از  2933تا 2938
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
اندازه گيري ميزان راديم موجود در شيرهاي پاستوريزه تهران در مركز تحقيقات و كاربرد مواد راديو اكتيو به
مدت يكسال
پژوهش در مورد تاثيرات پرتودهي راديواكتيو در ماندگاري سيب زميني و پياز در بخش كشاورزي سازمان
انرژي اتمي ايران به مدت يكسال
راه اندازي بخش كاليبراسيون دستگاههاي سنجش تشعشعات راديو اكتيو ،براي اولين بار در ايران در
سازمان انرژي اتمي ايران
ترجمه شخصي استانداردهاي حفاظت در برابر تشعشعات مواد راديو اكتيو كه براي
اولين بار در ايران توسط سازمان انرژي اتمي ايران به چاپ رسيد .تا سال  2932در
ايران هيچگونه متن فارسي در اين زمينه وجود نداشت.
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تاليفات و دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي
برپايي كارگاه آموزشي "چگونه نقش زنان را در ايجاد صلح پايدار جهاني افزايش دهيم" در پكن (چين)
منتخب كنفرانس بين المللي زن در پكن در پائيز 2923
تاليف كتاب «پرتوي از نهضت حسيني» كه با راهنمايي يكي از اساتيد و با ترجمه ي مستقيم از تاريخ
طبري به منظور خرافات زدايي از حماسه عاشورا تهيه شد.
تاليف مقاله خالءهاي قانوني حقوق زن -اين مقاله در پاسخ به فراخوان دانشكده حقوق دانشگاه شهيد
بهشتي در زمينه مسابقه خالء هاي قانوني حقوق زن نوشته شد و برنده اول اين مسابقه گرديد.
تاليف و انتشار كتاب «تحليلي نو بر حقوق زن از ديدگاه قران كريم» در سال 2922
اين كتاب زن و مرد را در قرآن كريم برابر مي داند و خواستار تغييرات قانوني در جهت برابري زن با مرد
شده است .نويسنده در اين كتاب متقاضي مناظره با مخالفين شده كه تاكنون كسي داوطلب اين مناظره
نگرديده است .در نظر است اين كتاب تجديد چاپ شود و به همراه جلد دوم منتشر شود ولي هنوز مجوز
انتشار آنها از طرف وزارت ارشاد صادر نشده است.
تاليف كتاب "زنان تاثيرگذار در دو قرن اول هجري " توسط نشر صمديه
تدوين مقاله شفاعت از ديدگاه قران كريم ،در مجله احياء
تدوين  11مقاله در زمينه تربيت كودک و كاهش آمار طالق در هفته نامه ستاره صبح
تدوين دهها مقاله در زمينه خانواده و مشكالت اجتماعي جوانان و نو جوانان در مجالت و هفته نامه هاي
مختلف
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي آلمان ،ايتاليا ،دانمارک ،فرانسه ،چين ،كانادا و آمريكا سفر كرده ام.
عالقمند به تحقيقات و چاپ كتاب در زمينه برابري حقوق زن و مرد
عالقمند به مطالعه ،تحقيق و چاپ مقاالت متعدد در نشريات مختلف در زمينه رفتار بهينه با كودک و
نوجوان
عالقمند به مطالعه ،تحقيق و ريشه يابي پديده طالق و راه حلهايي در جهت كاهش ميزان آن
داراي سه فرزند پسر هستم كه اولي بهرنگ فوق ليسانس اقتصاد و شاغل در آلمان ،دومي نيما ليسانس
مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف و دكتراي مهندسي برق و شاغل در كانادا و سومي ايمان ليسانس
مهندسي كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف و دكتراي مهندسي كامپيوتر و شاغل در آمريكا است.
توصيه به نسل جوان
 -2در هنگام درس خواندن فقط نمره آوري را در نظر نداشته باشيد ،بلكه زندگي خود را با ياد گيري مستمر
عجين كنيد تا از هر لحظه علم آموزي لذت ببريد.
 -1هميشه اخالقيات را بر ماديات ترجيح دهيد تا به انسان بودن خود هميشه مفتخر باشيد
 -9تحصيالت و تخصص از شما ماشين نسازد ،بلكه در خدمت ديگران بودن را همواره به عنوان مالكي
براي اتنخاب شغل قرار دهيد.
 -3مبادا كه چشم بسته در جهت خيانت به  ...گام برداريد.
 -3قدر خود را بدانيد ،چرا كه در يكي از بهترين دانشگاههاي ايران و بلكه جهان تحصيل كرده ايد .هميشه
به والدين خود و اين دانشگاه و اساتيدش مديون هستيد .اگر مي توانيد براي بهتر شدنش قدمي برداريد.
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سيدهاشم موسوي
متولد  2918زنجان
ساكن زنجان
shmusavi@znu.ac.ir
s.h.musavi@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي عمران -سازه هاي بتني -از دانشگاه گالسكو انگلستان 2922
فوق ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد زنجان از  2986تاكنون () www.azu.ac.ir
عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان از  2963تا )www.znu.ac.ir( 2986
رئيس سازمان نظام مهندسي استان زنجان از  2982تا 2983
رئيس دانشكده مهندسي دانشگاه زنجان از  2922تا 2982
رئيس دانشگاه زنجان  2922تا 2926
رئيس دانشگاه آزاد زنجان از  2963تا 2966
رئيس دانشگاه زنجان از  2963تا 2966
معاون عمراني استانداري زنجان از  2961تا 2963
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان از  2962تا 2969
عضو هيئت عملي دانشكده مهندسي سازه دانشگاه صنعتي شريف از  2936تا 2963
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
پژوهش در زمينه مقاوم سازي ساختمان هاي موجود در مقابل زلزله ،دانشگاه زنجان
پژوهش در زمينه ارزيابي آسيب پذيري ساختمان هاي فلزي ،دانشگاه زنجان
ارائه  2مقاله علمي در كنفرانس هاي داخلي و خارجي
خانواده
همسرم خانم فوزيه محمدي و فرزندان سيد محمدياسر ،سيد سلمان و سيد عماد نام دارند .سيد محمد ياسر
فوق ليسانس زبان ،سيد سلمان فوق ليسانس عمران خاک و پي و سيد عماد فوق ليسانس نقشه برداري
 GISاست.
توصيه به نسل جوان
من از ابتدا عالقمند به شغل استادي و معلمي بودم و به آن هم نائل گشتم  ،و
در صورت بازگشت به چهل سال پيش دوباره همين انتخاب را خواهم داشت.
توصيه من به نسل امروز اين است كه شغل آينده خود را بر اساس عالقه و
كشف استعدادهايي كه خداوند در وجود هر كسي قرار داده است استوار كنند.
مطمئناً موفقيتشان در عرصه هاي مادي و معنوي و اجتماعي تضمين خواهد شد
.
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دوره چهارمي هاي فيزيك فاقد ارتباط با انجمن
محمد تهور
متولد  2913شيراز
تحصيالت
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933

امامقلي سعيدي
متولد  2918بجنورد
تحصيالت
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
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فصل ششم
مشخصات دانش آموختگان

دانشكده مهندسي برق
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شهرام آبادي
متولد  2990تهران
ساكن كرمان
abadi.shahram.gm@gmail.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2938
ديپلم رياضي از دبيرستان فيروز بهرام تهران 2938
سوابق شغلي
دبير آموزش و پرورش در هنرستان برق كرمان از  2936تا 2989
مهندس برق در مركز تحقيقات مخابرات ايران در تهران از  2933تا 2936
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي ايتاليا ،اسپانيا و يونان سفر كرده ام.
به رياضيات و فيزيک ،فوتبال و موسيقي عالقمندم
متاهل و داراي دو فرزند هستم .فرزند اول  12ساله كارشناسي علوم كامپيوتر دانشگاه اميركبير تهران و
فرزند دوم 26ساله دانش آموز دبيرستان فرزانگان كرمان(سمپاد) است.
توصيه به نسل جوان
اگر فرضاً به دوره جواني و دانشجويي بر ميگشتم به تحقيقات علمي اهميت بيشتري مي دادم .دوست
داشتم در رشته هاي علوم پايه از قبيل فيزيک يا رياضي به مطالعه و تحقيق بپردازم.
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سيامك آريا
متولد  2990تهران
ساكن  Cupertinoكاليفرنيا آمريكا
www.linkedin.com/pub/siamak-arya/0/81/10a
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي كامپيوتر و مخابرات گرايش  Processor Architectureاز
دانشگاه ميشگان در آنآربو آمريكا 2389
پذيرش رتبه  20كنكور دانشگاه صعتي شريف و ليسانس مهندسي برق با گرايش كامپيوتر و الكترونيک از
دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
متخصص در زمينه :طراحي معماري و سيستم و پياده سازي پرسسور ،تحليل كارايي و كاربرد ،ارتقاي برنامه
هاي كاربردي روي سيستم ها يا سيستم ها براي برنامه هاي كاربردي
مشاور در زمينه هاي :طراحي و معماري پروسسور ،مررر و تحليل طرح ،تحليل عملكرد و جبران ،پروژههاي
خاص در معماري و عملكرد و كارشناسي خبره
سوابق شغلي و مديريتي
مدير ارشد فناوري در  Greenliant Systemsدر سانفراسيسكو آمريكا از  1020تاكنون
مدير و معمار ارشد  Siamak Arya Consultingدر سانفرانسيسكو كاليفرنيا آمريكا از  1003تاكنون
مدير ارشد معماري سيستم در  Silicon Storage Technologyاز  1002تا 1020
مدير مهندسي عملكرد در  Symantec Corpدر سانفرانسيسكو آمريكا از  1003تا 1002
معاون مدير عامل در حوزه مهندسي سيستم در Telairity Semiconductor
مدير ارشد معماري در  Arc Coresاز  1000تا 1002
مدير ارشد معماري و عملكرد در  Apple Computerاز  2338تا 1000
اشتغال در شركت هاي  Sun Microsystemsو Silicon Graphics
مدير ارشد معماري و عملكرد در  Intergraph Corporationدر آمريكا از  2332تا 2339
اشتغال در شركت Amdahl
مهندس ارشد در  Gould Electronicsاز  2383تا 2382
چكيده تجارب
 90سال تجربه در طراحي سيستم و پردازشگرها و تحيل برنامه هاي كاربردي و عملكردي از  2389تا 1029
طراحي برنامه هاي علمي كاربردي و بازار مصرفي ،رسانه و DSP
مديريت اجرايي و فني
ايجاد تشكل و هدايت تيم ها شامل معماران ،معماران ميكرو ،مهندسين كومپايلر ،توسعهگرهاي شبيه سازي،
مهندسي عملكرد ،تحليل گر هاي برنامه هاي كاربردي و الگوريتم و طراحان مدارهاي مجتمع
با تجربه در طراحي و از طراحي مفهومي تا طراحي كامل
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
داراي  20مورد ثبت اختراع در آمريكا
عضو IEEE
سفر ،عاليق ،خانواده
بعد از مهاجرت به آمريكا در شهرهاي آنآربور ،شيكاگو ،سانديگو ،پالوآلتو و اكنون
در كوپرتينو اقامت داشتهام.عالقمند به ورزش اسكواش ،سفر و گردشگري ،كارهاي
تعميراتي و ارتباطات اجتماعي هستم .متاهل و داراي پسر  13ساله و دختر  23ساله
هستم.
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جليل ابراهيم پور
متولد  2913كازرون
ساكن تهران
jalilebrahimpour@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهنسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
دوره آموزشي مهندسي عملي در  Warwickshire Collegeانگلستان به مدت  3ماه 2326
دوره آموزشي اداره جلسات به مدت يک ماه در تهران 2961
دوره هاي مختلف مديريتي به مدت جمعاً يكسال در تهران
متخصص در زمينه مديريت و راهبرد طرحهاي بزرگ
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير طرحها در شركت انرژي سپهر از  2983تاكنون
عضو هيئت مديره شركت هاي گسترش پتروشيمي شيراز ،خدماتي ونيران ،كيمياي پارس خاورميانه ،صنايع
پتروشيمي سبالن ،صنايع پتروشيمي دنا ،پااليش بيدبلند سپهر ،پااليش پارسيان سپهر ،سرمايه گذاري
سيراف انرژي از  2983تاكنون
رئيس هيئت مديره شركت هاي پتروشمي ونيران ،ساختمان و نصب صنايع پتروشيمي ،صنايع پتروشيمي
كازرون ،صنيع پتروشيمي مرواريد و صنايع پتروشيمي شيراز از  2986تاكنون
مدير طرحها در شركت ملي صنايع پتروشيمي از  2983تا 2983
مدير عامل شركت پتروشيمي مبين در عسلويه از  2983تا 2983
مدير عامل شركت پتروشيمي فنآوران در تهران از  2928تا 2983
مدير طرح متانول خارک در شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي در خارک از  2923تا 2928
عضو هيئت مديره شركت هاي تعمير و نگهداشت صنايع پتروشيمي ،پتروشيمي سلمان فارسي ،پتروشيمي
بينالملل ،پتروشيمي مبين ،پتروشيمي فجر ،پتروشيمي اميركبير
رئيس هيئت مديره شركت هاي پتروشيمي دماوند ،پتروشيمي گچساران ،پتروشيمي ممسني ،پتروشيمي
اروند ،پتروشيمي مرجان ،پتروشيمي فنآوران
ناظر بر اجراي پروژه /رئيس تعميرات برق منطقه  /1رئيس تعميرات برق /مدير امور تعميرات در مجتمع
پتروشيمي شيراز از  2933تا 2923
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
عضويت در هيئت مديره انجمن مديريت پروژه ايران از 2930
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تاليفات
سيستمهاي راه اندازي الكتروموتور
برنامه ريزي و كنترل پروژه توسط Excel
ارزيابي مديريت زمان توسط پيمانكاران
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي مختلف سفر كردهام و از نظر مهندسي،تامين تجهيزات و امور بازرگاني و قراردادها تجربه
اندوختهانم.
به مطالعات تاريخي ،سياسي و اجتماعي ،امور ورزشي و سمينارهاي علمي عالقه دارم
سه فرزند دارم كه پسر اولم دكتر دامپزشک ،دخترم ليسانس مهندسي برق و الكترونيک و پسر دومم
مهندس راه و ساختمان است.
توصيه به نسل جوان
اگر امكان بازگشت به دوره جواني را داشتم ،به همه درسها اهميت فوقالعاده ميدادم و با برنامه ريزي بهتر
سعي ميكردم درسهايم در روز خودش و بعد از كالس خوب و كامل بخوانم .در پايان هفته و ماه دوره
ميكردم و به مطالعات خارج از كالس اهميت داده و از تفريح و ورزش هم غافل نميشدم.
پيام ويژه
يادگيري ،آموختن و تجربه اندوختن -به دنبال فهم و درک هر اتفاق بودن -شناختن علت و معلول و
برخورد علمي و منطقي با مسائل  -همكاري با ديگران -رعايت ادب و همدردي با زيردست و باالدست-
تملق نگقتن و نپذيرفتن -ياد دادن به ديگران -حسادت نكردن به مقام و پست دوستان و همكاران-
فهميدن درد كاركنان و برطرف كردن مشكالت همكاران و پيمانكاران و مشاورين -سرعت در تصميم
گيري با مشاورت همكاران -تكبر نداشتن نسبت به دوستان و زيردستان
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محمد ابريشم كار
متولد  2990اصفهان
ساكن تهران
abrishamkar_m@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان ابن سينا اصفهان 2938
گذراندن دوره هاي مديريتي در مراكز آموزشي داخل كشور
سوابق شغلي و مديريتي
موسس ،سرمايه گذار و سازنده كارخانه تصفيه نمک شركت دياكو نمک غرب در قروه كردستان از  2930تا
2931
موسس ،سرمايه گذار ،سازنده كارخانه تصفيه نمک شركت تصفيه نمک سپاهان از  2980تا 2930
موسس ،سرمايه گذار و مدير عامل شركت صنايع شيميايي سپاهان در اصفهان از  2963تا 2983
اشتغال در شركت افشناک با عنوان سرپرست اجرايي سيستم هاي برق و مكانيک قسمتي از پروژه شهر
صنايع دفاع دورود در استان لرستان از  2933تا 2969
اشتغال در سازمان عمران شاهين شهر اصفهان به عنوان سرپرست اجرايي برق و مكانيک پروژه سوم از
 2933تا 2933
مهندس برق مهندسين مشاور متسا در تهران از  2933تا 2933
خدمت سربازي در نيروي هوايي از  2931تا 2933
چكيده تجارب
جمعاً  96سال تجربه در ساخت تجهيزات فرآوري معدني منجمله انواع سانتريفيوژ هاي مواد جامد
جمعاً  98سال تجربه به عنوان مشاور ،مجري و پيمانكار تاسيساتي مجموعه هاي شهرسازي و خطوط
انتقال گاز و توليد كننده صنايع معدني و مواد معدني
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تحقيق و ساخت تجهيزات فيلتراسيون مواد معدني
تحقيق و ساخت خط توليد نمک تصفيه مطابق با تكنولوژي روز
از موسسين انجمن توليد كنندگان نمک تصفيه ايران و دبير و عضوهيئت مديره به مدت  8سال-2982 -
2930
خانواده
همسرم لعيا بيک پور خانه دار و داراي سه فرزند هستم .احسان ليسانس مهندسي
مواد و فوق ليسانس مديريت از دانشگاه ملبورن استراليا ،سروناز دكتر دارو ساز از
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران و سوگل ليسانس معماري داخلي از دانشگاه
سوره تهران است.
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خسرو احمديان چاشمي
متولد  2913قائم شهر
ساكن ساري
roham_ahmadian_sut@yahoo.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2936
ديپلم رياضي از دبيرستان رازي قائم شهر 2936
سوابق شغلي و مديريتي
مؤسس و عضو هيئت مديره شركت برق صنعتي شمال در ساري از  2963تاكنون
رئيس خطوط و پستهاي فشارقوي در برق منطقه اي مازندران از  2932تا 2963
چكيده تجارب
احداث خط انتقال  69كيلوولت آمپر مسير قائم شهر به محمود آباد
احداث خط انتقال  69كيلوولت آمپر مسير كالردشت به حسنكيف
احداث خط انتقال  69كيلوولت آمپر مسير كامياران به مريوان
احداث خط انتقال  300كيلوولت آمپر مسير همدان به زنجان
احداث خط انتقال  190كيلوولت آمپر مسير ايرانشهر به جكيگور
توصيه به نسل جوان
الزمه موفقيت ،پشتكار و نهراسيدن از مواجهه و انجام كارهاي سخت و دشوار است.
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محمد جواد اردشير الريجاني
متولد  2913نجف
ساكن تهران
larijani@ipm.ir
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري نظريه مدل از دانشگاه كاليفرنيا جنوبي در بركلي
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
داراي تحصيالت حوزوي در قم
دبيرستان كامكار (صدر) قم 2938
سوابق شغلي و مديريتي
رئيس پژوهشگاه دانشهاي بنيادي در تهران ()ipm.ir
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه
نماينده دوره هاي چهارم و پنجم مجلس شوراي اسالمي و موسس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمي
معاون وزرات خارجه تا سال 2962
تدريس ياضيات ،فلسفه رياضي ،منطق رياضي در دانشگاه صنعتي اصفهان
تدريس انديشه سياسي در دانشگاه هاي تهران و امام صادق
تدريس دروس در زمينه سياست خارجي در دانشكده روابط بين الملل ،دانشگاه امام صادق و مدرسته عالي
شهيد مطهري
خانواده
فرزندم هادي ليسانس علوم رياضي ورودي  2966و فرزند ديگرم مريم ليسانس فيزيک ورودي 2982
دانشگاه صنعتي شريف هستند.
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محمود اصفهاني
متولد  2918همدان
ساكن تهران
mah.esfahani@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان رضا شاه كبير (دكتر شريعتي كنوني) همدان 2936
دوره هاي تخصصي كوتاه مدت در كشورهاي آلمان ،ژاپن ،ايتاليا و سنگاپور
متخصص در زمينه مخابرات صنعتي در رشتههاي نيروگاهي ،اطاق كنترل و پستهاي فشاري قوي
مسلط به زبان هاي انگليسي و آلماني
سوابق شغلي و مديريتي
مدير دفتر نظارت شركت مديريت برق ايران از  2982تا 2983
كارشناس ارشد /سرپرست قسمت تعميرات در شركت توانير تهران از  2938تا 2982
كارشناس در سازمان انرژي اتمي ايران در آلمان از سال  2933تا 2932
چكيده تجارب
تجارب علمي و عملي در زمينه دستگاههاي مخابراتي در شبكه برق كشور
تجارب علمي و عملي در مورد دستگاههاي مخابرات فيبر نوري توليد شركت هاي  NECو AlCATEL
سفرهاي خارجي و عاليق
به كشورهاي آلمان ،ايتاليا و ژاپن سفر كردهام.
به مطالعه ،راهپيمايي و ورزشهاي فوتبال و شنا عالقمندم.
توصيه به نسل جوان
شما را به سالمت جسم ،روح ،فكر ،انديشه و كار ،قناعت ،تشكيل زندگي در وقت مناسب و اميد به آينده
توصيه مي كنم.
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قادر افتخاري
متولد  2913ميانه
ساكن  New Paltzنيويورک آمريكا
eftekhar@engr.newpaltz.edu
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي برق از دانشگاه University of Nottingham
انگستان 2381
فوق ليسانس مهندسي برق از  University of Walesدر كارديف انگلستان 2322
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان مهر تبريز 2938
دوره آموزشي  Optical Thin Films Technologyدر دانشگاه 2386 Rochester
دوره آموزشي  VLSIدر دانشگاه  MITدر سال 2388
دوره كاربردي ليزر و اپتيک در  MITدر سال 2383
پژوهشگر در زمينه Solid State Materials and Devices
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي (استاد) دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه ايالتي نيويورک در  New Paltzاز
 2383تا كنون ()www.engr.newpaltz.edu
رئيس دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه ايالتي نيويورک در  New Paltzبه مدت  8سال
استاديار دانشگاه شيراز از  2969تا 2963
استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان از  2961تا 2969
مهندس برق در صنايع الكترونيک ايران از  2933تا 2932
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
عضو ارشد موسسه مهندسين برق و الكترونيک آمريكا()IEEE
داراي گواهينامه مهندسي حرفه اي از ايالت نيويورک
فهرست شده در نسخه دوهزار مرجع MARQUIS Who's Who in Science and
Engineering
تاليف مقاالت متعدد در زمينه  Solid state materials and devicesو انتشار آن در مجالت
معتبر بينالمللي
فهرست شده در سايت ايرانيان ()www.parstimes.com/Iranians.html
توصيه به نسل جوان
سخت كار كنيد ،بيشتر ياد بگيريد ،هرگز نااميد نشويد ،از قلب خود تبعيت كنيد ،برنامه
ريزي دراز مدت داشته باشيد ،دنيا را بگرديد ،به ديگران كمک كنيد و استاداني را كه
به شما علم آموختند فراموش نكنيد .براي همه شما آرزوي خوشبختي ميكنم.
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اسفنديار افشاري علي آبادي
متولد  2990يزد
ساكن تهران
esfandyar1330@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي كامپيوتر از  University of Astonدر بيرمنگام انگلستان
2920
فوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان فيروز بهرام تهران 2938
دوره آموزشي Hardware & Software Familiarization on PDP11 Series
 Computerدر شركت  Sunnyvaleدر كاليفرنيا آمريكا به مدت  9ماه درسال 2933
متخصص در زمينه طراحي و توسعه نرم افزار ،طراحي گرافيكي و مدل سازي اجسام سه بعدي
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
رئيس بخش انرژي و قسمت كامپيوتر در پژوهشگاه مواد و انرژي در تهران از  2926تا  2980كه بازنشسته
شدم.
رئيس گروه كامپيوتر در پژوهشگاه مواد و انرژي در تهران از  2920تا 2926
پژوهشگر ارشد و سرپرست گروه كامپيوتر پژوهشگاه مواد و انرژي در تهران از  2933تا 2966
برنامه نويس و دستيار پژوهشي در پژوهشگاه مواد و انرژي در تهران از  2931تا 2933
چكيده تجارب
 11سال تجربه در پژوهشگاه مواد و انرژي و انجام پروژه هاي مختلف تحقيقاتي در زمينه هاي گوناگون مثل
پردازش زبان فارسي ،آناليز مدارهاي الكترونيكي و آناليز و محاسبه انرژي خورشيدي در نقاط مختلف كشور،
شبيه سازي گرافيكي نيروگاه خورشيدي و پروژه هاي ديگر كه نتيجه آنها به صورت گزارش و مقاله در آمده
است.
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
گرفتن بورس تحصيلي دوره دكتري از طرف پژوهشگاه مواد و انرژي به مدت  3سال در انگلستان
عاليق ،خانواده
به فوتبال ،گوش كردن موسيقي و آوازهاي سنتي عالقمندم.
متاهل و داراي سه فرزند هستم كه هر سه فوق ليسانس مهندسي برق و شاغل هستند.
توصيه به نسل جوان
اگر به دوره جواني و دانشجويي برميگشتم مسلما با توجه به شرايط و وضعيت بازار كار آن زمان و عاليق خودم
همين مسير را انتخاب ميكردم ،اما اين دفعه سعي ميكردم درزمينه خاصي كار كرده
و به قول معروف از اين شاخ به آن شاخ نپريم و در هنگام كار هر نكته ،اشكال يا
نظر حتي خيلي ساده را يادداشت كنم.
پيام ويژه
بيماري پاركينسون از  90سالگي به سراغم آمد و مانع از فعاليت كامل در زمينه مورد
عالقه ام گرديد .البته عليرغم بيماري ام هيچگاه تسليم نشدم و تا اينجا رسيدم.
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احمد اقصائي
متولد  2918تبريز
ساكن تهران
ahmad_aghsaei@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان فردوسي تبريز 2938
دوره  Dairs Industryدر شركت آلفا الوال سوئد به مدت يک سال 2936
دوره ماشينهاي بسته بندي در شركت  XLOآمريكا به مدت  9ماه در 2932
دوره سيستمهاي سرد كننده در شركت  SABROآلمان به مدت دو ماه 2963
دوره سيستمهاي اندازه گيري به مدت  1ماه و دوره قوس الكتريک به مدت  9ماه در دانمارک
دوره ديزلهاي ژنراتور در زيمنس آلمان به مدت يک ماه
متخصص در زمينه طراحي سيستمهاي تاسيساتي برق ،كارخانههاي شير (برق) ،نگهداري و تعميرات
مسلط به زبان هاي آلماني و انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير برق شركت سهامي صنايع شير ايران از  2921تا 2989
مدير برق در شركت تهيه و توزيع شير ايران در همدان از  2938تا 2921
كارشناس برق در شركت ذوب آهن اصفهان از  2933تا 2936
كارشناس برق در مهندسين مشاور يكم در تهران از  2932تا 2938
كارشناس برق در شركت آرميني در تهران از  2936تا 2932
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي سوئد ،دانمارک ،نروژ ،فنالند ،آلمان ،انگلستان ،ايتاليا ،اسپانيا ،كانادا و آمريكا سفر كردهام.
عالقمند به امور اجتماعي و فرهنگي
همسرم ليسانس مهندسي شيمي و پسرم سينا دانشجوي فوق ليسانس مهندسي صنايع در دانشگاه هاروارد
آمريكا است.
توصيه به نسل جوان
خوب درس بخوانيد و مواظب سالمتي خود باشيد.
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جواد امجدي كاشاني
متولد  2913قم
ساكن تهران
javad.amjadikashani@gmail.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
مدير شركت شخصي در تهران
داراي  90سال تجربه تدريس در دبيرستان علوي تهران
توصيه به نسل جوان
علم آموزي بيشتر براي خدمت به همنوعان
پيام ويژه
زمان تدريس را بهترين سالهاي عمر ميدانم.
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حسين ايزدي بابوكاني
متولد  2918شهرضا
ساكن تهران
izadihossein18@gmail.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان ادب اصفهان 2938
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت بازرسي فني رهآورد تجهيز خاورميانه در تهران از  2932تاكنون
مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران از  2982تا 2983
عضو هيئت مديره و مدير مخابرات شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران از  2923تا 2982
معاون امور مخابرات /رئيس امور مخابرت شركت ملي پااليش و پخش
مهندسي ارشد پروژههاي مخابرات شركت ملي نفت ايران
كارشناس مخابرات /رئيس مخابرات سازمان بنادر و كشتيراني
مهندس طراح در صنايع الكترونيک ايران در شيراز
خانواده
متاهل و داراي  5فرزند پسر و  3دختر هستم .محمدرضا فوق ليسانس مخابرات ازكشور سوئد،
راضيه ليسانس فقه وحقوق اسالمي از دانشگاه تهران ،مرضيه ليسانس زبان فرانسه از دانشگاه
عالمه طباطبايي و زهرا سال سوم دبيرستان
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محمد باقري
متولد  2913رشت
ساكن تهران
mohammad.bagheri2006@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري تاريخ رياضيات گرايش نجوم از دانشگاه  Utrechtهلند 2983
فوق ليسانس تاريخ علم از دانشگاه  Utrechtهلند 2926
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور سابق (شهيد بهشتي كنوني) رشت 2938
شركت در كالس ويژة نجوم و تقويم نويسي سنتي استاد هبه اهلل ذوالفنون ،انجمن فيزيک ايران ،پاييز و
زمستان 2963
شركت در كارگاه آشنايي با اسطرالب ،چارلوتس ويل (ويرجينيا) 10 ،آبان 2922
پژوهشگر تاريخ علم در ايران به ويژه تاريخ رياضيات و نجوم
سوابق شغلي
مدرس تاريخ رياضيات در دانشگاه گيالن و سردبير نشريه ميراث علمي اسالم و ايران از  2930تا كنون
عضو هيئت علمي پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران و سردبير مجله تاريخ علم از سال  2983تا سال
بازنشستگي 2930
تدريس تاريخ رياضيات در دانشگاه صنعتي شريف از سال  2922تا 2980
چكيده تجارب
ويراستاري رياضي در گروه رياضي مركز نشر دانشگاهي ،مهر  -2960تير 2961
مشاور علمي مجلة نشر رياضي از سال 2966
مشاور علمي مجلة دانشمند از سال ( 2962تا )2921
مديريت گروه تاريخ علم بنياد دايره المعارف اسالمي از سال 2921
مشاور علمي مجلة تحقيقات اسالمي از سال 2921
همكاري با بنياد علمي زيرک زاده براي ايجاد موزة علوم از سال 2921
همكاري با گروه بين المللي مطالعه در ارتباط بين تاريخ و آموزش رياضيات (توزيع خبرنامه در ايران) از
تابستان 2929
(طراحي و سرپرستي) نمايشگاه ابزارهاي نجوم قديم ،كنفرانس فيزيک ايران
(عضويت در كميته برگزار كننده) ،دانشگاه كردستان (سنندج) 20-2 ،شهريور
2929
داوري كتاب سال جمهوري اسالمي ايران ،از زمستان 2923
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برگزاري آزمون زبان ايتاليايي ،مؤسّسة تحقيقات و آموزش مديريت ،مركز آموزش دوره هاي كوتاه مدت
(وزارت نيرو) ،از آبان 2923
برگزاري سمپوزيوم علم و فن آوري در ايران باستان و دورة اسالمي (با يان پ .هوخندايک) ،بيستمين
كنگرة بين المللي تاريخ علم ،ليژ (بلژيک) ،تابستان 2926
همكاري در گروه تاريخ رياضي كميتة برنامه ريزي ستاد ملي سال جهاني رياضيات ،از  9تير 2926
داوري جايزة جهاني كتاب سال ،از زمستان 2926
سرپرستي واحد ارتباطات بين الملل بنياد دايره المعارف اسالمي ،از مهر 2928
برنامه ريزي و سرپرستي گشت هاي علمي نجوم در زمينه :رصد بارش شهابي اسدي ،رويت هالل ماهاي
قمري براي ايران ،خورشيد گرفتگي ،و رصد بارش شهابي برساوشي در مناطق مختلف ايران در سالهاي
 2921تا 2982
همكاري علمي در برگزاري كنفرانس بين المللي بزرگداشت ابوالوفاي بوزجاني ،تربت جام 3 ،و 3آذر 2928
ويرايش پوسترهاي تاريخ رياضيات براي ستاد ملي سال جهاني رياضيات ،آذر 2928
برگزاري  22مورد كارگاه هاي آموزشي اسطرالب و آشنايي با ساعت آفتابي در مناطق مختلف كشور از
سال  2922تا 2982
شركت در ميزگرد بزرگداشت هزارة ابوريحان بيروني ،خانة كتاب ،تهران 23 ،شهريور ( ،2923گزارش شده
در كتاب ماه ،شهريور )2923
محاسبه ،طراحي و نظارت بر ساخت ساعت آفتابي آنالماتيک بوستان ملت رشت ،افتتاح  22اسفند 2980
محاسبه و طراحي ساعت آفتابي قطبي ،بوستان ملت رشت2983 ،
طراحي و تأسيس مركز بايگاني ،پژوهش و نشر ميراث علمي كوشيار گيالني ،پژوهشكدة گيالن شناسي،
دانشگاه گيالن2982 ،
طراحي ،تهيه و نصب لوح يادبود محمود پاينده (بر فراز قلّة درفک)2983 ،
استاد راهنماي پروژه كارشناسي تاريخ رياضيات در دانشگاه صنعتي شريف در سال  2923و استاد راهنما،
استاد مشاور و داوري  2مورد رساله هاي كارشناسي ارشد در پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران از 2986
تا 2982
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تاليف بيش از  200مقاله در زمينه رياضيات ،تاريخ رياضيات ،تاريخ نجوم و انتشار آن در مجالت معتبر
داخلي
ارايه بيش از  200سخنراني علمي در كنفرانس ها و مجامع علمي داخل و خارج كشور در زمينه رياضيات،
تاريخ رياضيات و تاريخ نجوم در ايران
ترجمه بيش از  222مقاله از مراجع خارجي در زمينه رياضيات ،تاريخ رياضيات ،تاريخ نجوم در ايران و
انتشار آن در مجالت و كتابهاي داخل كشور
عضويت در انجمن رياضي ايران از سال 2962
عضويت در انجمن فيزيک ايران از سال 2961
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عضويت در انجمن انفورماتيک ايران از سال 2966
عضويت در انجمن آماتوري اختر شناسي ايران از سال 2922
عضويت دائمي در انجمن تاريخ ،فلسفه و آموزش علوم رياضي مكزيک از سال )2339( 2921
دريافت رتبة علمي معادل استادياري از هيئت مميزة پژوهشكدة بنياد دايره المعارف اسالمي در  16آبان
2929
استفاده از بورس تحقيقاتي تاريخ علم ،دانشگاه اوترخت (هلند) 21 ،فروردين 22 -خرداد ( 2923آوريل و مه
)2333
پذيرش در دورة دكتراي تاريخ علم ،مؤسّسة خاورشناسي بيروني ،فرهنگستان علوم جمهوري ازبكستان
(تاشكند) 23 ،مهر  22( 2923اكتبر )2333
عضويت در كميتة برنامه ريزي بيستمين كنگرة بين المللي تاريخ علم ،ليژ (بلژيک) ،تابستان .2926
Interantional Program Committee, 20th ICHS, Summer 1997
پذيرش در دورة دكتراي تاريخ علم ،دانشكدة رياضي دانشگاه اوترخت (هلند) 12 ،تير 2926
عضويت در كميتة اجرايي اتحادية بين المللي تاريخ علم ،ليژ (بلژيک) 9 ،مرداد 2926؛ تمديد مرداد 2980
عضويت در كميسيون بين المللي تاريخ رياضيات از دي ( 2926ژانوية )2338
عضويت در هيئت اجرايي طرح بين المللي پايگاه داده ها براي تاريخ علوم رياضي در تمدن اسالمي ،از مهر
2926
عضويت در انجمن ساعت آفتابي آمريكاي شمالي ( ،)NASSاز دي 2926
عضويت در كميته هاي علمي و اجرايي اولين سمينار تاريخ رياضيات در ايران ،دانشگاه هرمزگان،
بندرعباس 6 ،و  2اسفند 2926
عضويت در هيأت مشاوران نشرية سهيل ،بارسلون ،بهار 2922
عضويت در شوراي نويسندگان نشرية دانش و مردم ،بهار 2922
عضويت در كميتة علمي دومين سمينار تاريخ رياضيات در ايران ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس 6 ،اسفند
2922
دريافت جايزة پژوهش فرهنگي برگزيدة سال (با محمدرضا صياد و حسن طارمي راد) ،براي "طرح
سراسري رؤيت هالل ماههاي قمري براي ايران" ،آذر 2922
عضويت در كميتة علمي همايش سراسري خورشيدگرفتگي مرداد  ،2928از اسفند 2922
عضويت در كميتة بين المللي برنامه ريزي بيست و يكمين كنگرة بين المللي تاريخ علم (مكزيک ،تابستان
 ،)2980از مهر 2928
عضويت در كميتة علمي كنگرة بين المللي بزرگداشت نهصدمين سالگرد وفات حكيم عمر خيام نيشابوري
(ارديبهشت  ،)2923از آبان 2928
عضويت در كميتة علمي سومين همايش تاريخ رياضيات در ايران ،بندرعباس ،اسفند 2928
عضويت در ستاد برگزاري كنگرة بزرگداشت فضل ابن حاتم نيريزي ،نيريز 13-18 ،مهر 2928
عضويت در كميتة علمي همايش بين المللي بزرگداشت غياث الدّين جمشيد كاشاني ،دانشگاه كاشان-23 ،
 12آبان 2923
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عضويت در شوراي نويسندگان خبرنامة فرهنگستان ابن سينا ،عليگره (هند) ،زمستان .2923
دريافت رتبة علمي دانشياري از هيئت مميزة بنياد دايره المعارف اسالمي ،فروردين 2980
عضويت در هيئت نظارت بر فعاليتهاي علمي بنياد دايره المعارف اسالمي ،فروردين 2982
عضويت در كميتة علمي هفتمين همايش تاريخ رياضيات عرب در مغرب ،مراكش 3 ،تا  21خرداد 2982
عضويت در شوراي تقو يم مركز ژئو فيزيک دانشگاه تهران2981-2982 ،
عضويت در هيئت امناء جايزة استاد ابوالقاسم قرباني ،فروردين 2981
عضويت در هيئت تحريريه و مشاوران مجلة تاريخ علم ،پژوهشكدة تاريخ علم دانشگاه تهران ،تابستان
2981
دبيري مجموعة تاريخ علم ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي ،از شهريور  2981تا شهريور 2983
عضويت در شوراي نويسندگان نشرية گانتيا بهاراتي (نشرية تاريخ رياضيات هند)2981 ،
عضويت در شوراي نويسندگان مجلة تاريخ علم هند2989 ،
عضويت در شوراي مشاوران وابستة بولتن انجمن رياضي كراال ،هند 2989
عضويت در كميتة داوران جايزة ساالنة انجمن ترويج علم2989 ،
عضويت در كميتة علمي و كميتة محلي همايش بين المللي رياضيات معماري اسالمي -ايراني( ،اصفهان،
شهريور  ،)2986از ( .2989معاونت دبير علمي كنفرانس)
رياست هيئت علمي انجمن نجوم ثاقب استان گيالن2983 ،
عضويت در هيئت مشاوران مجلة تاريخ العلوم العربيه ،حلب (سوريه)2983 ،
عضويت در شوراي نويسندگان نشرية فرهنگ و انديشة رياضي ،انجمن رياضي ايران 2989 ،تا 2986
عضويت در كميتة علمي كارگاه رياضيات و هنر ،خانة رياضيات اصفهان 18 -16 ،ارديبهشت 2983
فرصت مطالعاتي در مؤسسه مطالعات پيشرفته هلند ( ،)NIASشهريور ثا بهمن 2983
عضويت در كميتة برگزاري كارگاه نقوش هندسي در هنر اسالمي ،مركز لورنتس ،ليدن (هلند) 10 ،تا 13
شهريور 2983
عضويت در كميتة علمي نهمين همايش مغرب دربارة تاريخ رياضيات عربي ،تيپازا (الجزاير)13-11 ،
ارديبهشت .2986
عضويت در شوراي پژوهشي پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران ،ارديبهشت 2986
عضويت در كميتة مشاوران علمي كنفرانس بين المللي پيشرفتهاي رياضيات :گسترشهاي تاريخي و
كاربردهاي مهندسي ،انجمن تاريخ رياضيات هند ،دانشگاه پانت ناگار ،هند 18 ،آذر 2-دي 2986
عضويت در كميتة علمي اولين كنفرانس ملي رياضيات و كاربردهاي آن ،دانشگاه آزاد اسالمي الهيجان،
 23و  26اسفند 2986
تاليفات
واژگان رياضي (انگليسي ـ فارسي ،فارسي ـ انگليسي) ،نشر روز  2969فرهنگان ويرايش دوم  ،2921چاپ
دوم ويرايش دوم  ،2922چاپ چهارم 2986
گزارش رؤيت هالل ماههاي  2323هجري قمري ،بنياد دايره المعارف اسالمي 2923
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از سمرقند به كاشان (نامه هاي غياث الدّين جمشيد كاشاني به پدرش) ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي
2923
گزارش رؤيت هالل ماههاي  2326هجري قمري ،بنياد دايره المعارف اسالمي2923 ،
گزارش رؤيت هالل ماههاي  2322هجري قمري ،بنياد دايره المعارف اسالمي2926 ،
گزارش رؤيت هالل ماههاي  2328هجري قمري ،بنياد دايره المعارف اسالمي 2922
گزارش جامع طرح سراسري رؤيت هالل ماههاي قمري براي ايران (رؤيت هالل ماه طي سالهاي -2328
 2323هجري قمري) ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،نشر بالغ2928 ،
ويراستاري  6كتاب در زمينه رياضيات ،تاريخ رياضيات و دانش روز
كتابهاي ترجمه
اصول حساب هندي (از عربي) ،كوشيار گيالني ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي2966 ،
عروس (داستان) ،آنتون چخوف ،ارمغان2932 ،
(گزارشي از روابط اخير) چين و ويتنام ،نوشته سادان موكرجي 2938
شيوة سوسياليستي صنعتي شدن ،نوشته و .دياچنكو ،انتشارات كتيبه2938 ،
همياري سوسياليستي ،ارنست آبمينسكي ،پيک ايران 2960
اين جهان سرشار از شگفتيها (برخي جنبه هاي فلسفي فيزيک نوين) ،نوشته و .س .گت ،انتشارات هدهد
2962
چكيدة زيج جامع كوشيار گيالني ،نوشته ا .س .كندي ( 2962به مناسبت هزارة كوشيار گيالني)
تبديلهاي هندسي (جلد دوم) ،نوشته اي .م .ياگلم ،مركز نشر دانشگاهي ،2963 ،چاپ دوم 2989
روش سريع تراختنبرگ در حساب ،نوشته آن كاتلر و رودلف مک شين( ،مجلة) دانشمند  ،2922چاپ دوم
 ،2922چاپ سوم  ،2929چاپ چهارم ،فرهنگان 2922
برخورد دانش آموزان با رياضيات ،نوشته سرژ النگ ،انتشارات فاطمي  ،2921چاپ دوم 2923
پژوهشي در زيجهاي دورة اسالمي ،ادوارد استوارت كندي ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي2923 ،
رسالة سجزي در روشهاي حل مسائل هندسي ،احمد ابن محمد بن عبدالجليل سجزي ،انتشارات فاطمي
2923
ديدار با چخوف (گردآوري و ترجمه) ،نشر مينا2982 ،
شناخت و ساخت ساعتهاي آفتابي (با حديث مجتهد) ،جرالد جنكينز  -مگدالن بير ،شركت انتشارات علمي و
فرهنگي ،تهران2983 ،
فرهنگ رياضيات ،جيمز و جيمز ،انتشارت فرهنگان (زير چاپ)
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مهرداد بلورچي
متولد  2990ساري
ساكن  Mississaugaانتاريو كانادا
mehrdad.boloorchi@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2933
متخصص در زمينه امكان سنجي ،مهندسي و طراحي ،راه اندازي و بهرهبرداري نيروگاههاي برق و خطوط
انتقال برق و همچنين مهندسي و طراحي سيستم هاي برق كارخانجات صنعتي ،شيميايي ،معدني،
پااليشگاهها و پالنتهاي پتروشيمي
سوابق شغلي و مديريتي
سرپرست گروه مهندسي برق در شركت  Tetra Tech WEIفعال در زمينه معدن و فلزات در
 Mississaugaانتاريو كانادا از  1008تاكنون ()www.tetratech.com
مهندس ارشد برق در شركت  Stone & Webster, Shaw Energy & Chemicalدر تورنتو
كانادا از  1000تا 1008
عضو هيئت مديره و مدير پروژه در شركت پيمانير تهران از 2923تا 2928
معاون برنامه ريزي و مدير پروژه نيروگاههاي برق در شركت مشانير تهران از  2968تا 2923
عضو هيئت مديره و معاون مهندسي و ساخت برق منطقهاي گيالن از  2963تا 2968
چكيده تجارب
مرور طراحي و انجام طراحي تفصيلي  1نيروگاه خورشيدي  20مگاواتيPhotovoltaic
مهندسي پايه و مطالعات بهينه سازي براي  10نيروگاه خورشيدي  Photovoltaicهر يک با قدرت  3تا
 20مگاوات
طراحي پايه و تفصيلي سه نيروگاه بادي Wind Turbine Generator
انجام پروژه يكپارچه سازي سيستم كنترل و بهبود عملكرد چندين نيروگاه در كانادا
اجراي نيروگاههاي حرارتي ايرانشهر به قدرت  3در  63مگاوات در تهران
توسعه نيروگاه توربيني زاهدان به قدرت  90مگاوات
طراحي و ساخت اولين آب شيرين كن ساخت داخل در جزيره كيش به ظرفيت  1000مترمكعب در روز
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محمد حسين بني اقبال
متولد  2918بيرجند
ساكن تهران
banieghbal.h@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس تحقيق در عمليات از دانشگاه برايتون انگلستان 2936
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از بيرجند 2938
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
سرپرست قسمت برق شركت مهندسان مشاور آرشن در تهران
سرپرست طراحي سيستمهاي برق در مهندسين مشاور مازيک
خانواده
متاهل و داراي دو فرزندهستم .حسام داراي مدرک  MA & Mphilاز دانشگاهBornemouth
انگلستان در رشته  Visual Effects & Computer Animationو سارا ليسانس نرم افزار
كامپيوتر از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال است.
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احمد پركار اقدم
متولد  2992تهران
ساكن وين اطريش
ahmad.porkar@roxcel.com
تحصيالت
فوق ليسانس بازاريابي از دانشگاه  Lancasterانگلستان 2323
دريافت دانشنامه مديريت اجرايي از دانشگاه  Salfordانگلستان 2323
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و مديريتي
پايه گذار و مدير عامل گروه شركت هاي  Roxcel Handelsges.m.b.H.در وين اطريش فعال در
زمينه توليد و بازرگاني كاغذ و مقوا از  2339تاكنون ()www.roxcel.com
مهاجرت از ايران به اطريش و تاسيس شركت بازرگاني  Sapcoبا مشاركت دو اطريشي در سال  2381و
ترک اين شركت در سال 2339
گذراندن دوره خدمت سربازي و نيز اشتغال در شركت مجيد پركار و همكاران در تهران فعال در زمينه
تجارت كاغذ و محصوالت كاغذي از  2933تا 2960
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احمد پيرآور
متولد  2918اصفهان
ساكن اصفهان
piravar.ahmad@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس برنامه ريزي سيستم از دانشگاه صنعتي اصفهان 2963
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي اصفهان 2938
متخصص در زمينه نوآوريهاي علمي و صنعتي و داراي  20طرح كاربردي قابل ارايه
آشنايي با زبان انگليسي
سوابق شغلي
مدرس در مركز آموزش عالي فني شهيد مهاجر اصفهان از  2936تا 2983
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
بازيافت انرژي در طبيعت ،خودرو ،سرمايش و گرمايش
سفرهاي خارجي ،عاليق
به كشورهاي اروپايي و هندوستان سفر كرده ام.
عالقمند به علوم ،ورزش و هنر هستم.
توصيه به نسل جوان
لحظه اي و آني از وقت گرانبهاي خود را بدون برنامه و تعقل و تفكر در راه علم اندوزي و وسعت بخشيدن
به ابعاد شخصيت خويش از دست ندهيد.
بدانيد كه گوهري زيبا تر از علم ،آويزه جان ادمي نخواهد بود.
در ابعاد مختلف هستي انديشه كنيد و بدانند هميشه و همه جا و در تمام آيات و نشانهها مي توان با اراده،
طرحي نو درانداخت.
افسردگي آفت جان است و انگيزه و بالندگي ،پرهاي پرواز.
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محمود تبياني
متولد  2913زنجان
ساكن تهران
mtabiani@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي برق از  MITآمريكا 2323
درجه مهندسي از  MITآمريكا 2322
فوق ليسانس مهندسي برق از  MITآمريكا 2326
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران 2938
فرصت مطالعاتي يكساله در دانشگاه اتاوا كانادا 2330
مسلط به زبانهاي انگليسي و تركي
سوابق شغلي و مديريتي
استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف از  2961تا )www.sharif.edu(2930
عضو هيئت امناي شاخه ايراني  IEEEاز  2929تا 2923
رئيس انجمن مهندسي برق و الكترونيک ايران از سال  2963تا 2922
دانشيار دانشكده مهندسي برق و مدير آزمايشگاه تحقيقات الكترونيک دانشگاه صنعتي شريف از  2963تا
2923
پژوهشگر مهندسي برق در دانشگاه اتاوا در كانادا از  2968تا 2963
پژوهشگر مدعو در آزمايشگاه سيستم هاي اطالعاتي و تصميم گيري در  MITآمريكا از 2968تا 2963
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف از سال  2963تا 2968
مدير آزمايشگاه پژوهشي الكترونيک در دانشگاه صنعتي شريف از سال  2963تا 2963
نايب رئيس گروه سيستم هاي انتقال كميته مشاوره بين المللي تلگراف و تلفن ( )CCITTاز اتحاديه
بين المللي مخابرات ( )ITUدر ژنو سوئيس از سال  2963تا 2962
رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از  2961تا 2963
معاون توسعه مهندسي و توسعه شركت مخابرات ايران از  2960تا 2961
رئيس دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان از  2938تا 2933
استاديار دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان از  2938تا 2960
دستيار آموزشي دانشكده مهندسي برق در دانشگاه  MITآمريكا از  2933تا 2938
دستيار آموزشي و پژوهشي در دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف از
 2931تا 2939
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دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تهيه و انتشار  61مقاله علمي انگليسي در مراجع و مجالت معتبر بين المللي و  18مقاله فارسي در
كنفرانس هاي داخلي
مشاركت در ثبت اختراع Optical Interconnection Devices, Coupler Application
در سال 2330
مشاركت در ثبت اختراع Optical Interconnection Devices, Network Application
در سال 2330
هدايت  11رساله فوق ليسانس و  6رساله دكتري
عضو  IEEEو خزانه دار شاخه ايراني IEEE
عضويت در OSA
عضو هيئت موسس آكادمي علوم جهان اسالم Islamic Word Academy of Sciences
عضو هيئت مديره مركز صنعتي الكترونيک و مخابرات (تكتا)
دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي
عضو موسس انجمن اسالمي دانشجويان فارسي زبان شاخه بوستن آمريكا از  2939تا 2938
عاليق ،خانواده
عالقمند به ورزشهاي شنا و كوهنوردي
همسرم خانم سيمين تابشيان و فرزندانم سروش ،سميه ،صالح و فاطمه نام دارند .سروش ليسانس
مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف و فوق ليسانس  MBAاز دانشگاه  Phoenixدر ونكوور كانادا و
شاغل در ايران است .فاطمه ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف است.
عروسها :الله صحافي ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف و مريم قنبري ليسانس و فوق
ليسانس علوم رياضي از دانشگاه صنعتي شريف هستند .دامادها :حامد صابر و حجت آخوندي و نوهها:
دالرام ،سينا ،پارسا و صبا هستند.
پيام ويژه
خوشبختي و سعادت خود را از ميان خوشبختي و سعادت ديگران جستجو كنيم ،تا كشورمان را به دست
خودمان آباد نكنيم داشتههاي شخصي مان بي ثبات است.
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علي اصغر ترابي فرد
متولد  2918تهران
ساكن تهران
asghartorabifard@yahoo.com
بيوگرافي و عكس ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
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ابوالحسن جيالني كجوري
متولد  2913تهران
ساكن تهران
abolhasan.jilani@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان  23بهمن تهران 2938
انگليسي متوسط
متخصص در نصب و راه اندازي كارخانجات
سوابق شغلي و مديريتي
تاسيس واحد ماشين سازي در هشتگرد ،واحد ريخته گري درجاده ساوه و واحد توليد سلولهاي خورشيدي
درمرزن آباد به نام صنايع خورشيدي ولشت و ساخت مستقيم اكثر ماشين االت اين كارخانهها از 2926
تاكنون
موسس و مديرعامل شركت تناوب از  2962تا 2923
تاسيس واحد تهران بونكر در جاده ساوه از  2969تا 2962
معاون مديريت طرحهاي صنعتي و عضو هيئت مديره و مجري طرح و توسعه شركت ماشين سازي تبريز از
 2938تا 2969
تاسيس واحد توليد آجر در جاده ساوه به نام آجرمولوي از  2933تا 2938
عاليق و خانواده
عالقمند به كوهنوردي هستم و در زمان دانشجويي كوهنورد بودم.
متاهل و داراي سه فرزند پسر هستم .اولي فوق ليسانس  MBAدومي دانشجوي مهندسي مكانيک
دانشگاه آزاد اسالمي و سومي دانشجو در خارج ازكشور است.
توصيه به نسل جوان
با پشتكار و ممارست تالش كنيد تا موفق شويد.
اگر به دوره جواني بر ميگشتم بجاي مهندسي رشته حقوق سياسي را انتخاب مي كردم.
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محمد حائري
متولد  2918تهران
ساكن تهران
m.haeri@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره  2تهران 2936
دوره تخصصي ابزار دقيق پيشرفته به مدت  6ماه در سازمان صنايع ملي ايران
سوابق شغلي و مديريتي
اشتغال در شركت مهندسين مشاور حمل و نقل ريلي بهروي تهران به عنوان مدير عامل ،مدير بخش برق،
مدير تاسيسات الكتريكي و مدير پروژه توسعه شمالي خط  2از  2983تا كنون
اشتغال در شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) به عنوان :مهندس برق ،مدير بهره برداري ،رئيس
تجهيزات ثابت بهره برداري ،رئيس بهره برداري برق خط  3مترو ،رئيس واحد فني و مهندسي ،رئيس امور
قراردادها و مدير تاسيسات از  2968تا 2983
انجام فعاليتهاي پروژهاي در تهران از  2963تا  2923شامل موارد زير:
 طراحي تاسيسات برقي كارخانههاي تغليظ آبميوه نوش مازندران و توليد رب مجتمع غذائياردانه فارس شيراز
 طراحي و تهيه اسناد مناقصه كارخانه كمپوست كهريزک از طريق مهندسين مشاور ايتوک ايرانبراي سازمان بازيافت و نظارت بر نصب و تست و راه اندازي كارخانه
 نماينده كارفرما در كارخانههاي :توليد داروهاي استريل رشت ،داروسازي مداوا هشتگرد وداروسازي داملران لرستان
 نماينده شركت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي در انتخاب ماشين آالت توليدي كارخانهتوليد داروهاي استريل رشت
رئيس بخش مهندسي برق كارخانه و مدير فني كارخانه در شركت سهامي داروپخش از  2963تا 2920
رئيس بخش مهندسي برق كارخانه گچ تهران از  2962تا 2966
مهندس برق در مهندسين مشاور طرح ،جوون در تهران از  2932تا 2962
رئيس واحد بهره برداري اداره برق فوالد شهر در شركت ملي ذوب آهن ايران از  2933تا 2936
چكيده تجارب
اجراي تجهيزات الكتريكي فوالدشهر به همراه اجراي تاسيسات يک ساختمان 21
طبقه
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طراحي تقشه اي الكتريكي و اسناد مناقصه

تست تجهيزات شبكه هاي  6كيلوولت و  300ولت و نظارت بر تجهيزات الكتريكي و كنترل تلمبه خانه
هاي خط لوله نفت خام مارون – اصفهان
كارهاي الكتريكي پروژه هاي :جمع آوري و تزريق گاز مسجد سليمان ،پمپاژ آب گدارلندر مسجد سليمان،
نيروگاه جزيره خارک ،ايستگاههاي حفاظت كاتديک لوله انتقال گاز و توسعه ظرفيت مخازن نفت خام
جزيره خارک
تحويل و تحول دو كارخانه توليد مواد اوليه داروئي تماد و يونيدو ،راه اندازي دو دستگاه گرانوالتور بخش
توليدي قرص سازي و راه اندازي كارخانه سرم هاي تزريقي در شركت سهامي داروپخش
تهيه مشخصات فني و اسناد مناقصه تجهيزات الكتريكي خطوط  2و  1مترو تهران و نظارت بر نصب و
تحويل تجهيزات شارژ قطار
تحويل و تحول تجهيزات تاسيسات الكتريكي سه ايستگاه خط  1و
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ناصر حاجي صادقي
متولد  2918شاهرود
1328108@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2936
ديپلم رياضي از دبيرستان محمد رضا شاه در شاهرود 2936
متخصص در زمينه توليد كودهاى ارگانيک و فسفاته
كارشناس رسمى دادگسترى
كارشناس رتبه يک رشته مهندسي برق در سازمان نظام مهندسان استان گلستان
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
موسس و مدير كارخانه كيميا در شهرک علي آباد استان گلستان توليد كننده كودهاي ارگانيک و فسفاته از
 2981تاكنون
اشتغال در شركت مخابرات ايران در سمت هاي از كارشناسي تا مدير كل از  2931تا 2981
توصيه به نسل جوان
از اتالف بيهوده وقت خود بپرهيزيد و عمر گرانبهاى خود را با توجه به استعداد ذاتى و توانايى خود صرف
كسب علم ودانش و تجربه نماييد.
در طول عمرخود ضمن توسعه دانش وكسب تجربيات جديد از انتقال آن به ديگران كوتاهى نكنيد و از
قبول مشاغلى كه تخصص و صالحيت ان را نداريد به شدت بپرهيزيد.
اگر شخصاَ به دوره جواني و دانشجويي باز مي گشتم ،بيشتر وقتم را صرف مطالعه و تحصيالت تكميلى و
تحقيق ميكردم .بروز پاره اى مشكالت پيش بيني نشده در زندگي شخصي مانع رسيدگي به اين
موضوعات شد.
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حسن حاجيان
متولد  2913سنقر
ساكن كرمانشاه
info@pruskeh.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي همدان 2938
متخصص در احداث خطوط و پستهاي برق ،پروژههاي برق و تاسيسات ،واحد تابلوسازي و حفر چاههاي
نيمه عميق دهانه گشاد و كول گذاري
آشنايي به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت مهندسي پروسكه در كرمانشاه از  2960تا كنون
رئيس كارگاه تاسيسات برق و مكانيک هوانيروز كرمانشاه (كنسرسيوم اسد ،اكباتان ،ترين)
سرپرست برق پست مهندسي پايگاه نيروي دريايي بندرعباس
چكيده تجارب
آشنايي با خطوط و پستهاي فشار متوسط و تاسيسات برق در نيروي دريايي بندرعباس
مديريت و سرپرستي كارگاه برق و تاسيسات و انجام پروژه هاي مختلف به مدت  8سال در هوانيروز
كرمانشاه
مديريت پروژههاي برق و تاسيسات و حفاري چاههاي نيمه عميق دهانه گشاد به مدت  92سال در شركت
پروسكه
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
طرح برگزيده اختراع چهاردهمين جشنواره بين المللي خوارزمي در سال  2923و برنده مدال طالي جهاني
سازمان جهاني مالكيت فكري ( )WIPOو اخذ گواهينامه از اين سازمان به عنوان مخترع برجسته در سال
 1002براي دستگاه حفار چاه نيمه عميق دهانه گشاد و كول گذار مكانيكي
عضو پايه يک نظام مهندسي استان كرمانشاه
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي عربستان ،سوريه ،امارات متحده و تركيه سفر كردهام.
عالقمند به مطالعه در زمينه امور ماندگار و معنوي هستم.
متاهل و داراي  9فرزند دختر هستم كه با همكاري ،فداكاري و تالش همسرم
هر سه در تيزهوشان كرمانشاه تحصيل كرده اند .دو فرزندم مهندس برق و
سومي مشغول تحصيل دوره دكتري در رشته مهندسي مكانيک است.
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توصيه به نسل جوان
ارزش وقت از آنچه تصور كنيم گرانبهاتر است و در صورت عمر خيلي طوالني باز هم خيلي زود دير
مي شود .بايستي از وقت بهترين استفاده را ببريم .در قوه ما نيروهاي فراواني است كه با پشتكار ميتوانيم
آنها را بالفعل كنيم .اين نعمت ها فقط جسماني نيستند ،نعمتهاي روحاني ارزش باالتري دارند .عمل كرد
نابخردانه بعضي از افراد نبايد ما را از علت غائي خلقت كه همانا بندگي و معرفت خداوند و اولياي اوست
بازدارد .هزاران انسان پاک نهاد از خالق هستي خبري ميدهند و راجع به زندگي جاودانه سخن ميگويند.
نسبت به اين مسئله نبايد بيتفاوت بود ،بايد بررسي كرد و به يقين رسيد.
من اگر فرضاً به دوران جواني برميگشتم سعي ميكردم از نيروي سالمتي و جواني و از تمام اوقاتم به نحو
شايستهاي استفاده نمايم و از تلف كردن وقت تا حد امكان پرهيز نمايم ،راجع به اموري كه جاودان و
ماندگار است بيشتر مطالعه و بررسي كنم و از علت غائي خلقت كه همانا بندگي خداوند است غافل نباشم و
با اخالص و توكل به خداوند و ائمه معصومين و اوليا و دوستان واقعي ايشان نيروهاي روحاني را در خودم
فعالتر نمايم.
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مسعود حاجياني
متولد  2990تهران
ساكن تهران
hajiani@nirougroup.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان ايران فردا تهران 2938
دوره سيستمهاي كنترل توربين گازي ( )AEGدر برلين آلمان به مدت  9ماه 2933
دوره سيستم هاي كنترل و حفاظت ( ) Siemensدر ارالنگن آلمان 2933
دوره تجهيزات فشارمتوسط  ABBدر برگامو ايتاليا 2983
دوره تجهيزات حفاظت و كليدزني پستهاي كشش مترو در ژنو سوئيس 2983
آشنايي كامل با استاندارد هاي ساخت و تست تابلوهاي فشارمتوسط تا  96كيلوولت
آشنايي كامل با استانداردهاي ساخت و تست تجهيزات پستهاي كشش مترو
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت توليدي كارخانجات نيروتابلو -گروه صنعتي نيرو در تهران از  2928تاكنون
()www.nirougroup.com
سهامدار و مدير كارخانه در شركت الكترو دانوب در تهران -توليد يراق آالت خط از  2923تا 2928
مدير برق كارگاه ها در شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) از  2963تا 2923
سرپرست بخش طراحي برق در شركت مهندسين مشاور نصراک در تهران از  2960تا 2963
مهندس برق -ناظر در شركت مهندسي مشاور اگرونوميک در اهواز از  2932تا 2960
مهندس برق  -بهره برداري در شركت مركوري -سازمان عمران كيش در جزيره كيش از  2933تا 2932
مهندس برق كارگاه در شركت  AEGدر كيش از  2933تا 2933
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي چين ،ژاپن ،تايوان ،هندوستان ،پاكستان ،آمريكا ،آلمان ،ايتاليا ،سوئيس ،اسپانيا و انگلستان
سفر كردهام.
عالقمند به شنا ،راهپيمايي ،كوه نوردي و مطالعه علوم اجتماعي و ادبيات هستم.
متاهل و داراي دو فرزند پسر هستم.
توصيه به نسل جوان
براين باور باشيد كه آينده متعلق به شما است و در كسب دانش كوشا باشيد و
خودشناسي را براي رسيدن به كمال سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دهيد.
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علي رضا حبيب زاده دزفولي
متولد  2913اهواز
ساكن اهواز
arezahabib@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان شاهين اهواز
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
رئيس هماهنگي و تلفيق شركت هاي وابسته به شركت مناطع نفتخيز جنوب در اهواز از  2986تا 2930
رئيس كميسيون معامالت مناطق نتفخيز جنوب در اهواز از  2982تا 2983
رئيس اداره مخابرات مناطق نفتخيز جنوب در اهواز از  2960تا 2980
مهندس مراكز مخابرات در شركت مالي مناطق نفتخيز جنوب در اهواز از  2933تا 2933
خانواده
همسرم خانم علوي بازنشسته آموزش و پرورش(مدير دبيرستان) است و داراي چهار پسر (يكي متاهل) و
يک دختر متاهل هستم.
توصيه به نسل جوان
سعي كنيد در هر شرايط كاري هستيد وظايف كاري خود را بطور كامل انجام دهيد.
شخصاً اگر به دوران جواني باز مي گشتم بعد از اتمام تحصيل به تدريس ميپرداختم.
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ابراهيم خليلي
متولد  2990كرمانشاه
ساكن  Los Altosكاليفرنيا آمريكا
ebrahim_khalily@hotmail.com
www.khalily.net
تحصيالت
درياف مدرک  Engineerدر مهندسي برق از دانشگاه استنفورد آمريكا 2938
فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه استنفورد آمريكا 2936
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
سوابق شغلي
مهندس ارشد در شركت  Oracleآمريكا از  1020تا كنون ()www.oracle.com
مهندس ارشد در شركت  Sun Microsystmesدر آمريكا از  1003تا 1020
مهندس ارشد در  Agilent Technologiesدر آمريكا از  2333تا 1001
مدير مهندسي در شركت  Hewlett Packardاز  2323تا 2333
چكيده تجارب
طراحي نرم افزارهاي مختلف به شرح زير:
)Electronic Design Automaiton)EDA
Statistical Design and Optimization
CPU Design
Modeling of Semiconductor Devices

567

علي اكبر دانشمند
متولد  2990خوي
ساكن تهران
daneshmand_313@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس مديريت صنايع از دانشگاه صنعتي ميركبير 2923
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان اديب تهران 2938
متخصص در زمينه عيب يابي كابل زيرزميني
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مديريت و مشاوره در شركت مهندسي مشاور خاتم از  2989تا )www.khaatam.com(2932
مديريت و مشاوره در مركز تحقيقات مخابرات تهران از  2982تا 2989
مديريت و مشاوره در سازمان صنايع ملي در تهران از  2963تا 2982
مديريت در شركت ابداع در تهران از  2933تا 2963
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به چند كشور اروپايي و آفريقايي سفر كرده ام.
عالقمند به زمينههاي اجتماعي و فرهنگي هستم.
داراي همسر و چهار فرزند با تحصيالت دانشگاهي هستم.
توصيه به نسل جوان
اگر به دوره جواني و دانشجويي باز ميگشتم زبان انگليسي و عربي را خوب ياد مي گرفتم و بيشتر مطالعه
مي كردم و از وقت هايم بهتر استفاده مي كردم.
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ابوالقاسم اسداله راعي
متولد  2990تهران
ساكن تهران
raie@aut.ac.ir
www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=raie
تحصيالت
دكتري مهندسي برق از دانشگاه ايالتي مينهسوتا در آمريكا 2382
فوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه ايالتي مينهسوتا در آمريكا 2323
فوق ليسانس مهندسي برق گرايش الكترونيک از دانشگاه مينهسوتا آمريكا
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
هيئت علمي -دانشيار -دانشگاه اميركبير مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير از  2962تاكنون
()www.aut.ac.ir
چكيده تجارب
سرپرستي و هدايت  33پايان نامه فوق ليسانس در دانشگاه صنعتي اميركبير
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدوين  23مقاله و انتشار آن در مجالت معتبر بينالمللي
ارايه  28مقاله و انتشار آن در كنفرانس هاي معتبر بينالمللي
عضو هيئت موسس انجمن كامپيوتر ايران در سال 2921
خانواده
متاهل و داراي دو فززند دختر و پسر هستم .دخترم فوق ليسانس بيوالكتريک دانشگاه تهران و پسرم
دكتري مهندسي عمران از دانشگاه تكزاس آمريكا است .ضمناً داراي  3نوه هستم.
توصيه به نسل جوان
بعد از فعاليت هاي دنيا بايد ديد چه چيزي به درد آخرت ميخورد همان را انجام
دهيد كه پشيمان نشويد.
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خسرو رجبي راصت
متولد  2990تهران
ساكن  Tallahasseeدر فلوريداي آمريكا
بيوگرافي و عكس ارايه نشد.
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مهران رحيميها
متولد  2990تهران
ساكن تهران
mehran86@aol.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس ناتمام مهندسي كنترل دانشگاه صنعتي شريف
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره  9تهران 2938
دوره آموزشي ارزيابي طرحهاي صنعتي در سازمان مديريت صنعتي
دورههاي آموزشي كنترل پروژه و برنامه ريزي خطي در سازمان برنامه و بودجه
دورههاي آموزشي كنترل كيفيت عمومي ،مميزي كيفيت و استانداردهاي  ISO 9000و ISO 14000
دورههاي آموزشي كامپيوتر و اينترنت
سوابق شغلي و مديريتي
معاون بازرگاني شركت يوفو الكترونيک از  2983تا 2983
رئيس اداره توليد و بهره برداري صنايع برق و الكترونيک وزارت صنايع از  2923تا 2983
عضو هيئت مديره صنايع ماشينهاي الكتريكي جوين از  2921تا 2923
كارشناس /رئيس اداره خدمات فني در معاونت طرح و برناهم وزارت صنايع سنگين از  2961تا 2911
كارشناس سيستم اطالعات و مديريت در صنايع الكترونيک ايران از  2933تا 2962
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سيد مظفر رضوي
متولد  2913كرج
ساكن تهران
razavisemo@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 2938
دوره آموزشي  TV & FM Planning and Measurementدر راديو تلويزيون فرانسه به مدت
يک ماه در سال 2932
دوره آموزشي  Television Transposers & Transmittersدر شركت  LGTفرانسه به مدت
دو ماه در سال 2932
دوره مديريت عمومي در سازمان مديريت صنعتي به مدت يک ماه در سال 2963
متخصص در زمينه طراحي شبكه هاي برودكست و پالنينگ فركانس ،اندازي گيري امواج و مونيتورينگ،
طراحي سيستمهاي آنتن ،مديريت گروه هاي مطالعاتي و اجرايي
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مشاور اداره كل طراحي شبكه در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران در تهران از  2928تا
كنون
مشاور پالنينگ برودكست در اتحاديه بين المللي ارتباطات ( )ITUمستقر در شهر ژنو سوئيس و اعزام به
كشورهاي اندونزي ،افغانستان ،تانزانيا و تيمور شرقي از  2982تا 2986
مدير امور طراحي شبكه در سازمان صدا و سيما در تهران از  2926تا 2928
مدير واحد اندازهگيري امواج و مونيتورينگ فني در سازمان صدا و سيما در تهران از  2963تا 2926
مسئول بخش طراحي شبكه تلويزيوني و اف ام در سازمان صدا و سيما در تهران از  2933تا 2963
مهندس فني در راديو تلويزيون ملي ايران در تهران از  2939تا 2933
چكيده تجارب
يک سال تجربه در طراحي شبكه جديد ايستگاههاي اساسي پرقدرت تلويزيوني و اف ام كشور در جهت
توسعه پوشش هاي مربوطه
چهار سال تجربه در تهيه پالن فركانسي اف ام و پالن فركانسي تلويزيوني كشور در ارتباط با كنفرانس
منطقهاي برگزار شده توسط اتحاديه بينالمللي ارتباطات و شركت در كنفرانس
مربوطه جهت هماهنگي پالن تهيه شده با كشورهاي همجوار
تهيه جزوه آموزشي با موضوع مباني طراحي شبكه هاي راديويي و تلويزيوني و
خطوط ارتباطي آنها براي بخش فني دانشكده صدا سيما و تدريس آن به مدت
 28سال عضويت و رياست كميته هاي فرعي تدوين استانداردهايي ملي براي
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تجهيزات صوتي و همچنين روشهاي اندازهگيري نوفه وسايل خانگي ،براي موسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران
برگزاري دورههاي آموزشي مختلف در خصوص طراحي و اجراي سيستمهاي آنتن و نيز طراحي شبكه هاي
راديويي و تلويزيوني براي مهندسين صدا و سيما در تهران و شهرستانها
ارايه آموزش فني در خصوص تهيه پالن فركانسي تلويزيوني و اف ام براي متخصصين اداره مخابرات و
راديو تلويزيون كشور اندونزي و تهيه پالن هاي نمونه به مدت سه ماه
ارايه آموزش فني در خصوص تهيه پالن فركانسي تلويزيوني و اف ام و راديويي اي ام براي متخصصين
اداره مخابرات و راديو تلويزيون افعانستان و تهيه پالن هاي نمونه به مدت  1ماه
ارايه آموزش فني به متخصصين اداره مخابرات كشورهاي كنيا ،تانزانيا و اوگاندا در خصوص چگونگي انجام
هماهنگي هاي فركانسي مورد نياز هنگام توسعه ايستگاههاي تلويزيوني و اف ام به مدت  1ماه
ارايه آموزش فني به متخصصين اداره مخابرات و راديو تلويزيون تيمور شرقي در خصوص تهيه پالن
فركانسي تلويزيوني و اف و راديويي اي ام و تهيه پالن هاي نمونه
هم كاري با پژوهشكده شهيد رضائي دانشگاه شريف در خصوص طراحي و ساخت نمونه رادار غير فعال
راديويي به مدت  3ماه
تهيه پالن جديد فركانسي براي تامين پوشش ده شكبه راديويي اف ام در سراسر كشور و ارايه روش اجراي
آن به مدت  9سال
تهيه پالن جديد فركانسي براي تامين پوشش ده شبكه راديويي اف ام اضافي براي  230شهر كشور
سفرهاي خارجي ،خانواده
به كشورهاي سوئيس ،فرانسه ،اسپانيا ،انگلستان ،آلمان ،روسيه ،ژاپن ،تركيه ،آذربايجان ،ارمنستان ،امارت
متحده ،افغانستان ،اندونزي ،تانزانيا ،تيمور شرقي سفر كاري و به كشورهاي تركيه ،بلغارستان ،يوگسالوي،
اطريش ،مجارستان و روماني سفر توريستي داشته ام.
همسرم بازنشسته آموزش و پرورش ،فرزند پسرم داراي مدرک دكتري الكترونيک از دانشگاه  UCCايرلند
و فرزند دخترم كارشناس علوم غذايي از دانشگاه شهيد بهشتي است.
توصيه به نسل جوان
اگر به دوره جواني و دانشجويي بر ميگشتم حتماً هدف اصلي خود را ادامه تحصيل تا باالترين مقاطع
ممكن و كار در مراكز تحقيقاتي بزرگ قرار مي دادم.
پيام ويژه
حس دروني و نگاه فلسفي هر فرد به ارزشهاي زندگي مختص خود اوست و جهان بيني افراد متفاوت است.
بنابراين هر فرد بايد با توجه به روحياتش به دنبال تمايالت مادي و معنوي خود باشد.
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توحيد زرگر ارشادي
متولد  2913رشت
ساكن تهران
zargar@eetd.kntu.ac.ir
zargar@qiau.ac.ir
http://qiau.ac.ir/zargerashadi.info
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي برق و مخابرات از دانشگاه برادفورد انگلستان 2920
فوق ليسانس مهندسي مخابرات از دانشگاه برادفورد انگلستان 2966
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان محمد رضا شاه در رشت 2938
دوره آزمايشگاه ميكروپروسسور در شركت زيمنس آلمان در كالسروه به مدت  9هفته 2969
متخصص در زمينه طراحي مدارهاي فعال مايكروويو
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي
عضو هيئت علمي استاديار دانشگاه آزاد اسالمي قزوين ()www.qiau.ac.ir
عضو هيئت علمي استاديار دانشكده مهندسي برق دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي از  2932تا 2986
()www. kntu.ac.ir
محقق در مركز تحقيقات ايران از  2933تا 2961
كارشناس الكترونيک در مركز تحقيقات هستهاي سازمان انرژي اتمي ايران از  2933تا 2932
مهندس توليد المپ در شركت پارس توشيبا از  2933تا 2933
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدوين و ارايه  20مقاله علمي در كنفرانسهاي معتبر داخلي و بينالمللي
تدوين  3مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بينالمللي
خانواده
در سال  2933ازدواج كرده ام و داراي چهار فرزند به نام هاي :احسان  -عليرضا -
طاهره و محمد هستم .احسان كارشناس الكترونيک از دانشگاه گيالن ،عليرضا
كارشناس مهندسي برق از دانشكده فني دانشگاه تهران ،طاهره كارشناس شيمي
از دانشگاه الزهرا و محمد از رشته مهندسي برق ترک تحصيل كرده و مشغول
تحصيل در رشته مورد عالقه اش در حوزه معارف اسالمي است.
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توصيه به نسل جوان
تجربه گوهر گرانبهايي است كه به سادگي به دست نمي آيد،و براي كسب آن بايد هزينه پرداخت كرد و آن
سرمايه عمر است .حال اگر به فرض اين تجربه مي توانست دردوران جواني در اختيار ما قرار گيرد مسلما
با توجه به درک و احساسي كه االن دارم از خيلي كارهاي غير مفيد اجتناب كرده و به خيلي از كارهايي كه
نتيجه اش را االن شهود مي كنم كه مفيد است مي پرداختم .البته بزرگان و كساني كه عمري بيش از ما
طي كرده بودند تجربيات خودرا در اختيار ما گذاشته بودند ،منتها ما خام بوديم و گفته هاي آنها را درک
نمي كرديم .همانگونه كه اكنون گفته هاي فرستادگان خداوند متعال و اولياي الهي را در جمع آوري توشه
براي سفري بزرگتر را خوب درک نمي كنيم.
پيام ويژه
به نظر اينجانب عمر انسان سرمايه پر ارزشي است كه خداوند متعال به بندگان خود ارزاني داشته است.
عقل حكم مي كند به بهترين وجه از آن بهره مند شويم .دانشجويان در طول تحصيل خود با ساده زيستي
و زحمات فراوان ،سعي ميكنند كه هر چه بيشتر كسب علم نموده ،و سختي ها و كاستي هاي اين دوران را
به جان و دل خريده تا در سالهاي آينده از آسايش بيشتري بهره مند شوند .حال اگر ما قدري دور تر را
بنگريم مالحظه مي كنيم عمر بشر فراتر از عمر محدود دنيايي است .پس چه بهتر كه ما برنامه زندگي خود
را چنان طرح ريزي نماييم كه هم از دنيا بهره مند شويم و هم از آخرت .لذا بزرگان فرموده اند براي پرواز
به موفقيت بايد از دو بال پاكي وعلم استفاده كرد .همان كلماتي را كه خداوند فرموده است :يزكيهم و
يعلمهم الكتاب و الحكمه.
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داود سازگاري
متولد  2990تهران
ساكن تهران
sazgari_davoud@yahoo.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
مدير كل مهندسي سازمان مجري ساختمانهاي دولتي و عمومي -وزارت راه و شهرسازي از سال  2981تا
كنون ()www.cobi.gov.ir
مجري طرحهاي ملي مناطق غرب و مركزي سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
وزارت مسكن و شهرسازي از سال  2923تا 2981
مدير كل امور مهندسي سازمان مجري ساختمنانهاي دولتي و عمومي در وزارت مسكن و شهرسازي از
 2923تا 2923
معاون فني و قائم مقام مجري طرحهاي بيمارستاني وزارت مسكن و گروه كار وزارت مسكن و شهرسازي
از سال  2929تا 2923
معاون فني مجري طرحهاي بيمارستاني وزارت مسكن و گروه كار وزارت مسكن و شهرسازي از سال
 2920تا 2929
مسئول پروژه هاي گروه كار وزارت مسكن و شهرسازي و سرپرست برق و تجهيزات مجري طرحهاي
بيمارستاني وزارت مسكن و شهرسازي از سال  2961تا 2920
سرپرست برق مجري طرحهاي بيمارستاني وزارت مسكن و شهرسازي از سال  2960تا 2969
مسئول پروژه تسيس (وابسته به وزارت مسكن) از سال  2938تا 2960
سرپرست برق و عضو هيئت مديره شركت طرح  9از  2931تا 2938
كارشناس برق ستاد مهندسي نيروي هوايي در دوره خدمت سربازي از  2931تا 2939
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محمود سلماسي زاده
متولد  2913تهران
ساكن تهران
salmasi@sharif.edu
http://ee.sharif.edu/~csl/salmasi.html
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري فناوري اطالعات  -امنيت در دانشگاه صنعتي  Queenslandدر
 Brisbaneاستراليا 2332
فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2968
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
متخصص در زمينه امنيت فناوري اطالعات ،رمزنگاري ،مديريت پروژه هاي علمي و فناورانه
تسلط كامل به زبان انگليسي
سوابق شغلي
دانشيار پژوهشكده الكترونيک دانشگاه صنعتي شريف از  2933تاكنون
كارشناس شركت اتم نيرو ايران در تهران از  2933تا 2933
كارشناس آزمايشگاه اندازي گيري در موسسه استاندارد صنعتي ايران در كرج از  2931تا 2933
چكيده تجارب
پژوهش و نوآوري در طراحي و ساخت سامانه هاي تامين امنيت مخابرات و اشاعه فرهنگ امنيت در فضاي
مجازي در پژوهشكده الكترونيک دانشگاه شريف از  2933تاكنون
عضو موسس انجمن رمز ايران و عضو شوراي اجرايي انجمن رمز ايران از 2928تاكنون
عضو اصلي قطب علمي رمز از  2930تاكنون
تدريس در مقطع كارشناسي ارشد دانشكده برق شريف از 2928تاكنون
هدايت رساله هاي دكترا و پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده برق شريف از  2928تاكنون
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدوين و انتشار  11مقاله علمي در مجالت معتبر بينالمللي
تدوين و ارايه  31مقاله در كنفرانس هاي بينالمللي
هدايت و سرپرستي تعداد  3رساله دكتري
هدايت و سرپرستي تعداد  93پاياننامه كارشناسي ارشد
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي آمريكا و استراليا سفر كرده ام.
عالقمند به امور ورزشي ،اجتماعي و فرهنگي هستم.
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همسرم كارشناس اقتصاد است و آخرين سمت وي قبل از بازنشستگي ،معاون مدير كل هواپيمايي
جمهوري اسالمي بوده است .فرزندم دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني در دانشگاه شهيد
بهشتي است.
توصيه به نسل جوان
من شخصا فكر مي كنم آنچه در دبيرستان و در دوره ي كارشناسي آموختيم بسيار مفيد بود و به عنوان
يک مهندس ،آموزش كافي داشتم ،آنچه بايد بيشتر مي آموختيم توجه به اقتصاد ،مديريت  ،مدل هاي
كسب و كار و ادبيات فارسي بود.
پيام ويژه
پشتكار ،سخت كوشي ،اميد به آينده و اين نكته كه كشورِ بهتر فقط از نتيجه ي تالش ها و فعاليت ها
حاصل مي شود .خوشبختي واقعي هر فرد وقتي معنا دارد كه جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم نيز از
حداقل خوشبختي برخوردار باشد .پس وقتي توانمند شديم براي كسب لذت از توانمندي خود ،ديگران را نيز
توانمند سازيم.
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مجيد سليماني پراپري آزاد
متولد  2990تبريز
ساكن تهران
maj_spa@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان مروي تهران 2938
مهندس پايه يک طراحي و نظارت برق از نظام مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي
عضو جامعه مهندسان مشاور ايران
متخصص در زمينه مطالعه و طراحي تاسيسات برق ،كنترل ،تله متري ،ابزار دقيق در پروژههاي صنعتي،
خدمات شهري و زيربنايي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير پروژه و طراح در شركت آبگاوش سرزمين در تهران از  2986تاكنون
مدير پروژه و طراح در مهندسين مشاور ره آور
مدير پروژه و طراح در مهندسين مشاور راماب
مهندس طراح برق و كنترل در مهندسين مشاور ايراناب
مهندس طراح برق و كنترل در مهندسين مشاور مهاب قدس
مهندس طراح برق و كنترل در شركت مخابرات بخش توسعه و مهندسي
مهندس طراحي برق و كنترل در مهندسين مشاور اكرونوميک
مهندس طراح برق در مهندسي تله تک
چكيده تجارب
طراحي تاسيسات برق در پروژههاي زيربنايي و صنعتي در نقاط مختلف كشور شامل تصفيه خانه هاي آب و
فاضالب ،آبرساني و پمپاژ آب ،مجتمعهاي مسكوني ،مجتمع هاي تجاري ،مجتمع هاي صنعتي ،سيستم
هاي روشنايي بزرگراهها ،تونل ها و ايستگاه هاي مترو
خانواده
متاهل و داراي  9فرزند هستم .يک پسر ليسانس برق ،يک پسر فوق ليسانس عمران و يک دختر فوق
ليسانس محيط زيست
توصيه به نسل جوان
درس خواندن همراه با كار در محيطهاي بيرون از دانشگاه در دوران جواني و دانشجويي بسيار مهم است و
جهت موفقيت به آن توصيه مي شود.
پيام ويژه
بعد از توكل به خدا داشتن رابطه خوب و روابط اجتماعي با افراد ،فعاليت در محيط
كار و تالش براي به روز بودن اطالعات بسيار مهم است.
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سعيد سيدشبيري
متولد  2990مشهد
ساكن تهران
saeed_Shobeiri@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 2938
دوره تخصصي اتوماسيون در دانشگاه  Lundدر سوئد به مدت  2ماه 2933
متخصص در زمينه طراحي ،ساخت ،نصب و راه اندازي تجهيزات برقي فشارقوي پستها و نيروگاهها
شركت در سمينارها و نمايشگاه هاي تخصصي مختلف
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت مهندسي تكسان در تهران فعال در زمينه تامين تجهيزات فشارقوي از  2922تاكنون
مسئول نصب و راه اندازي پستةاي فشار قوي در شركت  ASEAدر تهران از  2938تا 2922
مسئول نصب و راه اندازي كارخانه شير پاستوريزه تهران از  2933تا 2938
چكيده تجارب
نصب و راه اندازي پستهاي عمده  190و  300كيلوولت توليدي شركت هاي  ASEAسوئد و ABB
تأمين تجهيزات برقي براي پستهاي برق و نيروگاهها
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي سوئد و كانادا سفر كردهام.
عالقمند به شطرنج هستم.
داراي همسر و دو فرزند دختر و پسر هستم.
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سعيد سيدمنصوري
متولد  2992تبريز
ساكن تهران
azemoon@gmail.com
mansouri.said@gmail.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان فردوسي تبريز 2938
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت آزمون صنعت (الكترونيک صنعتي و اتوماسيون) در تهران در حال حاضر
مدير گروه تحقيقاتي آزمون ( تحقيقات – طراحي و ساخت دستگاههاي سفارشي)
رئيس هيئت مديره و مدير طراحي شركت آيدين الكترون (توليد دستگاههاي الكترونيک)
عضو هيئت مديره و مدير طراحي شركت پارس الكترو
مشاور فني بيمه آسيا
سفرهاي خارجي
به اكثر كشورهاي شوروي سابق ،آسياي جنوب شرقي ،آلمان و استراليا سفر كردهام.
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خسرو شمسائي فر
متولد 2913تهران
ساكن آستين در تكزاس آمريكا
khosro_shams@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي برق و مخابرات از پلي تكنيک مادريد در اسپانيا 2382
فوق ليسانس مديريت مهندسي از دانشگاه  MSOEويسكانسين آمريكا 2380
ليسانس مهندسي برق و الكترونيک از دانشگاه ويسكانسين در مديسون آمريكا 2328
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
متخصص در زمينه مهندسي  RFو مايكرووي
مسلط به زبان هاي انگليسي و اسپانيايي و آشنايي كافي با زبان ها فرانسه و ايتاليايي
سوابق شغلي و مديريتي
معاون مهندسي شركت  Sierra Microwave Technologyدر تكزاس آمريكا از  1002تاكنون
معاون مهندسي شركت  Paratek Microwaveدر مديسون تكزاس آمريكا از  1000تا 1002
مهندس ارشد در شركت  Alcatelدر مادريد اسپانيا از  2388تا 1000
چكيده تجارب
انجام پروژههاي مهندسي در رشته برق و مخابرات و ماهواره
انجام تحقيقات در دانشگاه در زمينه مخابرات و ماهواره
مديريت مهندسي
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تهيه و انتشار مقاالت علمي در مجالت و كنفرانس ها در رشته مايكروي و ثبت چندين اختراع ( 21مورد)
سفرهاي خارجي ،خانواده
 22سال اقامت در آمريكا و  10سال اقامت در اسپانيا به همراه شناخت فرهنگهاي مختلف
همسرم پانته آ رساپور ليسانس مامايي و فوق ليسانس سونوگرافي است و دخترم پارميدا محصل دبيرستان
است.
توصيه به نسل جوان
امروز شرايط به خاطر وجود اينترنت و دسترسي مردم و بخصوص دانشجويان به آن
با گذشته خيلي متفاوت است و كسب اطالعات براي مردم و بخصوص دانشجويان
بسيار اهميت دارد .توصيه ميكنم دانشجويان به استفادههاي عملي و صنعتي
مطالبي كه فرا ميگيرند توجه كنند و دانشجويان رشته مهندسي برق عالوه بر
درسهاي خود با علم مواد نيز آشنا شوند تا آنرا در طرحهاي آينده بكار ببرند.
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محمد صادق
متولد  2990تهران
ساكن تهران
mohammadsadegh52@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2963
ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران 2938
زيمنس
)(TELEPERM XP
DCS
دوره آموزشي
كالسروهه آلمان 2926
مدرسين زيمنس با همكاري شركت ندا در تهران 2923
دوره آموزشي
در كارخانه  Rosemontايرلند 2923
دوره آموزشي
دوره سيستم عامل  –MS DOSكنتورنيک در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 2922
دوره كاربرد ميكروپروسورها در كنترل صنعتي -مركز آموزشي دانشگاه شهيد عباسپور 2968
دوره قراردادهاي فروش بين الملل -مركز آموزش نيروي انساني بانک مركزي 2961
كالس ويژه مديران در مراكز تهيه و توزيع كاال وزرات بازرگاني 2960
دوره اعتبارات اسنادي – مراكز تهيه و توزيع كاال 2960
سوابق شغلي و مديريتي
مدير مسول بازخوردهاي طراحي نيروگاهها در اجرا  -شركت مهندسين مشاور موننكو ايران  2983تا2930
مدير پروژه هاي نيروگاهي در شركت مهندسين مشاور موننكو ايران از  2989تا 2988
كارشناس ارشد برق ،كنترل و ابزار دقيق در شركت مهندسين بينا از  2981تا 2989
مدير بازرسي پروژه هاي نيروگاهي در شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران ( )IEIاز  2923تا 2982
مدير بخش كنترل و ابزار دقيق نيروگاه هاي آبي در شركت فرآب از  2926تا 2928
مسئول بخش كنترل و ابزار دقيق شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ( مپنا) از  2929تا 2926
مهندس ناظر تاسيسات برقي در مهندسين مشاور گروه 3
مدير فني شركت و كارشناس ارشد برق و كنترل شركت كربنات سديم پارس
كارشناس كنترل و ابزار دقيق پروژه نيروگاه بخار شهيد رجايي در شركت مهندسين مشاور قدس نيرو
سرپرست بخش ثبت سفارش و ترخيص در مركز تهيه و توزيع كاغذ و چوب وزارت بازرگاني
مسئول شيفت در آموزشگاه حرفه اي پسران وابسته به سازمان اوقاف و امور
خيريه
چكيده تجارب
تجارت خارجي كاغذ و مقوا و محصوالت سلولزي
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خدمات طراحي و مهندسي نيروگاههاي حرارتي و آبي به ويژه در بخش كنترل و ابزاردقيق ،بازرسي
تجهيزات صنعتي و نيروگاهي ،كنترل و ارتقاء كيفيت طراحي نيروگاهها
انجام خدمات اجتماعي و عام المنفعه
سفرهاي خارجي ،عاليق و خانواده
حدود  2ماه اقامت و كار در ايتاليا به عنوان مسول دفتر بازرسي شركت  IEIو مدير پروژه بازرسي
تجهيزات نيروگاهي آنسالدو ارسالي براي مپنا ،ماموريتهاي كاري بازرسي و آموزشي در كشورهاي
آلمان،ايرلند ،چک و چين
عالقمند به مطالعات جامعه شناسي ،تاريخي و سياسي و توجه به امور كشاورزي و محيط زيست هستم.
متاهل و داراي  1فرزند هستم .همسرم مهندس معمار و شهرساز ،دخترم ليسانسه مهندسي پزشكي از
دانشگاه اميركبير و مشغول به تحصيل فوق ليسانس بيوانفورماتيک در آلمان و پسرم تحصيلكرده مهندسي
عمران دانشگاه آزاد ساوه ميباشد.
توصيه به نسل جوان
اين مملكت مال شما است ،هر كاري را كه انجام ميدهيد با جديت و درحد باال باشد ،اصلي ترين سرمايه
شما زمان است كه لحظه به لحظه در حال صرف شدن است .به كاري كه در اين لحظات ميكنيد و به
يک يک تصميمات كوچک و بزرگي كه ميگيريد توجه كنيد چون حاصل آن برابر موجوديت و شخصيت
شما است .به گذشته خود توجه نموده از آن نتيجه گيري كنيد و براي آينده خود برنامه بلند مدت و كوتاه
مدت داشته باشيد ولي فقط در حال زندگي كنيد.
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مصطفي طاهري زاده
متولد  2990اصفهان
ساكن اصفهان
aboozartaherizadeh@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان خصوصي فروغي اصفهان 2938
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
اشتغال در ذوب آهن اصفهان از  2962تا  2981به ترتيب در سمت هاي عضو كميسيون معالمات ،مشاوره
مدير عامل در امور طرح توسعه ،مسئول اتوماسيون طرح توسعه فوالدسازي و ريخته گري و نورد ورق سبا
ذوب آهن
نماينده دوره سوم مجلس شوراي اسالمي از  2962تا 2922
اشتغال در ذوب آهن اصفهان از  2933تا  2962به ترتيب در سمت هاي مهندس نصب و راه اندازي
تجهيزات الكتريكي و مهندس ارشد نصب و راه اندازي تجهيزات الكتريكي
دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي
دبير اتحاديه انجمن هاي اسالمي ذوب آهن اصفهان
دبير اتحاديه انجمن هاي اسالمي وزارت معادن و فلزات
خانواده
متاهل و داراي  3فرزند شامل دو دختر و سه پسر هستم .همگي تحصيالت عاليه دارند و مشخصات آنان
به ترتيب چنين است :فاطمه ،ليسانس آمار از دانشگاه صنعتي اصفهان ،فوق ليسانس آمار پزشكي از
دانشگاه اصفهان و دكتري رياضي از دانشگاه هانوور آلمان است .ابوذر ،ليسانس مهندسي مواد از دانشگاه
صنعتي اصفهان ،فوق ليسانس مهندسي مواد از دانشگاه صنعتي شريف و دكتري مهندسي مكانيک از
دانشگاه وينزور كانادا است .سلمان ،ليسانس مهندسي كامپيوتر از دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد ،فوق
ليسانس مهندسي فناوري اطالعات از دانشگاه تربيت مدرس است .زينب ،ليسانس اقتصاد از دانشگاه پيام
نور است .آخرين فرزند عليرضا ليسانس مهندسي مواد از دانشگاه شهركرد و فوق ليسانس مهندسي مواد از
دانشگاه شيراز است.
توصيه به نسل جوان
توجه بيشتر به نماز و اخالق و ساير احكام اسالم و سفارش به تقوي و نظم امر
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سيد محمد هادي طباطبائي
متولد  2913همدان
ساكن كشور/شهر
tabatabaei.hadi@gmail.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي همدان 2938
سوابق شغلي و مديريتي
اشتغال در شركت فني ذره در تهران از  2922تاكنون ،به ترتيب در سمت هاي مدير احداث پروزه مانيتورينگ
ماهواره اي جهت دفتر مركزي و سايت هاي شركت صنايع دريائي ايران و شركت فرا ساحل ،مدير پروزه تكميل
آب شيرين كن هاي كنارک و چابهار ،مدير اجرائي شركت و عضو هيئت مديره شركت
جانشين مدير پروژه اجراي اوره و آمونياک گلستان در شركت مهندسي همپا در تهران و آق قال از  2986تا
2932
اشتغال در شركت ايران پادنگ از  2922تا  2923به عنوان هماهنگ كننده برق و ابزار دقيق دفتر مركزي در
پروژه دانه بندي سولفور خارک در پتروشيمي خارک
مدير كارگاه احداث كارخانه مونتاژ بدنه خودرو مزدا  ، 919گروه بهمن در شركت مهندسين همكار صنايع در
تهران از  2926تا 2922
اشتغال در شركت مهندسين همكار صنايع از  2923تا  2922به ترتيب در سمت هاي مدير نظارت عاليه پروزه
افزايش توليد شركت سايپا در تهران ،مدير سايت پروژه مديريت احداث واحدهاي انتقال مواد و پخت آند در
كارخانه آلومينيوم المهدي در تهران و بندرعباس
سرپرست نظارت برق و ابزار دقيق سروتراپي مؤسسه رازي حصارک در شركت جهاد تحقيقات از  2923تا 2922
اشتغال در مهندسين مشاور يحيي اتحاديه و همكاران در تهران از  2929تا 2926به عنوان سرپرست تغيير در
طراحي و نظارت عاليه تأسيسات تكميل ساختمان پرورش حيوانات آزمايشگاهي مجمتمع انستيو پاستور ايران
مدير پروژه اجراي تاسيسات جانبي كارخانه مبلمان سازي شركت تجهيزات مدارس ايران از طرف شركت
سهامي تاسيسات ساختمان در ساري از  2922تا 2923
مدير برق و ابزار دقيق پروژه احداث پااليشگاه خون ايران در وزارت مسكن و شهرسازي در تهران از  2920تا
2923
اشتغال در شركت سهامي تاسيسات ساختمان به ترتيب در سمت هاي مدير كارگاه احداث تاسيسات محوطه در
ساري و مدير كارگاه مجتمع توليدات انستيتو پاستور ايران در تهران از  2961تا 2929
كارشناس در سازمان انرژي اتمي ايران در تهران از  2933تا 2961
خدمت نظام وظيف در نيروي دريايي ايران از  2931تا 2933
چكيده تجارب
مديريت پروژه هاي صنعتي ،اجراي پروژه هاي صنعتي و كارشناسي طراحي و اجراي برق و ابزار دقيق
خانواده
متاهل و داراي يک پسر هستم كه دانشجوي رشته مهندسي برق دانشگاه علم و
صنعت ايران است.
پيام ويژه
بدون توسعه صنعتي و توسعه انساني توسعه سياسي با ابعاد بسيار محدود و عمدتا
شكلي و نه محتوائي امكان پذير است .لذا مسئوليت اصلي ما متخصصين فني در درجه
نخست مشاركت فعال در توسعه صنعتي و انساني كشور است.
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رسول طالئي
متولد  2990مالير
ساكن كلن آلمان
rasoul.talai@gmx.net
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
دوره آموزشي كامپيوتر به مدت  103سال در آلمان 2326
متخصص در زمينه طراحي بانک هاي اطالعاتي و بهينه سازي فرايندها و گردش كارها
مسلط به زبان انگليسي و تسلط كامل به زبان آلماني
سوابق شغلي و مديريتي
مدير پروژه در شركت زيمنس در شهر  Erlangenآلمان از  2381تا كنون ()www.siemens.de
چكيده تجارب
انجام پروژه سيستم كار آموزي در سراسر آلمان از طريق اينترنت براي انتخاب ساالنه  1300نفر از بين 30
هزار متقاضي
پشتيباني اينترنتي براي  20هزار كار آموز شامل برنامه درسي ،حضور و غياب ،نمره ،مالي ،كالسهاي
مجازي و آموزش در بستر وب و اينترنت
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بيژن عبيري
متولد  2990تهران
ساكن نيويورک آمريكا
bijanabiri@yahoo.com
http://www.linkedin.com/pub/bijan-abiri/18/99a/51a
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2932
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
سوابق شغلي
مهندس سيستم در شركت  DTCCدر نيويورک آمريكا ()www.dtcc.com
مهندس سيستم در شركت  IBMاز  2939تا 2938
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مهدي عطريان فر
متولد  2913اصفهان
ساكن تهران
mehdi_atrianfar@yahoo.com
atrianfar.mehdi@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان ابن سينا اصفهان 2938
مسلط به زبان انگليسي
دوره هاي آموزشي
مديريت استراتژيک ،دوره استراتژي بقاء سازمان ،دوره افزايش بهره وري در سازمان
دوره اصول و فنون مذاكره و طرحهاي بزرگ صنايع نفت و گاز
اصول و مقررات حقوقي انواع قراردادهاي صنعت نفت
Oil Industry Project Finance
Challenge in Technology and Globalization
Knowelge Management
Information Management
Nano Technology in Oil Industry
International Conferecnce project Management
International Conference Oil Development, from Exploraton to First Oil
Value of Technlogy
Adavance Energy Management
Comparehensive Project Management
سوابق شغلي و مديريتي
مدير پروژهها در شركت نفت و گاز دانا از مجموعه گروه انرژي دانا ()www.danaenergy.ir
مدير توسعه و بازاريابي شركت گلوبال پتروتک ()GPT
مدير طرح توسعه ميدان نفتي سروش و نوروز ،رئيس كميته مشترک مديريتي( )JMCشركت هاي ملي
نفت ايران و شركت نفتي شل Shell Exploratoin BV
مدير طرح توسعه ميدان گازي داالن (ميدان مشترک با ابوظبي)
مدير طرح توسعه ميدان نفتي سلمان و رئيس  JMCطرح توسعه مذكور (ميدان
مشترک با ابوظبي)
معاون بهره برداري و عمليات شركت ملي گاز ايران
معاون مهندسي شركت ملي گاز ايران
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مدير اجرايي طرح هاي گازرساني شركت ملي گاز
مدير شركت تاسيساتي خصوصي
چكيده تجارب
مذاكرات طرحهاي توسعهاي و اجراي طرحهاي نفتي با شركتهاي بينالمللي شامل ،Inpex ،Shell
 CNPC ،NPPCو ENI
مديريت اجرايي طرحهاي باالدستي و پائين دستي شمال ميادين نفت و گاز در خشكي و دريا
اجراي قراردادهاي  Buy Backدر طرحهاي بزرگ نفت و گاز
مديريت سازمانهاي عملياتي و مهندسي مرتبط با صنايع نفت و گاز
سوابق اجرايي در زمينه توسعه ميادين مشترک نفت و گاز در منطقه خليج فارس
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به اكثر كشورهاي اروپايي ،آسيايي و آفريقايي سفر كردهام.
عالقمند به طبيعت ،موسيقي سنتي و شعر هستم.
متاهل و داراي چهار فرزند هستم .هاجر ليسانس مهندسي برق از دانشگاه تهران و فوق ليسانس مهندسي
برق از دانشگاه شريف و در حال گذراندن دكتري مهندسي برق از دانشگاه شريف است .هادي ليسانس
مهندسي برق و فوق ليسانس  MBAاز دانشگاه شريف است .حامد ليسانس مهندسي برق و فوق ليسانس
اقتصاد از دانشگاه شريف و در حال حاضر مشغول تحصيل دوره دكتري اقتصاد بصورت بورسيه در آمريكا
است .احسان چهارمين فرزند نيز ليسانس مهندسي عمران از دانشگاه آزاد است.
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بيژن فرزان
متولد  2990تهران
ساكن سانفرانسيسكو كاليفرنيا آمريكا
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
مالک شركت  Farzan & Associates and Staffing and Recruiting Consultantدر
لس آلتوز كاليفرنيا آمريكا
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شاهرخ قائم مقامي
متولد  2913تهران
ساكن تهران
ghaemmag@sharif.edu
http://eri.sharif.edu/~ghaemmag
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي برق گرايش پردازش سيگنال از دانشگاه صنعتي  Queenslandدر Brisbane
استراليا 2338
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره  2تهران 2938
متخصص در زمينه پردازش صوت و تصوير ،نهان سازي اطالعات ،پردازش سيگنال و سيستمهاي
مخابراتي
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
دانشيار و رئيس و پژوهشكده الكتروينک دانشگاه صنعتي شريف از  2981تا كنون
()www.sharif.edu
عضو هيئت علمي پژوهشكده الكترونيک دانشگاه صنعتي شريف از  2931تا كنون
چكيده تجارب
انجام طرحهاي پژوهشي و تدريس دروس تخصصي و راهنمائي پايان نامه در زمينه پردازش سيگنال به
مدت  30سال در دانشگاه صنعتي شريف
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدوين  20مقاله علمي و انتشار آن در مجالت و كنفرانسهاي معتبر بينالمللي
توصيه به نسل جوان
در مقابل منافع شخصي محدود و نمايشي ،به ارزشهاي انساني ماندگار توجه كنيد.
پيام ويژه
ارائه سوژه به نسل امروز براي توجه و انديشيدن از طريق ارتباط مستقيم (به طور مثال در دانشگاه) و يا
چاپ كتاب و مقاله ميسر است .دستيابي نسل امروز به شكوفائي و سرخوشي و يا كمال اساساً موكول به
ايجاد شرايط مناسب توسط مديران جامعه است .در اين راستا نسل جوان بايد از
رفاه و امنيت اجتماعي ،آزادي ،شايسته ساالري ،امكان تحصيل علوم و فنون مورد
نياز جامعه ،داشتن شغل مناسب ،سيستم تامين و حفظ ارزش مالكيت معنوي،
تسهيالت مالي براي ايجاد يا توسعه فعاليتهاي تخصصي ،تعادل ميان ارزش كار و
ارزش سرمايه ،سيستم حقوقي قدرتمند ،سريع و سالم ،ارتباط آسان با جوامع
پيشرفته در علم و صنعت و امثال آن برخوردار شود.
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مجيد كبروي
متولد  2913بيرجند
ساكن تهران
mkobravi@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس مديريت صنايع از دانشگاه علم و صنعت ايران 2929
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان علوي مشهد 2938
دوره مديريت پستهاي فشارقوي در ايتاليا به مدت  1ماه در سال 2961
دوره توليد مولدين ديزلي در انگلستان به مدت يک ماه 2963
دوره توليد پراكنده در فرانسه به مدت يک ماه در سال 2929
سطح عالي زبان انگليسي و سطح متوسط زبان فرانسه
سوابق شغلي و مديريتي
مدير دفتر توسعه و جذب سرمايه گذاري نيروگاه خصوصي در سازمان توسعه برق ايران از 2983تاكنون
()www.ipdc.ir
مدير منطقه  /مدير توليد  /مديريت تامين مالي در وزارت نيرو از  2938تا 2983
مهندس فيلد در صنايع الكترونيک ايران از  2932تا 2938
مربي فني در دانشگاه شيراز از  2933تا 2932
خانواده
فرزندم كيهان داراي ليسانس همزمان در رشتههاي مهندسي برق و مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي
شريف است و مدرک دكتري خود را در رشته الكترونيک قدرت از دانشگاه تورنتو گرفته است.
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سيد جمال الدين گلستاني
متولد  2993نجف آباد
ساكن تهران
golestani@sharif.ir
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي برق و علوم كامپيوتر از  MITآمريكا 2323
درجه مهندسي برق از 2326 MIT
فوق ليسانس مهندسي برق از  MITآمريكا 2326
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان فروغ اصفهان 2938
مسلط به زبان انگليسي ،آشنائي خوب با زبان عربي و آشنايي با زبان فرانسه
سوابق شغلي و دانشگاهي
عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف از  2988تاكنون
()www.sharif.edu
عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان از  2983تا 2988
همكاري آموزشي و پژوهشي (حين مرخصي از  )Bell Labsدر دانشگاه صنعتي اصفهان از  2923تا
2980
پژوهشگر در  Bell Laboratoriesدر نيوجرسي آمريكا از  2923تا 2983
پژوهشگر در  Bell Communications Researchدر نيوجرسي آمريكا از  2962تا 2923
پژوهشگر مدعو در دانشگاه  MITدر بوستن آمريكا از  2966تا 2962
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان از  2938تا 2966
دستيار پژوهشي در دانشگاه  MITدر بوستن آمريكا از  2933تا 2938
دستيار آموزشي و پژوهشي در دانشگاه صنعتي شريف از  2931تا 2939
دستاوردهاي علمي و پژوهشي
ارتقا به عنوان عضو  Fellowانجمن بينالمللي مهندسين برق و الكترونيک  IEEEبه دليل "نقش در
تدوين تئوري كنترل ازدحام و تامين عدالت و سرويسهاي تضمين شده در شبكههاي كامپيوتري" در سال
1000
عضو سردبيري مجله IEEE/ACM Transactions on Networking
از 2333تا 1002
تدوين و انتشار مقاالتي كه در منابع علمي مختلف جمعا بيش از سه هزار بار مورد
ارجاع ( )Citationقرار گرفتهاند.
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 30مورد ثبت اختراع در آمريكاي شمالي ،اروپا ،چين ،كره و ژاپن مربوط به  21اختراع مستقل
ابداع روش سرويس دهي عادالنه  Self-Clocked Fair Queueingدر سال  .2333اين روش در
طراحي سويچهاي مخابراتي سرعت باال مورد استفاده قرار گرفته و به آغاز شاخهاي جديد از تحقيقات در
اين زمينه منجر شد.
ابداع رويكرد بهينهسازي در فورموله كردن مساله كنترل جريان ترافيكي در شبكههاي مخابراتي در سال
 .2380اين رويكرد امروزه پذيرش عام يافته و درچند هزار مقاله پژوهشي مرتبط با مساله فوق دنبال شده
است.
دستاوردهاي حرفه اي در ايران
سرپرستي و هدايت  13پاياننامه كارشناسي ارشد و  3پاياننامه دكتراي انجاميافته يا در حال انجام
تاسيس و مديريت دوره كارشناسي ارشد شبكه در دانشگاه صنعتي اصفهان ( 2983تا )2982
ايفاي نقش كليدي در پايهگذاري مركز تحقيقات رادار ( با نام فعلي پژوهشكده فناوري اطالعات و
ارتباطات) در دانشگاه صنعتي اصفهان ( 2963تا )2966
تاسيس و مديريت دوره كارشناسي ارشد برق در دانشگاه صنعتي اصفهان ( 2969تا )2966
عضويت شوراي برنامه ريزي مخابرات كشور و سرپرستي كميته بررسيهاي فني و اقتصادي اين شورا
( 2960تا )2961
سرپرستي كميته برنامهريزي دورههاي كارشناسي ارشد برق در كشور ( 2933تا )2962
دستاوردهاي فرهنگي ،اجتماعي ،ورزشي و هنري
عضو موسس انجمن اسالمي دانشجويان فارسي زبان شاخه بوستن آمريكا از  2939تا 2938
دبير فرهنگي انجمن اسالمي دانشجويان فارسي زبان در آمريكا و كانادا از تير  2932تا مهر 2938
گفتني است پس از بازگشت به وطن در بهمن  ،2938بر اساس ديدگاهها و داليل مشخص ،در سلک هيچ
انجمن ،جريان يا گروه رسمي با عنوان فوق يا مشابه آن در نيامده يا همكاري نداشتهام .در حوزه شغلي نيز،
بنا بر همان داليل و ديدگاهها ،ترجيح دادم صرفا در كسوت معلمي ،و به دور از موقعيتها ،به وطنم خدمت
نمايم.
پيام ويژه
من اگر امروز ميتوانستم براي نسل آرمانخواه هم دوره خود تنها يک آرزو كنم ،آن آرزو همانا اين بود كه
ايكاش در كنار آرمانخواهي ،كمي بيشتر تاريخ ميخوانديم و كمي بيشتر واقع گرا بوديم .و اگر براي نسل
امروز تنها يک آرزو بنمايم ،آن است كه كمي بيشتر آرمانگرا باشند ،و توجه بنمايند كه هريک از ما،
هركس و با هر ميزان از توانايي كه باشيم ،وجودمان حاصل يک كل بزرگتر از خود ماست كه همه چيز را
بدان مديونيم .اين كل بزرگتر از خود را ميتوانيم خانواده خود ،كشور خود ،جامعه بشري ،يا پروردگار خود
بدانيم .اما در هر حال بهترين معنايي كه براي زندگيمان ميتوانيم تصور و ترسيم كنيم آن است كه در
خدمت اين كل (يا كلهاي) بزرگتر از خود باشيم.
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عبدالحميد مبصري
متولد  2912شيراز
ساكن تهران
mobasseri@tanavob.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2936
ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور شيراز 2932
سوابق شغلي و مديريتي
موسس و رئيس هيئت مديره شركت تناوب از  2966تاكنون ()www.tanavob.com
عضو هيئت مديره شركت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايران (مانا)
چكيده تجارب
انجام بيش از  13پروژه بزرگ صنعتي در شركت تناوب به عنوان پيمانكار عمومي در زمينههاي نفت گاز
پتروشيمي ،نيروگاه و صنايع در نيروگاههاي فارس ،شريعتي و جهرم ،پتروشيميهاي اروميه ،جم،
ايزوسيانات كارون ،توسعه پااليشگاه تبريز و پااليشگاه اراک و فاز 22و 28پارس جنوبي ،صنايع فروگرم
فارياب ،مس سونگون ،تغليظ سرچشمه و فلوتاسيون سرچشمه
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
عضو هيئت رئيسه و هيئت اجرايي انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران
عضو انجمن نفت ،گاز و پتروشيمي
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فرشاد محمدي
متولد  2913رشت
ساكن  Del marدر كاليفرنياي آمريكا
fmisd@aol.com
تحصيالت و توانمندي ها
دوره خطرپذيري و كارآفريني در دانشگاه پنسيلوانيا در وارتون آمريكا 2333
دكتري مهندسي برق و كامپيوتر از دانشگاه كاليفرنيا 2386
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و مديريتي
مدير ارشد در شركت  Motorolaدر سان ديگو كاليفرنيا آمريكا از  1003تاكنون
معاون اجرايي  Broadedge, Incدر آمريكا از  1002تا 1003
مدير ارشد  Hughes Network Systems/DirecTVدر آمريكا از  2388تا 1002
عضو تيم فني در  AT&T Bell Labsآمريكا از  2382تا 2388
مهندس ارشد در  M/A COM Linkabitآمريكا از  2381تا 2382
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خداداد مزداپور
متولد  2913تهران
ساكن تهران
khdddmz@gmail.com
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان فيروز بهرام تهران 2938
سوابق شغلي
شغل آزاد در تهران
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مهرداد مژگاني
متولد  2990تهران
ساكن  Santa Claraكاليفرنيا آمريكا
mehrdad.mojgani@sun.com
mehrdad.mojgani@oracle.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
مدير ارشد  Sun Microsystemsدر كاليفرنيا
نماينده فروش در شركت  Oracle Corporationدر كاليفرنيا
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علي اصغر مسلمان يزدي
متولد  2913يزد
ساكن يزد
ali.mosalman@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان تعليمات اسالمي افشار يزد 2938
دورهاي آموزشي مطالعه فني و اقتصادي پروژهها در شهر اسن المان به مدت يكماه
دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مختلف
مسلط به زبان انگليسي و آشنايي متوسط با زبان عربي
سوابق شغلي و مديريتي
معاون فني شركت تعاوني مسكن بامسازان فجر يزد در حال حاضر
مسئول بهينه سازي مصرف انرژي در شركت كابلهاي مخابرات شهيد قندي در يزد
كارشناس دفتر فني دانشگاه علوم پزشكي يزد
معاون فني و توليد سازمان همياري شهرداري يزد
كارشناس شركت ملي فوالد ايران -طرح فرآوري سنگ آهن در يزد
مجري طرح شركت ملي فوالد ايران -سنگ آهن چادرملو در يزد
مسئول برق -مسئول بهره برداري شركت سنگ آهن مركزي بافق از  2933تا 2938
خدمت سربازي :تبعيد از ذوب آهن به چهل دختر شاهرود به علت سابقه سياسي
حذف يک ترم تحصيلي در دانشگاه شريف به علت اعتراض به حمله پليس به دانشگاه
چكيده تجارب
اجراي طرح توسعه وتوليد سنگ آهن با هراه با بهره برداري به مدت يكسال در بافق يزد
نصب و راه اندازي سنگ شكن و خطوط جنبي به مدت  6ماه در بافق يزد
چند مرحله طراحي  -نصب و راه اندازي خطوط خوردايش و دانه بندي
چند مرحله جابجايي و نصب و راه اندازي كارخانه آسفالت
خانواده
متاهل و داراي سه فرزند هستم كه دختر اولم پزشک ،دختر دوم دندان پزشک و پسرم ليسانس كامپيوتر
است.
توصيه به نسل جوان
شرايط جامعه و محيط زندگي تا حدي اختياري و ضوابط و روابط حاكم بر
محيطهاي كاري تا حدي منطقي است ،لذا ساختن با بعضي از ناماليمات تا حدي
در جامعه ما طبيعي است.
پيام ويژه
همانگونه كه در دانشگاه آموزش ديديم .در يافتن راه حل براي مشكالت پيش رو
بايد تالش كنيم و مطمئن باشيم كه با بنيه علمي ايجاد شده و پشتكار ميتوانيم راه
حل هاي مناسبي پيدا كنيم.
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محمد صادق مصلحي جنابيان
متولد  2990تهران
ساكن سان ديگو كاليفرنيا در آمريكا
بيوگرافي و عكس ارايه نشد.
تحصيالت ]و توانمندي ها[
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
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محمد مظاهري
متولد  2913ساري
ساكن قائم شهر
mohammad0sima@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يک تهران 2938
دوره آموزشي مديريت انرژي در وزارت نفت به مدت دو ماه 2928
متخصص در مديريت كارخانجات و صرفه جويي انرژي
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
پايه گذار و مدير فني شركت ريخته گري فوالد طبرستان از  2962تا كنون ()www.tsfco.com
اشتغال در سيمان آبيک قزوين از  2960تا 2962
اشتغال در شركت سابير وابسته به وزارت نيرو در نكا از  2938تا 2960
تاسيس شركت كايرسان سازنده تيرهاي بتوني و برق رساني به روستاها در مازندران از  2932تا 2938
طرح توسعه پروژه آهک معادن در بافق يزد از  2933تا 2932
دوره خدمت سربازي و انجام محاسبات برق ساختمان بصورت پاره وقت از  2933تا 2933
چكيده تجارب
در زمان اشتغال در فوالد آبيک با كوشش و كنجكاوي فراوان بسياري جزئيات مسائل فني و اجرايي
كارخانه را به دقت ياد گرفتم.
در سال  2963به اتفاق يک گروه از دوستان همدانشگاهي شركت فوالد طبرستان را پايه گذاري كرديم .در
ابتدا روي دو بلوک مي نشستيم و حتي سرويس بهداشتي نداشتيم و با  20تا  21كارگر شروع كرديم90 .
سال تداوم و ايستادگي به اتفاق همكاران همدانشگاهي باعث موفقت گسترده اين شركت شد.
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي بسياري سفر كرده ام.
به ورزش شنا و موسيقي عالقمندم .به اتفاق همسرم در فرهنگ خانه مازندران در
زمينه حفظ موسيقي اصيل مازندراني فعاليت ميكنم.
متاهل و داراي دو دختر هستم .دختر بزرگم دارو ساز و در آلمان مشغول به كار
است .دختر كوچكم شقايق دانشجوي رشته داروسازي در آلمان است.
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باقر معماري پور
متولد  2913اصفهان
ساكن اصفهان
memaripoorb@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از آموزشگاه حكيم سنايي اصفهان
تسلط نسبي به زبان انگليسي
متخصص در زمينه محاسبات هيدورليكي شبكه آب و فاضالب و محاسبات روشنايي و برق ساختمان هاي
مسكوني
سوابق شغلي و مديريتي
اشتغال در شركت آب و فاضالب استان اصفهان از  2936تا  2986و تصدي سمت هاي زير:
مشاور مدير عامل و عضو هيئت مديره از  2920تا سال 2986
مدير عامل شركت مشاورين تحقيقات آب و فاضالب از  2962تا 2920
معاون بهره برداري از  2960تا 2962
مدير بهره برداري از  2938تا 2960
مجري شبكه هاي آب و فاضالب از  2936تا 2938
مهندس طراح شبكه هاي آب و فاضالب از  2939تا 2936
كارشناس بازرسي در شركت ذوب آهن اصفهان از  2931تا 2939
چكيده تجارب
داراي تجربه دراز مدت در زمينه طراحي ،اجرا و بهره برداري شبكه ها و سيستم هاي آب و فاضالب
طراحي تصفيه خانه شرق اصفهان در سالهاي  2920تا 2921
طراحي شبكه فاضالب دهاقان ،شبكه آب شهر اصفهان ،تامين و انتقال آب شهر مجلسي ،شبكه آب و
فاضالب شهر مجلسي و تعدادي شهرهاي اطراف اصفهان
توصيه به نسل جوان
در دوران تحصيل پايههاي فكر و فهم و استفادههاي عملي از دروس را براي خود آماده كنيد تا در موقع
كا ر از آن نترسيد و خود را از كار كنار نكشيد .آن چنان اعتماد به نفس داشته باشيد كه در كنار تكنسينها
بتوانيد كار كنيد و آنها را نيز از نظر علمي در ميدان كار تقويت نماييد.
اگر شخصاً به دوره جواني باز ميگشتم در كليه مسائل با دقت بيشتري نگاه
ميكردم و دروس را با ديد اجرايي و عملي ميخواندم.
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اصغر موسيپور
متولد  2913خرم آباد
ساكن تهران
mussapur@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي خرم آباد 2938
دورههاي آموزشي  Main Frameكامپيوتر هانيول در آمريكا به مدت  8ماه در سال 2326
دورههاي آموزشي  Main Frameشركت  Bullدر فرانسه و ايتاليا در سال 2322
دوره مديريت اجرايي در سازمان مديريت صنعتي تهران در سال 2923
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير پروژه شركت مخابراتي  Fiber Homeدر تهران از  2983تاكنون
مدير اجرايي شركت مخابراتي واف در تهران از  2981تا 2983
مدير پشتيباني فني در شهرداري تهران از  2929تا 2981
كارشناس ارشد فني در شركت ايزايران تهران  2933تا 2929
چكيده تجارب
داراي تجربه در زمينه تعميرات و پشتيباني سخت افزار سيستم هاي  PC ،Main Frameو
Network
داراي تجربه در زمينه طراحي ،ساخت و پشتيباني سيستمهاي مخابراتي بيسيم و فيبر نوري
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محمد باقر نعيمي
متولد  2990تهران
ساكن تهران
baghernaeimi@yahoo.com
تحصيالت
فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه  Rensselaer Polytechnicآمريكا 2933
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
تحصيالت ابتدايي در دبستان وهاجي تهران
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت مديره و مدير پروژههاي ساخت پااليشگاههاي گاز فاز  21و  23پارس جنوبي در شركت درريز
تهران در حال حاضر
موسس و عضو هيئت مديره شركت درريز از سال  2963و مسئول اجراي پروژه هاي متعدد از جمله نورد
سرد فوالد مباركه ،پتروشيمي بندرامام ،پااليشگاه بندرعباس و تعداد زيادي پااليشگاه ميدان گازي پارس
جنوبي در عسلويه
سرپرست واحد برق و ابزار دقيق شركت ايريتک در تهران و سرپرست واحد برق و ابزار دقيق دفتر جنوا در
ايتاليا به منظور بازرسي فني تجهيزات فوالد مباركه از  2960تا 2969
حضور در جبهه جنگ با كشور عراق و  6ماه فعاليت در جبهه هاي سوسنگرد كه منجر به دريافت تقدير
نامه گرديد 2933
طراح سيستم هاي برقي پروژه ها در شركت ايريتک تهران و مسئول راه اندازي كارخانجات نيمه تمام از
 2932تا 2933
مهندس پروژه هاي خطوط انتقال در شركت خدمات نفت ايران در خوزستان در دوره خدمت سربازي و پس
از آن  2933تا 2932
خانواده
در سال  2936با خانم اعظم ساعتچي ازدواج كردهام و حاصل اين ازدواج سه فرزند دختر به نام هاي هليا،
حورا و هما ميباشند.
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محمد رضا وزوائي
متولد  2913تهران
ساكن تهران
m.reza.vezvaei@gmail.com
تحصيالت
فوق ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه تهران 2923
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان اديب تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت مديره و معاون مهندسي و برنامه ريزي شركت توليد نيروي برق دماوند نيروگاه سيكل تركيبي
 1886مگاواتي از  2932تاكنون
رئيس هئيت مديره و مدير عامل شركت سرمايه گذاري زرگام از  2983تا 2930
عضو هيئت مديره و معاون شركت ري نيرو پروژه نيروگاه  2000مگاواتي قم 2983
عضو هيئت مديره و معاون مدير عامل شركت مديران شيمي پروژه انيدريد مالتيک از  2983تا 2982
عضو هيئت مديره و معاون مدير عامل شركت سرمايه گذاري صندوق نفت  OPICاز  2980تا 2982
رئيس هيئت مديره و مدير عامل سيمان هرمزگان از  2928تا 2980
معاون بازرگاني و برنامه ريزي سازمان تعاون روستايي از  2922تا 2928
مدير گروه صنايع نساجي و شيميايي سازمان صنايع ملي ايران از  2922تا 2928
عضو شوراي عالي پول و اعتبار از  2923تا 2923
دبير كل اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران از  2923تا 2923
معاون وزير تعاون در امور مجلس 2923
عضو شورايعالي معادن ،عضو شورايعالي تامين اجتماعي و عضو شوراي عالي كار از  2922تا 2923
معاون وزير تعاون در امور تعاونيهاي توليدي از  2922تا 2923
رئيس هيئت مديره و مدير عامل چوب و كاغذ ايران چوكا از  2963تا 2920
مدير گروه صنايع سلولوزي و بسته بندي سازمان صنايع ملي ايران از  2962تا 2968
عضو شوراي مديريت صنايع ملي ايران از  2962تا 2968
رئيس هيئت مديره ايران خودرو و مجري پروژه اتوبوس از 2961تا 2963
خانواده
عضو خانواده شهدا ،برادر سردار رشيد اسالم پاسدار شهيد محسن وزوائي عضو
دانشجويان پيرو خط امام در تسخير النه جاسوسي
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ايزاك كليمي ياحيد
متولد  2990تهران
ساكن شهر ناتانيا اسرائيل
ارتباط برقرار نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
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دوره چهارمي هاي مهندسي برق فاقد ارتباط قطعي
سيد جالل احمدي قهدريحاني
متولد  2913تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931

فريدون اكبري خليل آباد
متولد  2990تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938

غالمحسين بنده احمدي
متولد  2918مشهد
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2939

احمد بوستاني
متولد  2990سبزوار
ساكن آمريكا
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2939
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سيد هادي (فرخ) سيدين اردبيلي
متولد  2990رشت
ساكن آمريكا
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931

محمد رضا صدرائي
متولد  2990تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2969

سيد عطااهلل صفوي نائيني
متولد  2913زاهدان
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938

جالل عابديني سهمي
متولد  2913تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
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هاشم محمدي
متولد  2992قزوين
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2933

محمد رضا مناني
متولد  2990اصفهان
ساكن خارج از كشور
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931

داود ميكائيلي نقده
متولد  2913اروميه
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
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فصل هفتم
مشخصات دانش آموختگان

دانشكده مهندسي شيمي
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عبدالحسين افكار
متولد  2913كازرون
ساكن تهران
afkar1329@yahoo.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان حاج قوام شيراز 2938
set
سوابق شغلي و مديريتي
اشتغال در شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران در گچساران از  2933تا  2988با سمت هاي زير:
مدير فني گچساران به مدت  22سال
رئيس منطقه در واحد مهندسي توليد به مدت  2سال
سرپرست گروه در واحد مهندسي توليد به مدت  3سال
سرپرست پروژه در واحد مهندسي توليد به مدت  3سال
مهندس ارشد واحد مهندسي توليد به مدت  9سال
سرپرست واحد عمليات توليد در بخش هاي مختلف شامل بخش توليد پزانان ،توليد نفت و گاز پزانان ،واحد
نمک زدائي ،واحد تصفيه آب ،ايستگاه كمپرسور گاز و سيستم جمع آوري و تزريق گاز در پزانان و گچساران
به مدت  9سال
سرپرست ايستگاه بوستر پمپ گوره به مدت  2سال
مسئول واحدهاي توليد به مدت  2سال
مهندس كارآموز به مدت  9سال
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طهمورث الياسي
متولد  2913قائم شهر
ساكن تهران
f_elyasi@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2932
ديپلم رياضي از دبيرستان رازي قائم شهر 2936
دوره راه اندازي واحدهاي پتروشيمي در ايران و ژاپن به مدت  6ماه در سال 2933
زبان انگليسي در حد متوسط
سوابق شغلي و مديريتي
رئيس حفاظت فني فالت قاره شركت نفت فالت قاره شامل مناطق نفتي الوان ،سيري ،خارک و بهرگان از
 2923تا 2983
معاون حفاظت فني تهران و سرپرست پروژه ها در شركت ملي نفت فالت قاره
كارشناس ارشد خوردگي و مسئول پروژه ها در شركت نفت فالت قاره
رئيس حفاظت فني منطقه الوان در شركت نفت فالت قاره
مهندس ارشد بازرسي فني و خوردگي فلزات منطقه الوان در شركت نفت فالت قاره
مهندس خوردگي فلزات و بازرسي فني منطقه الوان در شركت نفت اليكو
رئيس مهندسي فرآيند (بهره برداري) شركت پتروشيمي ايران – نيپون در ماهشهر
رئيس واحد  DOPدر شركت پتروشيمي ايران نيپون (فارابي فعلي) در ماهشهر
دوره كارآموزي و اپراتوري در كود شيميايي شيراز (پتروشيمي)
چكيده تجارب
فعاليت هاي زيادي در زمينه طراحي ،نظارت و مديريت پروژه هاي مختلف و همچنين مشاركت در اجراي
پروژه هايي كه توسط دانشگاه ها و با همكاري فالت قاره انجام ميشد داشته ام.
توصيه به نسل جوان
شكوفايي ،سرخوشي وكمال نسبي است و هر فرد برداشت خاصي از آن دارد لذا به نسل امروز توصيه مي
كنم با توجه به تحوالت جامعه ابتدا هدف خود را در آينده نه نزديک ،بلكه دور انتخاب و راه رسيدن به آن
را پيدا كنند ،چراكه هدف تنها با تحصيالت مهيا نميشود.
از تجربه  96ساله شغلي در حال حاضر به اين نتيجه رسيده ام كه موافقيت و خوشبختي تنها با داشتن
مدرک و رشته تحصيلي خوب به وجود نمي آيد و بايد فاكتورهاي ديگري را كه به شرايط جامعه بستگي
دارد در نظر گرفت .هم اكنون اگر دانشجو بودم به دليل روند رو به رشد علوم در جهان و نياز جامعه به اين
اطالعات سعي مي كردم زبان انگليسي را كه مبناي اموزش و دسترسي به علوم
و فنون جهاني است را كامل كنم و رشته تحصيلي خود را با توجه به برداشت از
شرايط فعلي و آينده جامعه از نظر اقتصادي ،صنعتي ،اجتماعي و غيره انتخاب
كنم.
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مسعود تدين
متولد  2990تهران
ساكن  Dortmundدر آلمان
tadayyon@arcor.de
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس مهندسي فرايندهاي شيميايي ( )Verfahrenstechnikاز دانشگاه صنعتي دورتموند در
آلمان در سال 2963
ليسانس مهندسي مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2938
ديپلم رياضي از دبيرستان مرآت در تهران 2938
اخذ تخصص در زمينه كاربرد انفورماتيک و الگوريتمهاي رياضيات كاربردي در محاسبات صنعتي و مالي در
سال 2922
سوابق شغلي و مديريتي
مشاور ارشد در زمينه طراحي و برنامه نويسي سيستمهاي تبادل الكترونيكي اطالعات فني و مالي در رشته
توليد و انتقال انرژي (برق و گاز) در آلمان
مهندس پروژه و مسئول فني كارخانه بازيافت مواد پالستيكي در آلمان
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد ايران در سال 2938
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سعيد پورقاسمي
متولد 2913تبريز
ساكن تهران
s.pourghasemi@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره  1تهران 2938
دوره آموزشي بدو استخدام در پااليشگاه آبادان براي شركت ملي صنايع پتروشيمي به مدت  28ماه از
فروردين 2939
آموزش تخصصي در ژاپن به مدت  6ماه 2933
متخصص در زمينه مديريت اجرايي پروژه هاي صنايع پتروشيمي
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير  MCپروژههاي متانول دنا و سبالن در شركت راهبرد توسعه طرحها در تهران و عسلويه از 2983
تاكنون ()www.pdsco.ir
مدير عامل شركت پتروشيمي الله در تهران و ماهشهر از  2981تا 2988
مدير عامل شركت پتروشيمي پرديس در تهران و هلند 2982
رئيس مهندسي فرآيند در شركت پتروشيمي بوعلي سينا در تهران و ماههشر از 2926
مهندسي ارشد پروژه /رئيس مهندسي فرآيند در شركت پتروشيمي بندر امام در تهران و آلمان از 2963
مهندسي ارشد پروژه در طرح احداث مجتمع پتروشيمي اراک در تهران و ايتاليا از 2969
مهندس پروژه در شركت پتروشيمي ايران و ژاپن در ماهشهر از 2933
كارآموز در پااليشگاه آبادان براي شركت ملي صنايع پتروشيمي
چكيده تجارب
حدود  10سال تجربه اجرايي و مديريتي در پروژههاي نفت ،گاز و پتروشيمي
سفرهاي خارجي ،خانواده
دو سال در آلمان و دو سال در ايتاليا بصورت ماموريتي اقامت داشتهام.
متاهل و داراي دو فرزند ،فرزند ارشد مهندس برق و ديگري دانشجو
توصيه به نسل جوان
دارا بودن و تقويت خصلتهاي درستكاري ،امانتداري ،اعتماد به نفس ،جديت و
پشتكار ،روي پاي خود ايستادن و احساس مسئوليت در قبال وظايف محوله
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عبدالحسين ثمري ميبدي
متولد  2918نيشابور
ساكن تهران
h.samari@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان خيام نيشابور 2932
متخصص در زمينه توسعه ميادين گازي و بهره برداري و ارتقاي دانش در فرآيندهاي پااليش گاز و نيز
سيستمهاي انتقال و نيز سازماندهي نيروي انساني و پروش مديران
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
همكاري با شركت مهاب قدس در حوزه نفت و گاز از  2930تاكنون
مدير بهره برداري شركت پتروپارس از  2982تا 2930
عضو مديريت مشترک  JMCدر فاز  1و  9با شركت توتال و فاز  3و  3با شركت اني و عضو هيئت مديره
شركت نفت و گاز پارس
مدير عامل شركت ذخيره سازي گاز طبيعي از  2983تا 2982
مدير عمليات و عضو اصلي هيئت مديره شركت ملي گاز ايران از  2923تا 2983
معاون مدير عمليات در امور پااليش در شركت ملي گاز ايران در تهران
رئيس پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد در مشهد و سرخس
مسئول راه اندازي و معاون پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد سرخس
سرپرست /ريئس /مهندس بهره برداري نفت و گاز در شركت مناطق نفت خيز جنوب ()OSCO
تدريس درسهاي شيمي و رياضي در دبيرستانهاي فردوس در دوران خدمت وظيفه
چكيده تجارب
توسعه ميادين مستقل گازي و بهره برداري و پااليش آن به عنوان اولين تجربه در صنعت نفت كشور پس
از پيروزي انقالب و در پروژه طرح سرخس ،نكاه و پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد سرخس شكل گرفت.
پروژهاي كه طراحي آن توسط شركت آمريكايي  Davy Power Gasانجام شد و عمالً در مقطع راه
اندازي ارتباط با آنها قطع شد .چالشهاي پيش رو براي دوران راهاندازي و مشكالت فرآيندي كه اينجانب
به عنوان مسئول ارشد با آن مواجه بودم تبديل به فرصتي براي كسب تجربه و
مهندسي ارزش شد .اينكار عمالً باعث افزايش ظرفيت اسمي پااليشگاههاي گاز
كشور گرديد .اينجانب به عنوان مدير عمليات شركت ملي گاز براي يک دوره 22
ساله توفيق توسعه دانش و سرآمدي خصوصاً در توسعه پارس جنوبي را با همراهي
شركتهاي خارجي مانند توتال به دست آوردم .اين فرصت از سال  2962با
راهاندازي پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد آغاز گرديد و نهايتاً در سال 2963
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سمينارهاي اتانول آمين در مشهد برگزار شد .اين اولين همايش عملي در رابطه با شناسايي عوامل كاهش
ظرفيت و چگونگي رفع آنها بود و باعث افزايش ظرفيت پااليشگاههاي گازي كشور از جمله پااليشگاه
كنگان (فجر جم) به ميزان  12درصد در سال  2928گرديد.
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
شناسايي عوامل تخريب و و اثرگذار در ظرفيت واحدهاي شيرين سازي گاز و بهره برداري در مطالعات
مه ندسي و طراحي واحدهاي جديد كه مهمترين آن فيلتراسيون در مسير گاز و در مسير آمين در گردش
بوده است.
سه مورد عنوان مدير نمونه در سطح وزارت نفت كه يكي از آنها در سطح ملي به سال  2928بوده است.
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي تركمنستان ،تركيه ،فرانسه و روسيه سفرهاي ماموريتي داشته ام.
عالقمند به كوهنوردي هستم.
همسرم بازنشسته آموزش و پرورش است و سه فرزند دارم .دخترم ليسانس گرافيک از دانشگاه آزاد و ساكن
كانادا ،دختر ديگرم ليسانس سخت افزار كامپيوتر از دانشگاه آزاد و مقيم قزاقستان و پسرم ليسانس
مهندسي شيمي از دانشگاه اميركبير و مشغول تحصيل در دانشگاه اوتاوا كانادا است.
توصيه به نسل جوان
پس از تحصيالت دانشگاهي در هر مقطع فرصتهاي فراگيري براي دانشهاي نو خصوص ًا فناوري
اطالعات را از دست ندهيد .مشغلههاي كاري نبايد شما را از فراگيري دوره كند .بهره برداري از تجربيات
شغلي را حتماً در سمينارها و كنفرانسهاي بينالمللي در نظر داشته باشيد .حتماً براي يک مقطع زماني
تحصيل در دانشگاههاي خارج از كشور را تجربه كنيد.
شخصاً اگر فرصت بازگشت به دوره جواني را داشتم به موارد زير توجه ميكردم:
حتماً براي ادامه تحصيل در خارج از كشور اقدام ميكردم.
نسبت به تحوالت اجتماعي تدبير بيشتري مينمودم و بازخورد آنرا در زندگي شخصي و برنامه ريزي آينده
فرزندانم بيشتر اثر ميدادم.
بيشتر از اينكه در چارچوب حركت كنم براي حركتهاي اصولي ريسک بيشتري مي كردم.
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فرامرز جوالني
متولد  2990تهران
ساكن تهران
faramarz.joulanai@gmail.com
joulani@peedco.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس  MBAگرايش مديريت عمومي از دانشكده مديريت دانشگاه تهران 2930
فوق ليسانس طراحي راكتورهاي شيميايي از دانشگاه ويلز انگلستان 2933
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2932
ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره  1تهران 2938
دورههاي آموزشي بازرسي فني جوش به مدت  3هفته در تهران
دوره  ASMEدر انجمن مكانيک ايران به مدت دو هفته
متخصص در طراحي واحدهاي پااليشگاهي نفت و گاز و پتروشيمي و خطوط انتقال نفت و گاز
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي
نايب رئيس هيئت مديره و مدير مهندسي شركت مهندسي و توسعه انرژي پايدار در تهران از  2983تا كنون
()www.peedco.com
مشاور مدير عامل و رئيس كميته فني -بازرگاني شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در تهران از  2983تا 2983
مهنئدس ارشد فرآيند /رئيس امور مهندسي و مش اورتهاي تخصصي اداره مهندسي و خدمات فني شركت ملي
گاز ايران در تهران از  2963تا 2983
مهندس پااليش /رئيس مهندسي پااليش در اداره مهندسي پااليش و برنامه ريزي پااليشگاه آبادان از  2933تا
2963
سفرهاي خارجي ،خانواده
اقامت تحصيلي در انگلستان و سه ماه كار در شركت كاالي نفت در لندن
متاهل و داراي دو فرزند هستم .فرزند ارشد فارغالتحصيل رشته كامپيوتر از دانشگاه شريف و فرزند دوم
فارغالتحصيل رشته عمران از دانشكده فني دانشگاه تهران
توصيه به نسل جوان
اگر فرضاَ دو باره به دوران جواني باز ميگشتم سعي ميكردم همزان با طي دروس فني مطالبي در مورد اقتصاد
و روابط اجتماعي و تحول ياد بگيرم و آنها را بكار ببرم .از فرصتهاي بوجود آمده در جامعه به نحو بهتري بهره
بگيرم و تهديدهاي اقتصادي و اجتماعي را به فرصت تبديل كرده او براي خود
استراتژي بهتري را پياده نمايم گو اينكه همچنان خوشبخت هستم.
فكر ميكنم نسل امروز بيشتر مايل است خود تجربه كند تا اينكه بخواهد از تجربه
گذشتگان خود بياموزد .اين موضوع براي پيشكسوتان ناگوار است كه ميبينند جوانان
توجهي به گذشته ندارند و فقط تحوالت روزمره را ميبينند .عالقه جوانان به تجربيات
گذشته باعث ميشود تا پيشكسوتان تجربيات خود را در قالب كتاب يا سخنراني در
اختيار جوانان قرار دهند.
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ناصر حيدري گاوكاني
متولد  2913تهران
ساكن تهران
mel_rubberco@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يک تهران 2938
دوره مديريت ژاپني در يوكوهاما ژاپن
دوره پليمر در ايتاليا
متخصص در رشته توليد قطعات الستيكي و قالب سازي
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل و سهامدار شركتهاي الستيک آساد و الستيک مل در تهران و كاشان از  2938تا كنون
مدير توليد شركت ايران ياسا در تهران از  2933تا 2932
دستاوردهاي هنري
عضو گروه موسيقي دانشگاه در سالهاي دانشجويي
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به بسياري از كشورهاي جهان سفر كردهام.
به موسيقي،ورزش و مديريت عالقمندم.
داراي همسر و دو فرزند هستم .دخترم  16ساله فوق ليسانس روانشناسي و پسرم دانشجوي مهندسي برق
است.
توصيه به نسل جوان
اگر فرضاً به دوران جواني باز مي گشتم از تجربه ديگران بخصوص آدمهاي مسن استفاده و مشاوره
ميكردم و وقتهاي تلف شده را به حداقل ميرساندم.
توصيه من به جوانان اين است كه پركار باشند و پشت كار داشته باشند.
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داريوش سالجقه
متولد  2913بافت
ساكن تهران
dsal553@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور كرمان 2936
دوره آموزشي مهندسي مخازن نفتي در شركت سهامي خدمات خاص نفت به مدت يک ماه در سال 2933
دوره آموزشي سيستم هاي سرماسازي در سازمان مديريت ايران 2938
دوره آموزشي نقشه كشي و رسم فني در شركت پارس توشيبا به مدت  1ماه در سال 2933
مسلط به زبان انگليسي در حد ترجمه متون فني
مدرس دروس مختلف مهندسي شيمي
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيات علمي دانشگاه ازاد اسالمي واحد تهران از  2921تا كنون
مدير عامل شركت فراسازان جامع مريک در تهران از  2932تا كنون
رييس هيات مديره  /مشاور شركت شيمي فراور مريک در تهران از  2989تا كنون
رييس هيات مديره شركت نوين شيمي سلفجگان در تهران از  2923تا 2982
مدير عامل شركت پرشيان شيمي در تهران ايران تهران از  2926تا 2989
مدير كارخانه در شركت پليكان ايران در تهران از  2968تا 2963
مدير توليد و مدير كارخانه در شركت صنايع الستيكي سهند در تهران از  2969تا 2968
مدير كنترل كيفيت شركت لوازم خانگي پارس در قزوين از  2932تا 2961
مهندس مخازن در شركت سهامي خدمات خاص نفت در اهواز از  2933تا 2936
مهندس ذوب كوره شيشه و ازمايشگاه در شركت المپ پارس توشيبا در رشت از  2933تا 2933
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
مشاركت در ترجمه ويرايش هفتم كتاب اصول و محاسبات بنياني در مهندسي شيمي نوشته ديويد هيمل
بالو
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي انگليس ،فرانسه ،المان ،ايتاليا ،اسپانيا ،هلند ،چين ،هند ،امارات
متحده و تايلند سفر كردهام.
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سراسر با شگفتيها در اين سير پر از رازش
مژه بر هم زني ،سرمايه جان ميشود مصرف

زمان چون ريسماني دان نه انجام و نه آغازش
بشر را زين رسن ،يک گز كما بيش است اندر كف
عالقمند به شعر و ادبيات و تاريخ هستم.
متاهل و داراي سه فرزند هستم .پروين داراي مدرک دكتري ادبيات و زبان فارسي ،نويسنده شاعر و منتقد
ادبي ،نويد سالجقه كارشناس ارشد معماري ،كارشناس ارشد طراحي شهري و نقاش ،كارن كارشناس
معماري ،كارشناس ارشد موسيقي و پيانيست

توصيه به نسل جوان
اگر به دوره جواني باز مي گشتم سعي ميكردم با وسعت فكر و سعه صدر بيشتر به جهان پيرامون بنگرم.
به گفته حافظ:
باده پيش آر كه اسباب جهان اينهمه نيست
حاصل كارگه كون و مكان اينهمه نيست
فرصتي دان كه ز لب تا به دهان اينهمه نيست
بر لب بحر فنا منتظريم اي ساقي
پيام ويژه
جهان امروز جهان نسبيت است .از مطلق گرايي بپرهيزيم كه آفت جان ادمي است و سرچشمه خودخواهي.
به گفتار و انديشه ديگران احترام بگذاريم ،حتي اگر مضحک به نظرميرسد.
كاين كارخانه ايست كه تغيير ميكنند
في الجمله اعتماد مكن بر ثبات دهر
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محمد تقي سيد احمديان
متولد  2918تبريز
ساكن تبريز
ahmadian@ucna.ac.ir
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان مهر تبريز 2936
دوره آموزشي مهندسي فرايند پيشرفته به مدت دو ماه در ژاپن
دو دوره آموزشي مهندسي تفصيلي به مدت  1ماه و  203ماه در شركت تكنيپ فرانسه
دوره آموزشي پليمر  ABSدر كره جنوبي به مدت  1ماه
گذراندن مجموعه كامل دوره هاي مديريتي و فني در وزارت نفت
متخصص در زمينه مديريت توليد
سوابق شغلي و مديريتي
معاون اداري  ،پشتيباني و امور منابع انساني دانشگاه نبي اكرم تبريز از  2988تاكنون
رئيس ناحيه  9پتروشيمي تبريز /عضو كميسيون معالمات  /رئيس ناحيه  3پتروشيمي تبريز از  2923تا
2988
رئيس آموزش پتروشيمي تبريز از  2920تا 2923
رئيس بخش مهندسي پتروشيمي در حال احداث تبريز از  2968تا 2920
سوپروايزر واحدهاي تبديل كاتاليستي و تصفيه گاز و آسفالت در پااليشگاه تبريز از  2969تا 2968
مهندس پااليش در پااليشگاه تبريز تا سال 2969
سركارگردان واحدهاي تصفيه گاز و آسفالت و آب ترش در پااليشگاه تبريز از 2936
استخدام در وزارت نفت و شروع كارآموزي در پااليشگاه تهران از 2936 2933
تجربيات
برگزاري يک دوره آموزشي پليمر در پتروشيمي تبريز به مدت  6ماه براي كاركنان اين مجموعه كه توسط
استادان اميركبير برگزار شد.
تاليفات
مشاركت در تاليف كتاب «شيمي براي كاركنان نفت» به درخواست وزارت نفت در سه جلد در سال 2963
سفرهاي خارجي و خانواده
به كشورهاي ژاپن ،فرانسه و كره جنوبي سفر كردهام.
هسمرم خانه دار و داراي دو فرزند دختر و يک فرزند پسر هستم .دختر اول
ليسانس كامپيوتر و دختر دوم ليسانس معماري است.
توصيه به نسل جوان
درس را بايد عميقاً فهميد تا در هنگام كار بتوان از آن استفاده نمود .درسهاي پايه
نظير شيمي ،فيزيک و رياضي در پيشرفت كاري بسيار موثر هستند .من از اينكه
روي اين درسها وقت كافي نگذاشتم پشيمان هستم.
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ماني شريفي خراساني
متولد  2990تهران
ساكن تهران
m.sharifi@nargan.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس ناتمام فناوري اطالعات از دانشگاه تكنيک اتريش
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره  9تهران 2938
زبان انگليسي خوب و آلماني متوسط
سوابق شغلي و مديريتي
مهندس فرايند /مهندس ارشد فرايند /مدير بخش مهندسي فرايند /مدير تكنولوژي در شركت مهندسي و
ساخت نارگان در تهران از  2969تاكنون ()www.nargan.com
سفارشات خارجي مواد شيميايي گروه صنعتي كفش
ملي از  2933تا 2969
توصيه به نسل جوان
اگر فرضا دوباره به دوره جواني باز ميگشتم به ورزش اهميت بيشتري ميدادم.
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حسين شهرياري
متولد  2912سمنان
ساكن تهران
chimie_andishan@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان تقوي تهران 2932
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت بازرگاني شيمي انديشان از  2922تاكنون
رئيس پروژه در مهندسين مشاور ناموران در تهران از  2923تا 2926
رئيس مهندسي و برنامه ريزي در شركت پتروشيمي خارک در جزيره خارک از  2933تا 2923
مهندس فرآيند در شركت پتروشيمي آبادان در آبادان از  2933تا 2933
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي هلند ،فرانسه ،تركيه ،امارات متحده .آمريكا ،پاكستان ،سوريه و عربستان سفر كردهام.
به ورزشهاي شنا و كوهنوردي عالقمندم.
همسرم خانه دار و داراي دو فرزند پسر هستم كه اولي مهندس نساجي و دومي ليسانس مديريت مالي
است.
توصيه به نسل جوان
اگر به دوران دانشجويي باز ميگشتم رشتهاي را انتخاب ميكردم كه بتوانم بدون اتكا به ديگران و
كارفرماي ديگر ادامه زندگي بدهم و نياز به استخدام شدن در جايي نداشته باشم.
پيام ويژه
بهترين دوران زندگي من زمان دانشجويي بوده است كه با اندک درآمدي بهترين ايام را با دوستان
دانشگاهي داشتم .شايد عامل اصلي آن توقع محدود از يک زندگي دانشجويي بوده كه فارغ از تجمالت
اجتماعي و چشم و همچشمي ميباشد.

224

بهروز صديق
متولد  2990رشت
ساكن تهران
bsadigh@yahoo.co.uk
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره  9تهران 2938
مسلط به زبان انگليسي
متخصص در زمينه طراحي پالنت هاي نفت و گاز در دريا و خشكي
متخصص در زمينه مهندسي ايمني ،بهداشت كار و محيط زيست
متخصص در زمينه تهيه برآورد و پيشنهادات در پروژه هاي نفت و گاز
سوابق شغلي و مديريتي
اشتغال در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران ( (IOECدر تهران از سال  2923تا  2930به
ترتيب در سمت هاي مهندس پروژه ،مدير پروژه بهرگانسر ،مدير  ،HSEمدير مهندسي ،مدير برآوردها و
پيشنهادات ،مدير پروژه فروزان و مدير HSEQ
مهندسي پروژه خط لوله طرح محرم فاز  ، 1مدير پروژه نمک زدايي سيري ،مدير پروژه هاي روي در دندي
و بندرعباس در مهندسين مشاور پارسيكان ايران در تهران از  2966تا 2923
مدير برنامه ريزي و توليد شركت نفت پارس از  2962تا 2966
مسئول عمليات تكميلي و خدمات و سرويس چاههاي منطقه خارک در دريا ،رئيس بهره برداري دريا در
شركت نفت ايران پان آمريكن بيس شركت ملي نفت فالت قاره ايران از  2933تا 2962
افسر ورزش مركز آموزشهاي هوايي نيروي هوايي تهران  2931تا 2933
دستاوردهاي ورزشي
عضويت در تيم واليبال دانشگاه در دوره دانشجويي
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محمد رضا غياسي
متولد  2913تهران
ساكن ايالت انتاريو كانادا
reza_mirpe@hotmail.com
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2939
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طلعت فرخ عالئي
متولد  2990تهران
ساكن ميشيگان آمريكا
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و مديريتي
مدير ارشد در  General Motors Manufacturingدر ميشيگان آمريكا
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حميد قوامي كيا
متولد  2990تهران
ساكن  Bloomfield Hillsدر ميشيگان آمريكا
hamid.g.kia@gm.com
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
دكتري مهندسي شيمي از دانشگاه كمبريج انگلستان 2938
فوق ليسانس مهندسي شيمي از گالج سلطنتي انگلستان 2933
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و مديريتي
مدير گروه آزمايشگاهي كامپوزيت هاي پليمري در آزمايشگاههاي پژوهشي شركت جنرال موتورز آمريكا در
ميشيگان ()www.gm.com
تاليفات
مولف كتاب  Sheet Molding Compounds: Science and Technologyدر سال 2939
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علي قطب الدين
متولد  2918آبادان
ساكن اهواز
a_ghotbeddin@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از آبادان 2938
متخصص در زمينه مهندسي فرايند نفت و گاز ،لوله كشي صنعتي ( ،)Pipingشستشوي شيميايي لوله هاي آب و
بخار و هيدورليک و تصفيه خانه آب
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي
كارشناس مكانيكال و فرآيند پروژه آبرساني به ميادين نفتي آزادگان و يادآوران در مهندسين مشاور پارس جوياب در
دفتر اهواز از  2930تاكنون
كارشناس فرآيند پروژه پليمر اتيلن كرمانشاه در مهندسي مشاور تكين كو در كرمانشاه از  2982تا 2988
كارشناس تاسيسات آب و فاضالب پروژه احداث كارخانه ورق عريض در فوالد اكسين در اهواز از  2986تا 2982
كارشناس فرآيند پروژه جمع آوري و شيرين سازي گازهاي همراه نفت در شركت ايريتک در اهواز از  2980تا 2986
مهندس تاسيسات و آبرساني طرح توسعه نيروگاه رامين در مهندسين مشاور قدس نيرو در اهواز از  2920تا 2980
كارشناس شيمي و مكانيک براي نصب و راه اندازي مجتمع فوالد اهواز از  2962تا 2920
كارشناس توليد در صنايع بهداشتي ايران (بوژنه) در اهواز از  2966تا 2962
كارشناس مهندسي فرآيند در شركت مناطق نفتخيز جنوب از  2932تا 2961
چكيده تجارب
 3سال تجربه مهندسي فرايند توليد و آبرساني در مجتمع فوالد و ورق عريض اهواز
 3سال تجربه مهندسي فرآيند نفت در شركت نفت اهواز
 6سال تجربه مهندسي فرآيند تراكم .انتقال و شيرين سازي گازهاي ترش نفت در واحدهاي توليد نفت اهواز
 1سال لوله كشي صنعتي و نصب تجهيزات آبرساني در ميادين نفتي
عاليق ،خانواده
عالقمند به تاريخ ،فلسفه و نرم افزارهاي كاربردي مهندسي شيمي
متاهل و داراي  3فرزند دختر هستم .همسر :شهناز عباسي (آموزگار بازنشسته) -فرزندان :زهرا (كارشناسي ارشد
مهندسي عمران -مدير عامل شركت فني كلينيک بتن) ،زهره (دكتري تخصصي فيزيولوژي پزشكي -عضو هيئت
علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز) ،نگار (دكتري تخصصي بيولوژي دريا و آبزيان -عضو هيئت علمي دانشگاه علوم
و تحقيقات اهواز) ،نگين (كارشناس معماري )
توصيه به نسل جوان
توصيه ميكنم در رشته هاي تحصيلي خود متخصص و كارآمد شويد و عزت و سربلندي
و اقتدار كشور را در اولويت كارهاي خود قرار دهيد تا بستر رشد و ترقي نسل جوان و
آينده فراهم شود .براي رشد متوازن ضروري است ورزش بدني و روحي را در كنار
تحصيالت پيگيري نماييد تا جامعه اي سالم و مقتدر داشته باشيم .شهامت انتقاد از خود و
انتقاد پذيري را در خود تقويت كنيد و با مشورت جمعي سازگار باشيد .نقاط ضعف و قوت
خود را كشف كرده و هدف ها را در حدود تعيين و پيگيري نماييد.
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سيد محمد محمدي
متولد  2990زنجان
ساكن تهران
seid.m.m@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان كامكار(صدر) قم 2938
دوره زبان انگليسي در شركت نفت فالت قاره – منطقه بهرگان
دورههاي خوردگي ،حفاظت پوششي ،كاتدي -مواد شيميايي و غيره در شركت نفت فالت قاره
مسلط به زبان انگليسي
متخصص در زمينه اعمال پوششهاي حفاظتي -طراحي سيستمهاي كاتدي و بهينه سازي سيستمهاي
تزريق مواد شيميايي
سوابق شغلي و مديريتي
رئيس حفاظت فني منطقه بهرگان در شركت نفت فالت قاره از سال  2969تا 2930
مربي شيمي در دانشگاه آزاد از سال  2938تا 2961
چكيده تجارب
حدود  18سال تجربه در طرح و اجراي پروژه هاي حفاظت فني و پيشگيري از خوردگي ،اعمال پوششهاي
حفاظتي شامل حفاظت كاتدي و بهينه سازي تزريق مواد شيميايي در شركت نفت فالت قاره
حدود  3سال تجربه در تدريس شيمي در دانشگاه آزاد سابق – مركز آموزشي ابهر
عاليق ،خانواده
عالقمند به تحقيقات به روز علمي و سرگرميهاي فرهنگي هستم.
همسرم ليسانس و فرهنگي است .دختر بزرگم ،مدرک  PhDساكن آمريكا ،دختر دوم فوق ليسانس و
پسرم دانشجوي رشته مهندسي است.
توصيه به نسل جوان
اگر به دوره جواني و دانشجويي باز ميگشتم در انتخاب رشته دقت ميكردم كه مطابق ذوق و استعداد و
خواستهام باشد و فرصتها را مغتنم شمرده و كمتر دچار احساسات ميشدم.
پيام ويژه
به فرموده پيامبر در عمر هر كسي نسيمهايي از رحمت خدا ميوزد ،وقت را
مغتنم شمرده و خود را در معرض آن قرار دهيد.

234

سيدرضا محمديان برزكي
متولد  2912كاشان
ساكن تهران
asarubberco@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان صائب اصفهان 2932
آشنا با صنعت و فناوري توليد قطعات الستيكي
آشنا با زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مالک و رئيس هيئت مديره و يا مدير عامل شركت توليدي الستيک آسا در كاشان از  2961تاكنون
مدير توليد شركت محصوالت پارس توليد شوينده (تايد) در تهران از  2962تا 2961
مدير پروژه تحقيقاتي مواد نساجي در شركت شيميايي پليكم در تهران
مدير تاسيسات و توليد رنگرزي در شركت فرش ماشيني راوند كاشان از  2936تا 2933
چكيده تجارب
تجربه من از سال  2962تا كنون عمدتاً در صنعت الستيک بوده و بسياري از توليدات براي اولين بار در
ايران توليد شده و جايگزين خارجي گرديده است .در حال حاضر هم بسياري از توليدات به طور انحصاري
توليد مي شود.
سفرهاي خارجي ،خانواده
به اكثر كشورهاي جهان سفر كردهام.
داراي همسر و يک فرزند دختر هستم كه فوق ليسانس كامپيوتر شبكه از كانادا دارد.
توصيه به نسل جوان
من توصيه خاصي به نسل امروز ندارم چون اعتقاد دارم مديريت جامعه و سيستم اجتماعي حاكم بر جامعه
بسيار قوي تر و مقتدرتر از آن است كه تک تک جوانها يا انسانها بتوانند راه صحيح مورد تشخيص خود را
بروند .تنها حرفي كه ميتوانم بزنم شما جوانها كوتاهيها و نارساييهاي پدر و مادرهايتان را جبران كنيد و
با هدف رفع معضالت جامعه وارد آن شويد .البته كار خيلي سخت است چون طبيعت انسان به سمت
بينظمي و بي قانوني است.
پيام ويژه
شرايط موجود اين مملكت طوري است كه انسان هدفش را گم ميكند و معموالً عاليق و تمايالتش از
ذهن و مغزش ايده نميگيرد .شرايط عدم ثبات و ناامني اجتماعي و اقتصادي باعث
شده كه تمامي تمايالت و عاليق و هدفها اقتصادي شده و فكر كردن به پول و
سرمايه خصوصيات خوب اجتماعي و اخالق انسان را خراب و بيمحتوا ميكند كه
اكثر مردم ما دچار آن هستند.
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مصطفي مشكوت الديني
متولد  2990تهران
ساكن  North Yorkدر انتاريو كانادا
m_mdini@yahoo.com
www.linkedin.com/in/mosdini
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه بيرمنگام انگلستان 2938
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
عالقمند به پژوهش در زمينه Conceptual design and modeling of fluid dynamics
and solid handling
سوابق شغلي
نويسنده فني در  D.P.E.Coكانادا از  1003تاكنون
مهندس فرايند در  Shaw Stone & Webster Canadaكانادا از  1002تا 1003
مهندس فرايند در  shaw groupكانادا  1002تا 1003
مهندس فرآيند در  Stone & Websterكانادا از  1002تا 1003
مهندس فرآيند در شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران
تاليفات
مولف كتاب Kinematics Of The Brain Activities Volume I, II, III, & IV
()www.brainkinematics.com
عاليق و خانواده
عالقمند به طبيعت هستم.
متاهل هستم.
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غالمرضا نقره كار
متولد  2990اهواز
ساكن تورنتو كانادا
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
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دوره چهارمي هاي مهندسي شيمي فاقد ارتباط قطعي
هرتصل اخوان
متولد  2918سنندج
آمريكا -نيويورک -Great Neck -شركت B H MULTI INC
تحصيالت
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف

ناصر بدري فريمان
متولد  2918بجنورد
ساكن نيشابور
تحصيالت
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933

گاراپت بوغوس اوانسيانس
متولد  2913تبريز
تحصيالت
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938

محمد مهدي جعفرآقائي
متولد  2918اصفهان
تحصيالت
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
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سعيد معطر علي آبادي
متولد  2913اصفهان
تحصيالت
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931

نسرين ميربها
متولد  2918زنجان
تحصيالت
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي

محمد رضا ميرسعيدي
متولد  2990تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933

احمد نيك پيام
متولد  2990شهرري
تحصيالت
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
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فصل هشتم
مشخصات دانش آموختگان

دانشكده مهندسي متالورژی
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حسن ارش
متولد  2918اروميه
ساكن آمريكا و استكهلم سوئد
h_arash@yahoo.com
http://se.linkedin.com/pub/hassan-arash/6/805/969
عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس كامپيوتر از  University of Skövdeسوئد 2330
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2932
دوره آموزشي  Novell Netware Enginnerدر سوئد 2333
دوره آموزشي  Novell Master CNEدر سوئد 2336
دوره آموزشي  Microsoftدر سوئد 1006
مسلط به زبانهاي انگليسي و سوئدي
متخصص در زمينه فناوري اطالعات
سوابق شغلي
اشتغال شخصي در بالتيمور آمريكا از  1003تاكنون
اشتغال در شركت  TeliaSoneraدر استكهلم سوئد از  1009تا 1003
اشتغال در شركت  Telia Data ABدر استكهلم سوئد از  2333تا 2333
اشتغال در شركت  New Moonدر سان خوزه آمريكا از  2333تا 1001
اشتغال در شركت  Microfront ABدر استكهلم سوئد از  2330تا 2333
خانواده
نام همسر پوري و صاحب يک فرزند پسر به نام بابک هستم كه فوق ليسانس ميكروبيولوژي و حقوق دارد.
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ميترا اسكوئي زاده
متولد  2990تهران
ساكن  Eschweilerآلمان
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
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عبدالرسول باقري مارناني
متولد  2918اصفهان
ساكن اصفهان
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان شاه عباس اصفهان 2932
متخصص در زمينه ريخته گري قطعات سنگين و مديريت توليد
آشنايي با زبان انگيسي
سوابق شغلي و مديريتي
احداث و مديريت كارگاه شخصي صنايع ريخته گري مصمم اصفهان از  2933تا كنون
مدير آموزش و سنجش در ذوب آهن اصفهان از  2933تا 2968
چكيده تجارب
توليد صنعتي بعضي از آلياژها و توليد بعضي از قطعات صنعتي شامل:
 -2قطعات ضد اسيد براي صنايع شيميايي
 -1شيرآالت فوالدي براي صنايع نفت
 -9قطعات سنگين براي عموم سدهاي رودخانه كارون
تاليفات و ترجمه
تاليف دانشنامه ايران و جهان كه تاكنون  28جلد آن آماده چاپ شده است.
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي آلمان ،فرانسه ،چين ،روسيه ،عربستان ،سوريه و عراق سفر كردهام.
به مطالعه و تاليف عالقمندم
داراي همسر و سه فرزند پسر هستم كه دو نفر مهندس مواد و يک نفر داراي فوق ليسانس حسابداري
است.
توصيه به نسل جوان
شما را به كوشش و تالش توصيه مي كنم .بايد حوصله داشته باشيد .پشت كار و پشت كار بسيار در
موفقيت موثر است .در حكد معمول به ماديات فكر كنيد و نه بيشتر .زود مايوس نشويد .در زمينه كاري
نوآوري داشته باشيد.
آلماني ها آلمان را ساختند و ژاپني ها هم ژاپن را ،پس ما ايراني ها هم بايد
ايران را بسازيم .براي ساختن اين كشور بايد هزينه پرداخت .انسان هاي فاسد،
رشوه بگير ،پورسانت بگير كه شوربختانه تعداد آنها زياد است چون سد محكمي
در برابر اين خواسته مقاونت ميكنند .بايد با تالش و پشتكار بر آنها پيروز شد.
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عليرضا پيرمحمدي
متولد  2992مراغه
ساكن تهران
pirmohammadi@saba-ic.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان فروزي مراغه 2938
متخصص در زمينه مديريت و اجراي پروژههاي لوله سازي ،فوالد سازي ،ريخته گري مداوم و نورد
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل و سهامدار شركت مهندسي مشاور صنعتي سبا در تهران از  2988تاكنون
مدير عامل گروه صنعتي صفا در تهران
مدير عامل و مجري طرح شركت نورد و لوله صفا در ساوه
مدير كارخانه و مجري طرح توسعه در شركت نورد پروفيل ساوه
مدير برنامه ريزي و كنترل توليد /مدير كنترل كيفيت در شركت سپنتا
كارشناس ارشد متالورژي /رئيس آموزش و طرح ريزي پرسنل در ذوب آهن اصفهان
چكيده تجارب
سازماندهي كار و طبقه بندي مشاغل در ذوب آهن اصفهان به مدت  8سال
مديريت كارخانجات توليدي و اجراي پروژه هاي لوله سازي ،فوالد سازي ،ريخته گري مداوم و نورد به مدت 90
سال
اجراي پروژه مركز آموزشي علمي و كاربردي در گروه صنعتي صفا به مدت  1سال
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
سفرهاي متعدد خارجي جهت كار داشتهام.
عالقمند به ورزش هاي واليبال و تنيس هستم و در زمان دانشجويي عضو تيم واليبال دانشكده متالورژي بودم.
همسرم دكتر داروساز و موسس داروخانه سباي زعفرانيه است .دختر بزرگم فوق ليسانس ميكروبيولوژي و ازدواج
كرده و در مونترال كانادا اقامت دارد .دختر كوچكم دانشجوي مهندسي پزشكي در ايران است.
توصيه به نسل جوان
متاسفانه تفكرات نسل امروي تا نسل ما بسيار متفاوت است .با عرض معذرت و بدون اينكه جسارتي كرده باشم
ميگويم اكثريت نسل امروز در زندگي حرفه اي و حتي صبر و تحمل در زندگي شخصي با نسل ما قابل مقايسه
نيست .شايد هم خود آنها در اين امر مقصر نيستند و وضعيت موجود در جامعه آنها را به اين حالت دچار كرده است.
ولي بهرحال من سعي و تالش در زندگي حرفه اي و صبر و تحمل در زندگي شخصي را به آنان توصيه ميكنم.
اگر فرضاً به دوره جواني و دانشجويي باز ميگشتم اول زمينه فعاليت كاري خودم را تعيين
و سعي ميكردم برنامههاي آموزشي خودم را منطبق با آن انتخاب كنم .عالوه بر آن قطعا
بجاي كار در بخش دولتي و يا كار براي ديگران در بخش خصوصي ،براي خودم فعاليت
مي كردم چون متاسفانه در كشور ما حاصل تالش متخصصين دستاورد سرمايه داراني
ميشود كه همه چيز را فقط ناشي از سرمايه خود مي دانند.
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ابوالفضل تمبرچي
متولد  2990مشهد
ساكن كرج
بيوگرافي عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 2938
سوابق شغلي و مديريتي
مدير شركت نان آوران شرق در هشتگرد كرج
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عيسي توكلي
متولد  2913مشهد
ساكن استراليا
tavakoli@bigpond.net.au
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
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محمود حائري جعبي
متولد  2990گناباد
ساكن تورنتو كانادا
haeri99@yahoo.com
Haeri99@gmail.com
ca.linkedin.com/pub/mahmood-haeri/1a/123/ba0/
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 2938
مديريت ساخت و اجرا از  George Brown Collegeدر تورنتو كانادا 1008
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مشاور فني ارشد  Gcorp International Incدر كانادا از  1002تا كنون
اشتغال در شركت بين المللي مهندسي ايران (ايريتک) در سمت هاي مسئول واحد مهندسي اجرا ،مدير اجرائي
پروژه اب شيرين كن هاي چابهار و مدير پروژه مجتمع چوب و كاغذ مازندران از  2961تا 2983
ناظر جوش پروژه خط لوله گاز كنگان از  2962تا 2961
مسئول عمليات جوش واحد ذوب و مسئول نصب واحد توليد اكسيژن مجتمع فوالد اهواز از  2938تا 2962
كارشناس فني در محتمع فوالد بندر عباس سال  2933تا 2938
چكيده تجارب
همكاري در نصب و راه اندازي فوالد مباركه ،مدير اجراي پروژه آب شيرين كنهاي چهابهار ،مدير پروژه
مجتمع چوب و كاغذ مازندران از آغاز تا راهاندازي و بهره برداري آزمايشي ،عضو كميته بررسي دعاوي پيمانكار
سازنده مجتمع چوب و كاغذ مازندران تا مرحله بسته شدن پرونده در مدت  19سال اشتغال در شركت ايريتک
تاليفات
تاليف دو جد كتاب باعنوان بررسي متالورژيک عيوب در جوشكاري ،نشر كيانا تهران 2982
تاليف كتاب «مديريت فراگير كيفيت ،سنن و فرهنگ جامعه» منتشره در سال  2923در تهران
ارايه مقاالت متعدد در زمينه مديريت
خانواده
همسرم شهال سكاكي دوره سوم مهندسي شيمي هماكنون بازنشسته است .دو فرزند دارم .كاوه ليسانس
كامپيوتر از دانشگاه يورک كانادا و كيانا ليسانس عكاسي از دانشگاه  Ryersonكانادا است.
توصيه به نسل جوان
اگر فرضاً به دوران جواني باز ميگشتم در زمينه تخصصي اكادميک به واقعيت هاي اجرائي بيشتر مي پرداختم
( ،)Handy Manبه مطالعات در زمينه علوم انساني ،تاريخ تمدن ،تاريخ علوم ،هنر بيشتر بها ميدادم ،ميزان
اتالف وقت در دوران دانشجوئي را كمتر ميكردم ،به ايران گردي و ايران شناسي
بيش ازتمايل به جهان گردي بها ميدادم.
پيام ويژه
به جوان ها بايد اعتماد كرد و به آن ها فرصت تجربه داد .تا كودک زمين نخورد و
زانوي او به كرات زخم نشود راه رفتن و دويدن درست را نمي اموزد ،ما خالق آنها
هستيم اما مالک آنها نيستيم.
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بهمن حشمت پور
متولد  2990تبريز
ساكن  Reisterstownدر ايالت مريلند آمريكا
blcjh@verizon.net
www.linkedin.com/pub/ben-heshmatpour/7/445/161/
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري فرآوري مواد از دانشگاه استانفورد 2323
فوق ليسانس مهندسي و علم مواد از دانشگاه استانفورد 2323
فوق ليسانس متالورژي از دانشگاه ايالتي  Pennآمريكا 2326
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
متخصص در زمينه متالورژي ،مواد .فرايند ،تحقيق و توسعه ،كنترل كيفيت ،ساخت و توليد ،مهندسي
هستهاي ،ايمني هستهاي و مديريت و راهبري پروژه ،برنامه و گروههاي وظيفهاي
سوابق شغلي و مديريتي
مهندس هستهاي در Department of Homeland Security, NPPD/IP/SOPD/Nuclear
 Sector Specific Agencyدر واشينگتن آمريكا از سال  1020تاكنون
عضو گروه فني و مهندس ايمني هستهاي در Defense Nuclear Facilities Safety Board
در واشينگتن آمريكا از  1008تا 1020
مهندسي و پژوهشگر مشاور /مدير پروژه و مدير برنامه  /سرپرست گروه Teledyne Energy
 Systems, Inc.در ايالت مريلند آمريكا از  1000تا 1008
مدير شركت  BLH, Inc.در نيوجرسي آمريكا از  2332تا 1000
مدير ارشد خدمات متالورژي در  Shieldalloy Metallurgical Corporationدر نيوجرسي
آمريكا از  2383تا 2332
متخصص ارشد مواد و فرايند در  Tracor Aerospace Corporationدر آستين ايالت تكزاس از
 2382تا 2383
مدير ارشد فني /مدير پروژه /سر ارزياب در  Thermo Electron Corporationدر ايالت
ماساچوست از  2382تا 2382
پژوهشگر در Oak Ridge National Laboratory
چكيده تجارب
فعاليت براي برنامه توليد سوخت هسته اي فضايي SP-100
متخصص مواد و فرايند براي سيستمهاي عامل و غير عامل موشک و هواپيما
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
عضو انجمن ها و موسسات ASM, TMS, AIME, I&S, AFS,
NAMCS
بيش از  23ثبت اختراع محصول يا فرآيند جديد
انتشار بيش از  30مقاله و گزارش فني
دريافت دو جايزه موفقيت از وزارت انرژي آمريكا و Defense Nuclear
Facilities Safety Board
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داريو ش حمزه لو
متولد  2913اروميه
ساكن ايالت مريلند آمريكا
d.hamilton1@juno.com
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
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كامبوزيا راستان
متولد  2918اصفهان
ساكن  Westlake Villageدر كاليفرنياي آمريكا
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
سوابق شغلي و مديريتي
مدير مهندسي و تداركات شركت پرشيا تاييد فرايند در تهران ()www.ptfgroup.com
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سليمان روشندل
متولد 2918طوالش
ساكن تهران
engroshandel@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان ششم بهمن انزلي 2938
داراي ديد عمومي در طراحي واحدهاي صنعتي مرتبط به صنايع فلزي
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير دفتر طراحي و مهندسي واحدهاي ريخته گري در تهران در حال حاضر
خانواده
متاهل داراي دو فرزند كه پزشک و مهندس هستند.
توصيه به نسل جوان
اگر فرضاَ دوباره به دوران جواني و دانشجويي باز مي گشتم سعي ميكردم تفكر اجتماعي يا ايدئولوژي خود
را در زندگي روزمره دخالت ندهم و بجاي تبيين حق و باطل با مصلحت انديشي و فرصت طلبي بيشتر
عمل ميكردم.
پيام ويژه
تغيير مشاغل در همان حرفه و كسب دانش جامع و همه جانبه نگر همچنان در ايران ضروري است.

248

محمد مسعود رهنماي منفرد
متولد  2990تهران
ساكن تهران
monfared121@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري علوم قرآن و حديث از دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران 2922
فوق ليسانس علوم قرآن و حديث از دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران 2968
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان رازي تهران 2938
كارشناس فرق و مذاهب
آشنايي به زبانهاي انگليسي ،فرانسه و عربي
سوابق شغلي و مديريتي
رئيس امور اداري شركت معدن فرآور امداد در تهران  2983تا 2930
مدير اداري معاونت معدن مجتمع اقتصادي كميته امداد در تهران  2928تا 2983
مجري پروژههاي ساختماني و معاون مالي و اداري مجتمع اقتصادي در قزوين از  2963تا 2928
مدير عامل چندين شركت خصوصي از  2969تا 2963
مدير عامل چندين شركت تحت پوشش بنياد مستضعفان در تهران
كارگاه ريخته گري خصوصي در تهران
چكيده تجارب
مجري پروژه  30واحدي در شهر محمديه قزوين به مدت  6سال
اجراي پروژه مركز تجاري الغدير در سه راه خيام قزوين به مدت  3سال
اجراي پروژه مسكوني در شهر جديد هشتگرد به مدت  3سال
مديريت امور اداري معاونت معدن مجتمع اقتصادي كميته امداد در تهران به مدت  22سال
عاليق ،خانواده
عالقمند در امور فرهنگي به ويژه در زمينه تطبيق ايدئولوژيها
متاهل و داراي  3فرزند هستم كه به ترتيب مهندس شيالت از دانشگاه آزاد ،فوق
ديپلم عمران از دانشگاه آزاد ،مهندس كشاورزي از دانشگاه تهران و مهندس
معدن از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب هستند.
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سيد محمد سعيدفر
متولد  2918تهران
ساكن تورنتو كانادا
www.linkedin.com/pub/mohammad-saiedfar-p-eng/18/b70/a66
smsaiedfar@gmail.com
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
فوق ليسانس مهندسي هسته اي از  Massachusetts Institute of Technologyآمريكا در
سال 2938
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و مديريتي
مدير در  Ontario Power Generationدر تورنتو كانادا

254

اردشير طهماسبي خادم اسدي
متولد  2913الهيجان
ساكن تهران
ardi_tka@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري علم مواد و متالورژي از كالج سلطنتي لندن در انگلستان 2322
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان مهرگان الهيجان 2938
دوره پژوهشي به مدت دو سال در انگلستان از  2326تا 2322
متخصص در امور تدريس ،تحقيق ،توليد و پروژه هاي صنعتي
تسلط كامل به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
معاون مدير عامل و مدير پروژه آلومينيوم ارگ كوثر و پروژه پاراب در شركت آلوپاراب در تهران و دامغان
()www.aluparab.com
معاون مدير عامل و مدير پروژه آلومينيوم هزار در شركت آلوپاراب در تهران و كرمان از  2928تا 2983
مشاور فني شركت بوتان صنعتي در تهران و ساوه از  2923تا 2989
مدير عامل شركت ذوچن در تهران و مشهد از  2923تا 2928
مشاور فني در شركت هاي Roland Rolls, Alloy Pipe, Buhler Welding, Davy
 Morriss, Sulza Rroll manufacturingدر كشورهاي آلمان ،انگلستان و اتريش از  2962تا
2923
مشاور فني پروژه صنايع مس شهيد باهنر در تهران و كرمان از  2922تا 2922
مشاور فني شركت آلومينيوم پارس در تهران و ساوه ا ز 2922تا 2922
مشاور فني وزارت صنايع سنگين از  2963تا 2963
مدير پروژه در پروژه صنايع مس شهيد باهنر در تهران و كرمان از  2969تا 2962
اشتغال در زمينه تحقيقات و آموزش صنعتي در شركت آلومينيوم پارس در تهران و ساوه از  2960تا 2969
مدرس پاره وقت در دانشگاه صنعتي شريف از  2961تا 2963
كادر آموزشي و سرپرست گروه متالورژي در دانشگاه صنعتي اصفهان از  2936تا 2960
چكيده تجارب
ده سال تجربه در آموزشي دانشگاهي 20 ،سال تجربه در تحقيقات دانشگاهي،
 10سال تجربه در آموزش و تحقيقات صنعتي 10 ،سال تجربه مديريتي و 10
سال انجام پروژههاي صنعتي
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تاليفات و ترجمه
مولف كتاب «آلومينيوم» منتشره توسط جامعه ريخته گران ايران در سال  2963و 2983
ترجمه كتاب «عمليات كارگاهي آلومينيوم» منتشره توسط مركز نشر دانشگاهي در سال 2962
ترجمه كتاب «مباني متالورژي فيزيكي» منتشره توسط مركز نشر دانشگاهي در سال 2922
ترجمه كتاب «اصول مهندسي و علم مواد» منتشره توسط مركز نشر دانشگاهي در سالهاي ،2929 ،2922
 2982 ،2923 ،2929و 2981
ترجمه كتاب «آلياژهاي سبک :آلومينيوم ،منيزيم و تيتانيم» منتشره توسط نشر اركان در سال 2980
ترجمه كتاب «عمليات گرمايي ،ساختار و خواص آلياژ هاي غير آهني» منتشره توسط مركز نشر دانشگاهي
در سال 2980
ترجمه جلد اول «كتاب مواد و فرآيندهاي ساخت جديد» منتشره توسط نشر دانش در سال 2982
ترجمه جلد دوم «كتاب مواد و فرآيندهاي ساخت جديد» منتشره توسط نشر دانش در سال 2988
سفرهاي خارجي ،خانواده
به كشورهاي اروپائي و آسيائي سفر كردهام.
همسرم ليسانس زبان انگليسي از انگلستان و در حال حاضر دبير باز نشسته است .دخترم فوق ليسانس
معماري و پسرم فوق ليسانس عمران و هر دو مشغول كار در رشته خود در انگلستان هستند.
توصيه به نسل جوان
من اگر فرضاً به دوره جواني و دانشجويي برميگشتم بررسي و مشورت بيشتري در رابطه با انتخاب رشته
تحصيلي قبل از ورود به دانشگاه انجام ميدادم.
پيام ويژه
نسل دانشجويي امروز انتخاب خود را براي نوع تحصيل انجام داده است ،ولي اين نسل الزم است در ارتباط
با نوع تحصيل فرزندان خود در زمان تحصيالت دبيرستاني و پيش دانشگاهي ،مطالعه و بررسي بيشتري
انجام داده و فرزندان خود را در جزييات بيشتري قرار دهند تا آنان با ديد وسيعتري مسير تحصيل و آينده
خود را انتخاب كنند.
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اختر فرخي پور
متولد  2990رودبار
ساكن لس آنجلس كاليفرنيا در آمريكا
sherie372@aol.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس مديريت مهندسي از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در لس آنجلس آمريكا 2380
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان ممقاني در تهران 2938
دوره كارآموزي در كارخانه فوالدسازي  Korfآلمان به مدت يک سال
مسلط به زبان انگليسي و آشنايي به زبان آلماني
سوابق شغلي و مديريتي
مدير پروژه ساخت باتريهاي ماهوارهاي در قسمت ساخت سفينه هاي فضايي شركت  Boeingآمريكا در
حال حاضر
از سال  2333به بعد به عنوان مهندس پروژه روي قطعات مختلف ماهوارهها و بعداً به عنوان مهندس
سيستمها در شركت  Boeingمشغول به كار بودم.
مهندس پروژه ساخت قطعات مختلف در شركت هاي مختلف فضايي مانند Fairchild ،Eaton
 Controlsو  Honeywellدر آمريكا از  2380تا 2333
اشتغال در شركت ملي فوالد ايران در اهواز به مدت سه سال قبل از عزيمت به آمريكا
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
عالقه زيادي به مسافرت دارم و به بيشتر كشورهاي اروپايي و همچنين كانادا و مكزيک سفر كردهام.
پياده روي ،خواندن كتاب ،سينما و كنسرتهاي موسيقي كالسيک و شركت در كارهاي خيريه جزو كارهاي
مورد عالقه من است.
دخترم در دانشگاه كاليفرنيا در لس آنجلس ( )UCLAتحصيل ميكند.
توصيه به نسل جوان
تحصيالت دانشگاهي مهمترين نقش را براي تعيين زندگي آينده دارد .گرفتن مدرک تحصيلي از
دانشگاههاي معتبر مثل دانشگاه شريف درهاي زيادي را براي موفقيت آينده باز خواهد كرد كه بدون آن
امكان پذير نخواهد بود.
پيام ويژه
در زندگي ممكن است فقط چند بار پنجره رسيدن به موفقيت بر روي انسان باز
شود .تحصيل در دانشگاه شريف يكي از اين فرصتها است كه ميتواند بزرگترين
تاثير را در آينده شما داشته باشد .هيچوقت اين فرصتها را از دست ندهيد.
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محسن متين
متولد  2990شادگان
ساكن استراليا
ارتباط برقرار نشد.
تحصيالت
دكتري مهندسي مكانيک از  Leeds Universityانگلستان 2933
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي
عضو هيئت علمي سابق گروه مكانيک دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز
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مهدي مفيدي
متولد  2990كاشان
ساكن تهران
mehdi@mofidi.net
تحصيالت
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان خرداد تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت ماتريس تهران از  2988تاكنون
رئيس هيئت مديره شركت صنعتي سديد تهران از  2986تا 2988
رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
مدير عامل شركت توسعه نيشكر اهواز از  2929تا 2983
معاون وزير صنايع سنگين از  2963تا 2929
مدير عامل شركت پروفيل نيمه سبک (گروه صنعتي سديد) در تهران از  2960تا 2963
مدير عامل شركت تجاري ام-ت -ب در تهران از  2932تا 2960
مهندس خط توليد بدنه در شركت ايران خودرو تهران
اشتغال در شركت شخصي ريخته گري كاوه در تهران
سفرهاي خارجي ،خانواده
به بيش از  90كشور جهان سفر كرده ام.
متاهل هستم.
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حسن مهدوي شهري
متولد  2913گناباد
ساكن تهران
hs_mahdavi@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
دانشجوي مقطع  DBAرشته مديريت استراتژيک كار و كسب دانشگاه جامع علمي كابردي با مشاركت
موسسه آموزش عالي آرمان تهران
فوق ليسانس رشته نيروگاه هاي قدرت از دانشگاه  Surreyانگلستان 2936
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان دانش و هنر مشهد 2932
دوره راديوگرافي و تحليل كيفيت جوش فلزات سطح  1و دوره  UTسطح دو
دوره راديوگرافي و تحليل كيفيت جوش فلزات سطح 1
متخصص در زمينه مديريت پروژه هاي صنعتي و سيستم مديريت يكپارچه كيفيت و ايمني
مسلط به زبان انگليسي و آشنايي با زبان روسي
سوابق شغلي و مديريتي
مشاور در شركت ايتوک ايران از  2932تاكنون
عضو كميته فني نصب و راه اندازي نيروگاه در شركت توليد و توسعه انرژي از  2923تا 2930
معاون مدير كل وزارت صنايع سنگين سابق از  2921تا 2923
مدير اجرايي پروژه در شركت صنايع مس شهيد باهنر از  2969تا 2921
عاليق ،خانواده
عالقمند به مسائل مديريتي ،اسالمي و اجتماعي و عالقمند به ورزش
متاهل و داراي دو فرزند ليسانس و دانشجوي فوق ليسانس
توصيه به نسل جوان
پشتكار ،راستي و درستي در امور با توكل به خداوند متعال
پيام ويژه
درصورتيكه دانشجو بعد از  9سال درس تئوري موظف باشد 2سال يک كار تجربي براساس استعداد و
عالقه اش درصنايع انجام دهد و سپس براي تكميل دانش فني اين كار عملي به
دانشگاه برگردد بسيار مفيد و در راستاي نياز صنايع خواهدبود .اين امر نياز به
قانون و الزام صنايع به اجراي آن با اهرم هاي تشويقي دارد.

256

محسن نادري شاهي
متولد  2990قائم شهر
ساكن كشور/شهر
m.naderi@namvaran.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 2938
دورههاي آموزشي در شركت خدمات نفت ايران
دورههاي مديريت پروژه ،مديريت كيفيت و مهندسي ارزش
متخصص در زمينه مديريت پروژه هاي نفت و گاز ،مديريت پروژه هاي معادن و فلزات
متخصص در زمينه طراحي و ارايه خدمات فني مهندسي در پروژههاي معادن و فلزات ،نفت و گاز
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
رئيس هيئت مديره و مدير عالي پروژه ها در شركت مهندسين مشاور ناموران
()www.namvaran.com
اشتغال در شركت مهندسين مشاور ناموران از سال  2961تاكنون تصدي در سمت هاي مهندس پروژه/
مدير مهندسي پروژه /مدير پروژه در پروژه هاي نفت و گاز و معادن و فلزات /مدير بخش معادن و فلزات
كارشناس /كارشناس ارشد بازرسي فني در شركت خدمات نفت ايران /مناطق نفتخيز در اهواز از  2933تا
2962
مهندس كنترل كيفيت در آزمايشگاه مركزي شركت ملي فوالد /ذوب آهن اصفهان از  2939تا 2933
چكيده تجارب
تجربه در كاربرد مهندسي مواد ،جوشكاري ،ساخت و ساز تجهيزات
تجربه در طراحي و بازرسي فني خطوط لوله  ،لوله كشي ها  ،مخازن  ،مخازن تحت فشار
تجربه در طراحي واحدهاي صنعتي و مديريت پروژه هاي نفت و گاز و معادن و فلزات
تجربه در اجراي پروژه هاي طرح و ساخت )(EPC
سفرهاي خارجي ،خانواده
سفرهايي به كشورهاي مختلف اروپايي و آسيايي برحسب ضرورت هاي كاري داشتهام
همسرم پزشک است و فرزندم سينا دانشجوي دكتري مهندسي برق گرايش الكترونيک در كانادا است.
توصيه به نسل جوان
اگر شخصاً به دوران جواني و دانشجويي برميگشتم در زمينه هاي هنر و ورزش بيشتر وقت مي گذاشتم و
بعد از اتمام تحصيالت دوره ليسانس ،دوره فوق ليسانس را حتماً در يكي از
دانشگاه هاي معتبر خارجي دنبال مي كردم.
پيام ويژه
ما يک شعار در كارمان داريم كه ميگوئيم "."Begin with End in Mind
فكر مي كنم تمركز روي اين موضوع يعني ترسيم دورنما در آغاز كار ،مي تواند در
مقاطع مختلف زندگي ،هدايت كننده باشد.
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عبدالرسول هاشم زاده
متولد  2918آبادان
ساكن تهران
arboneh@yahoo.com
aha@chamaan.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس مهندسي بين المللي جوش از  SZAاطريش 2981
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان كريم فاطمي اهواز 2932
دوره مديريت پروژه  PMBOKدر سازمان مديريت طرحهاي صنعتي به مدت  22ماه در تهران 2983
دوره مديريت استراتژيک در سازمان مديريت طرحهاي صنعتي به مدت  6ماه در تهران 2989
ديپلم حرفه اي علوم آسترولوژي شرقي ( )Vedicدر انستيتو بين المللي نجوم هلند  Dirahبه مدت 21
ماه 2930
متخصص در زمينه مديريت پروژه هاي نفت ،گاز و پتروشيمي ،طراحي و اجراي اتصاالت جوشي انواع
آلياژها ،صنعت تفكيک هوا و ساخت سازه هاي فوالدي بخصوص مخازن تحت فشار
متخصص در زمينه آسترولوژي (نجوم)
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
قائم مقام مدير عامل در شركت چمان طراح و سازنده پكيج هاي صنايع نفت در تهران از  2931تاكنون
()www.chamaan.com
مدير پروژههاي پتروشيمي در شركت تدبيرنيرو (مهندسي مشاور نيروگاهي و پتروشيمي ) در تهران از
 2988تا 2931
مدير پروژه  GTLدر شركت سرو تهران توليد كننده كاتاليست و دانش فني  GTLدر تهران
معاون اجرايي شركت تكنيكان در تهران از  2922تا 2982
مدير كارخانه شركت تيک تاک توليد كننده سيم جوش در تهران
مدير عامل شركت پي اچكو در اهواز
مدير عامل شركت كاشي ساوه وابسته به بنياد جانبازان در تهران
مجري طرح در سازمان صنايع دفاع
رئيس كارگاه مركز و رئيس اداره پروژههاي نفت در شركت ملي نفت ايران
جنوب در اهواز از  2936تا 2963
مدير كنترل كيفي كارخانه راكتورساز در اهواز
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چكيده تجارب
داراي  10سال تجربه در مديريت برنامه ريزي ،طراحي مهندسي پايه و تفصيلي پروژه هاي بزرگ صنايع
نفت و پتروشيمي در مناطق نفتي جنوب مانند اهواز ،ماهشهر و عسلويه
داراي  3سال تجربه تعميرات تجهيزات صنعتي در نفت و حفاري و برنامه ريزي
داراي  3سال تجربه در كنترل كيفي عمليات اجرايي و نصب تجهيزات صنعتي و خطوط لوله نفت و گاز
نجوم كاربردي و استفاده در آن در امور شغلي،مالي و سالمتي انسانها به مدت  3سال
دستاوردهاي ورزشي
قهرمان و كاپيتان تيم وزنه برداري دانشگاه از  2938تا  2932و دريافت مدال برنز قهرماني دانشگاه هاي
ايران
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به اكثر كشورهاي اروپايي به ويژه آلمان و ايتاليا براي امور كاري سفر كرده ام .به كشورهاي چين ،روسيه،
تركمنستان و روماني هم سفر داشته ام.
عالقمند به ورزش وزنه برداري و شنا و عالقمند به امور علمي مرتبط با حرفه و غير حرفه اي در علم نجوم
متاهل و داراي دو فرزند دختر هستم.
توصيه به نسل جوان
با تجربه اي كه طي اين  30سال در زمينه هاي حرفه اي و اجتماعي كسب كردم شايد وارد حرفه مهندسي
نمي شدم زيرا در علم نجوم به باورهايي رسيدم كه اگر فرصت بيشتري داشتم يا از سنين جواني شروع مي
كردم مي توانستم آنرا براي زندگي انسانها براحتي كاربردي كنم.
براي دانش آموختگان جديد تاكيد دارم كه انتخاب حرفه يا مسير حرفه خود را بدواً بر اساس ماديات
نگزارند بلكه به كيفيت و يادگيري بيشتر اهميت دهند تا پس از گذراندن  20سال اول ارزش كيفي بيشتري
پيدا كنند .ضمناً حرفه هايي را انتخاب كنند كه نياز به طراحي داشته باشد و صرفاً كار اجرايي روتين نباشد.
پيام ويژه
مطالب جالب و ظريفي در خصوص كاربرد دانش ماورايي يا متافيزيک وجود دارد كه مجال آن اينجا نيست.
اما بطور كلي مي توان گفت توجه به انعكاس گفتار يا اعمالمان در طرف مقابل خيلي مهم است .بخصوص
اگر بتوان انرژي مثبت در آنان ايجاد كرد كه واقعاً توسط  Scannerهاي قوي قابل تشخيص است.
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احمد هراتيان نژادي
متولد  2913دامغان
ساكن تهران
dpajouh@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري ريخته گري و قالب گيري با خال از دانشگاه ماشين و الكترونيک بلغارستان 2938
فوق ليسانس ريخته گري و قالب گيري با خال از دانشگاه ماشين و الكترونيک بلغارستان
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي شاهرود 2938
تسلط به زبان هاي انگليسي و روسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت دانش پژوه در تهران از  2966تاكنون
كارشناس ارشد وزارت صنايع سنگين در تهران از  2961تا 2966
استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان از  2933تا 2961
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
ثبت اختراع ساخت قالبهاي بزرگ صنعتي با روش ريخته گري در خالء
اولين سازنده ديش افست دو متري براي بانكها و راديو تلوزيون با كامپوزيت
اولين سازنده آندهاي فناشونده براي پااليشگاه ها و ميدان پارس جنوبي فاز  2تا  20تحت بازرسي لويدز
آلمان
پيام ويژه
در توليد ،هر ايده اي شدني است .كافي است آنرا بخواهيد و پيگيري كنيد.
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دوره چهارمي هاي مهندسي متال رژي فاقد ارتباط قطعي
سليمان كليمي بابابيكي
متولد  2990اصفهان
ساكن اسرائيل
تحصيالت
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
مهربان بلندي
متولد  2990آبادان
ساكن انگلستان/شيلي
تحصيالت
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
محمود پيروزبخت
متولد  2913تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2931
محمد سعيد جهانفر
متولد  2913تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2939

محمد سيد صالحي
متولد  2918گلپايگان
تحصيالت
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2933

265

262

فصل نهم
مشخصات دانش آموختگان

دانشكده مهندسي مكانيک
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كاظم آتشكاري
متولد  2990رشت
ساكن رشت
atashkar@guilan.ac.ir
http://staff.guilan.ac.ir/atashkari/?lg=0
تحصيالت
دكتري مهندس مكانيک از دانشگاه ليدز انگلستان 2332
فوق ليسانس مهندسي مكانيک دانشگاه ويلز -انستيتو تكنولوژي كارديف انگلستان 2328
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان آذر تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي -دانشيار -گروه مهندسي مكانيک دانشكده فني دانشگاه گيالن در رشت از  2982تا
تاكنون ()www.guilan.ac.ir
عضو هيئت علمي -استاديار –دانشكده فني دانشگاه گيالن از  2926تا 2982
بورسيه دكتري از طرف دانشگاه گيالن در دانشگاه ليدز انگلستان از  2921تا 2926
عضو هيئت علمي -مربي -دانشكده فني دانشگاه گيالن از  2969تا 2921
عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت شيميكو و عضو هيئت مديره شركت دستكش گيالن از  2933تا
2969
كارشناس ارشد شركت نورد سنگين كاويان در اهواز از  2932تا 2933
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ورژ آقاجانيان
متولد  2990تهران
ساكن  Glendaleكاليفرنيا آمريكا
abctvlive@sbcglobal.net
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
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علي اصغر ابن علي
متولد  2916تهران
ساكن تهران
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي دبيرستان دارالفنون تهران 2932
سوابق شغلي
كارشناس مهندسين مشاور صحن بوستان
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مرتضي اشراقي
متولد  2913زنجان
ساكن تهران
hafiz_eshraghi@msn.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي (شريعتي ) زنجان 2938
سوابق شغلي و مديريتي
مدير منابع انساني و طراحي سيستم هاي مديريتي در شركت ايتوک ايران از  2988تا 2930
اشتغال در شركت آبرون و تحقيق و توليد آزمايشي ظروف غير تفلني جديد از  2981تا 2988
مدير مهندسي شركت ايتوک ايران از  2982تا 2981
تاسيس شركت شخصي آبرون و فعاليت در زمينه ساخت مبل و صندلي هاي ماساژور از  2923و 2982
مدير كارخانه سيم الكي از  2928تا 2923
مشاور مدير عامل شركت ايريتک از  2926تا 2928
مجري طرح اسكله هاي تخليه و بارگيري مواد فله اي فوالد در بندر عباس و بندر امام از  2923تا2926
عضو هيئت مديره شركت ايريتک از  2922تا 2928
مدير مهندسي شركت ايريتک از  2963تا 2923
مجري طرح احيا مستقيم فوالد مباركه و نماينده شركت مشاور ايريتک در اين طرح از  2969تا 2963و
مدير دفتر نمايندگي شركت فوالد در ژاپن به مدت چهار و نيم سال
مدير رشد تكنولوژي لوازم خانگي در بخش مركزي سازمان صنايع ملي ايران از  2962تا 2969
مدير عامل گروه صعتي آردل از طرف سازمان صنايع ملي ايران از  2933تا 2962
بازرس فني بنياد مستضعفان در امور شركت ايران گاز از  2938تا 2933
پايه گذاري شركت تاسيساتي در تهران و فعاليت در زمينه تاسيسات و گازرساني از  2933تا 2938
اشتغال در بخش مونتاژ و نصب كوره بلند دوم ذوب آهن اصفهان در قالب امريه سربازي از  2939تا 2933
چكيده تجارب
در سال  2962به عنوان مديريت رشد تكنولوژي لوازم خانگي وارد بخش مركزي سازمان صنايع ملي شده
و با پنچ نفر از ديگر همكاران در گروه لوازم برقي و خانگي كليه كارخانجات ملي
شده كه تعداد آنها بيش از  80واحد بودند و در حال بحران ناشي از انقالب و
اولين تحريم ايران بعد از انقالب به سر مي بردند ،سازمان دهي مجدد كرده و
اولين برنامه هاي خود كفايي صنعت كه شامل جمع آوري آمار نيز بود را در
كشور انجام داديم.
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در سال  2969مسئله كمبود انرژي مطرح شد و پروژه گاز سوز كردن اتومبيلها در شركت ايران گاز در
برنامه كارم قرار گرفت در مدت يک سال اين پروژه را با هزينه بسيار ناچيز و روشهاي ابتكاري بدون اتكا
به هيچ گونه شركت خارجي به طور آزمايشي انجام داده و تمامي اتومبيلهاي بخش سيلندر شركت ايران
گاز و همچنين  200دستگاه تاكسي پيكانهاي كاپوت سبز كرايه اي گاز سوز شدند .براي اينكار به جاي
تاسيس ايستگاهاي شارژ گاز از روش ابتكاري تعويض سيلندر كه هيچ گونه سرمايه گذاري الزم نداشت
استفاده گرديد .بعداً به دليل كمبود گاز مايع در كشور اين پروژه متوقف گرديد و واحد مهندسي ايران گاز
اجراي پروژه اسكله تخليه و ذخيره سازي براي وارد كردن گاز مايع را در برنامه خود قرار داد كه در بندر
عباس اجرا شد .اين صنعت همزمان با ترجمه و تاليف كردن دهها كتاب تكنولوژي گاز مايع تا حد زيادي
بومي سازي گرديد.
در پاييز سال  2969از طرف وزارت معادن و فلزات براي همكاري در پروژه فوالد مباركه دعوت شدم23 .
درصد هزينه دالري اين پروژه قبل از انقالب با كشور ايتاليا منعقد شده بود و قسمت احيا مستقيم را كه
تكنولوژي آن از كشور آمريكا بود همچنان باقي مانده بود .در اين سال شركت  KSLژاپن ليسانس اين
تكنولوژي را از آمريكا خريداري و طرف قرارداد ايران شد .پس از عقد اين قرارداد  100ميليون دالري،
حقير از طرف كارفرما و مهندس مشاور كه شركت ايريتک بود به عنوان مجري اين قرارداد منصوب شدم.
اين قرارداد  FOBبود و يک سال بيشتر گارانتي نداشت .مقوله كنترل كيفيت كارهاي مهندسي و ساخت
 60000تن تجهيزات نيز كار سنگين و دقيقي بود .به اين منظور مديريت دفتر نمايندگي شركت فوالد در
ژاپن با  10كارشناس به اينجانب سپرده شد .در طول  3/3سال در ژاپن و كال  2سال اين پروژه با آن
شرايط جنگي كشور بدون يک دالر الحاقيه و اضافه قيمت به طور كامل و با موفقيت به عنوان بهترين
واحد فوالد مباركه راه اندازي گرديد .ظرفيت توليد آن  %220ظرفيت اسمي و هزينه نصب تجهيزات يک
سوم واحدهاي مشابه فوالد مباركه گرديد .به جاي  900صفحه نقشه و اطالعات كه در قرارداد آمده بود
حدود  10000شيت اطالعات دريافت شد .اين كار باعث موفقيت پروژه و انتقال دانش فني به ايران گرديد.
در سال  2963بر مبناي تجربياتم در كشور ژاپن واحد مهندسي شركت ايريتک را تجديد سازمان نمودم و
بر اين اساس طراحي اساسي و تفصيلي اولين طرح احيا مستقيم براي فوالد اهواز را بدون حضور خارجيها
شروع كرديم .بسط اين تكنولوژي سبب گرديده كه تا كنون  28واحد از اين نوع احيا مستقيم با مهندسي
كامل ايراني ساخته و راه اندازي شود.
در سال  2923در ادامه اجراي طرح اسكله هاي تخليه و بارگيري مواد فله اي فوالد در بندر عباس و بندر
امام به حقير سپرده شد و مجري اين طرح شدم .تجهيزات بندر عباس  3سال جلو تر وارد كشور شده بود و
در حال از بين رفتن بود .با همه ي بيپولي و تنگناها در عرض  1سال با طرح ابتكاري حدود  20درصد
پروژه بندر عباس راه اندازي و بهره برداري از آن آغاز شد .راه اندازي ابتكاري و موقت اين طرح نزديک به
 8ميليارد تومان براي فوالد درآمد داشته است .از طرف ديگر اسكله بندر امام را نيز كه براي اولين بار
توسط ايرانيها ساخته ميشد به اتمام رساندم .قرارداد تامين تجهيزات بندر امام معادل  200ميليون مارک
بود كه توانستم با داخلي كردن ساخت عمده تجهيزات ،رقم اين قرارداد را به  28/3ميليون مارک تقليل
دهيم ،اگرچه اين قرارداد بعد از من اجرا نگرديد.
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در سال  2982به عنوان مدير مهندسي در شركت ايتوک ايران تجديد سازمان نموده و واحد مهندسي نفت،
گاز و پايپينگ را تاسيس نمودم.
در مجموع از سال  2963تاكنون و قبل از مطرح شدن استانداردهاي مديريت و سري ايزو  3000در ايران،
توانستم در دفتر ژاپن ،سپس در ايريتک و ايتوک سيستم هاي مديريت مهندسي و جمع آوري اطالعات را
طراحي و در حد امكان اجرا و پياده نمايم.
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
چهار سال و نيم در كشور ژاپن اقامت داشته ام.
هم اكنون مشغول تاليف كتابهاي فرهنگي و فلسفي هستم.
متاهل و داراي سه فرزند پسر هستم.
توصيه به نسل جوان
من عاشق همه شما فرزندان عزيز ايران زمين بوده و هستم و چكيده برداشت ها از زندگي ام را به شرح
زير بيان ميكنم:
در زندگي شخصيتان ،خود و جايگاهتان را در اين عالم يكپارچه -كه يكپارچگي آنرا در يگانگي و سيالن
قوانين و نرم افزارهاي حاكم بر جهان هستي بخوبي مشاهده ميكنيد -بشناسيد و لحظه اي از اين كار
غافل مباشيد.
در زندگي سازماني ،شركتي و اجتماعي ،همواره وفا به عهد را پيشهي خود ساخته و سعي نماييد به هر
طريق ممكن اين اصل اوليهي شكل گيري اجتماعات موفق را نهادينه كنيد .بدون جريان داشتن و
حاكميت اين اصل ،سازمان و اجتماع خوشبخت وجود نخواهد داشت.
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سيد ابوالفضل(حميد) افصح هجري
متولد  2913كرمان
ساكن ونكوور كانادا
h_afsah@yahoo.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يک تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت  Canadian Digital Worldدر ونكوور كانادا از  1002تاكنون
مدير عامل موسسه عمران رفسنجان
عضو هيات امناء و هيات مديره موسسه عمران رفسنجان
رييس هيأت مديره شركت كرمان شن ،مجري باالست راهآهن بافق – بندرعباس
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محمد الماسي
متولد  2990مشهد
ساكن اهواز
almasitbe@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان علوي مشهد 2938
دوره آموزشي مديريت (عمومي-توليد-كيفيت -پروژه) به مدت  6ماه در سازمان مديريت صنعتي 2981
متخصص در زمينه مديريت پروژه ،مديريت اجرا ،مديريت نظارت بر اجرا ،طراحي و اجراي مخازن فوالدي
ذخيره سوخت و كاربرد استاندارد API-650
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير نظارت در مهندسين مشاور تهران يوستن در اهواز از  2930تاكنون
بندرعباس از  2982تا 2930
مدير نظارت در مهندسين مشاور نوين
مدير نظارت مهندسين مشاور تكين كو در ماهشهر از  2983تا 2982
مدير نظارت مهندسين مشاور  MMTEدر سيرجان و اهواز از  2983تا 2983
مدير نظارت مهندسين مشاور پيشگام در اصفهان از  2989تا 2983
مدير نظارت در مهندسين مشاور نوها در كرمانشاه و اهواز از  2982تا 2989
سهامدار -مديرعامل و رييس هيات مديره شركت مهندسي رهروصنعت در ساري از  2922تا 2982
مدير پروژه شركت مهندسي اكسين صنعت در شاهرود -كرمانشاه -ساري از  2929تا 2922
سهامدار -مديرعامل و رييس هيات مديره شركت مهندسي ايمن ساخت در تهران از  2963تا 2929
طراح ماشين آالت -مدير نصب تجهيزات كارخاته ماشين سازي فرهمند در تهران از  2961تا 2963
مدير تعميرات و نگهداري -مدير نصب تجهيزات -كارشناس فني در سازمان غله كشور در تهران از 2933
تا 2961
مهندس نصب تجهيزات در كارخانه ذوب آهن اصفهان از 2939تا 2933
چكيده تجارب
داراي  30سال تجربه در مديريت پروژه و مديريت نظارت بر اجراي پروژه هاي مختلف صنعتي در نقاط
مختلف كشور
سفرهاي خارجي ،خانواده
به كشورهاي انگلستان ،ايتاليا ،فرانسه و آلمان سفر كرده و در آنها اقامت داشته ام.
متاهل و داراي دو فرزند دختر و پسر هستم .صدف در رشته طراحي صنعتي و
اميرحسين در رشته معماري داخلي تحصيل كرده است.
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محمود اميني كافي آباد
متولد  2990تهران
ساكن تهران
mnkfbd@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 29332
ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران 2938
دوره آموزشي مديريت استراتژيک در سازمان مديريت صنعتي 2921
متخصص امور تربيتي كودكان و نوجوانان ،سالمت خانواده و اقتصاد
اشنايي با زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مشاور عالي موسسات خيريه و تربيت اسالمي در تهران از  2932تاكنون
مشاور برنامه دانش و اقتصاد در سازمان صدا و سيما از  2986تا 2983
مدير عامل شركت سما در تهران از  2988تا 2930
مدير پروژهها در طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي در تهران و خوزستان از  2923تا 2988
اشتغال در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ماشين سازي اراک در سمت هاي عضو هيئت مديره،
معاونت مهندسي ،طرح و برنامه ،آموزش و تحقيق در تهران و اراک از  2969تا 2923
معاون عمراني استانداري كرمانشاه از  2933تا 2969
طراح در شركت مهندسي ايريتک تهران از  2936تا 2933
چكيده تجارب
حدود سي سال تجربه در مديريت پروژه هاي عمراني ،مهندسي و سازماندهي
حدود شش سال تجربه در برنامه ريزي و مديريت پروژه هاي آموزشي و تحقيقاتي
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي اروپايي و مصر سفر كرده ام.
عالقمند به ورزش شنا هستم.
داراي همسر و يک پسر و دو دختر هستم كه هر سه در سنين  28تا  10سال
ازدواج كرده اند.
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علي ايپكچي
متولد  2990تهران
ساكن  San Carlosكاليفرنيا آمريكا
ali.ipakchi@oati.com
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي مكانيک از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 2328
فوق ليسانس مهندسي مكانيک گرايش كنترل از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 2323
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
معاون مدير عامل در حوزه  Smart Grid & Green Powerدر شركت  OATIدر سان كارلوس
كاليفرنيا آمريكا از  1008تاكنون
مشاور و معاون مدير عامل در شركت  KEMA Consultingدر سان كارلوس كاليفرنيا آمريكا از
 1003تا 1008
مدير شركت  ALSTOMدر سان حوزه كاليفرنيا آمريكا از  2333تا 1003
مهندسي /مدير در شركت  ABBدر پابلو آلتو كاليفرنيا آمريكا از  2328تا 2333
چكيده تجارب
داراي تجربه در زمينه سيستم هاي قدرت ،مهندسي نرم افزار Green Power ، Smart Grid ،و
Grid Operations
سفرهاي خارجي ،خانواده
در آمريكا زندگي ميكنم و به كشورهاي زيادي سفر كرده ام.
متاهل و داراي دو فرزند دختر و پسر هستم.
توصيه به نسل جوان
سخت كار كنيد .هميشه دنبال فرصت هاي جديد باشيد و به يادگيري مهارت هاي
جديد بپردازيد.
به مهارت هاي انساني در حوزه تعامل با مردم و موضوعات اجتماعي بيشتر توجه
كنيد.
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عليرضا بامشاد
متولد  2992تهران
ساكن  Northridgeدر كاليفرنيا آمريكا
ali_bamshad@dot.ca.gov
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
سوابق شغلي
اشتغال در  California Department of Transportionدر كاليفرنياي آمريكا
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يوسف بزرگ نيا
متولد  2913تهران
ساكن بركلي كاليفرنيا آمريكا
yousef@berkeley.edu
www.ce.berkeley.edu/people/faculty/bozorgnia
www.linkedin.com/pub/p-yousefbozorgnia/10/383/854
تحصيالت و توانمندي ها
دوره تحقيقاتي فوق دكتري در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه مک مستر كانادا 2383
دكتري مهندسي عمران از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 2382
فوق ليسانس از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 2323
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
داراي گواهينامه مهندس حرفه اي ( )PEدر اياليت كاليفرنيا
محقق ،مدرس و مشاور در زمينه خطرات حركت زمين و مهندسي زلزله
سوابق اخير شغلي و مديريتي
مدير اجرايي مركز پژوهشي مهندسي زلزله پاسيفيک ( )PEERدر دانشگاه كاليفرنيا در بركلي از 1003
تاكنون
معاون مدير اجرايي مركز پژوهشي مهندسي زلزله پاسيفيک ( )PEERدر دانشگاه كاليفرنيا در بركلي از
 1003تا 1003
استاد تمام معين دانشكده مهندسي عمران دانشگاه بركلي در كاليفرنيا
استاد تمام معين دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف
چكيده تجارب
داراي بيش از  91سال تجربه پژوهشي و مشاوره حرفه اي در زمينه مهندسي زلزله و تحليل خطرات زمين
لرزه اي
پژوهشگر مسئول در بسياري از پروژه هاي تحقيقاتي تراز باال در سطح ملي و بينالمللي
مدير پروژه ،مهندس اصلي و مهندس مدير در بسياري از پروژه هاي مهندسي زلزله
انجام پروژه هاي متعدد زلزله از آناليز و طراحي ساختمانها و پلها گرفته تا آناليزهاي چند تخصصي خطرات
زلزله
مبدع معادله  Campbell-Bozorgniaبراي پيش بيني حركات زمين كه بصورت جهاني براي آناليز
خطرات قطعي و احتمالي زلزله بكار مي رود.
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
دريافت جايزه تعالي در نوآوري براي پروژه ابداعي تحقيقاتي ساختمانهاي
بلند از شوراي سياست گذاري زلزله اياليت هاي غربي آمريكا ( )WSSPCدر
سال 1029

275

دريافت جايزه تعالي در زمينه تحقيقات مهندسي سازه مشتركاً توسط Structural Engineering
 Association of Californiaو Structural Engineering Association of
 Northern Californiaدر سال 1020
دريافت جايزه بهترين مقاله توسط  Journal of Earthquake Spectraبراي مقاله
 Comparisons of the NGA ground-motion relationsدر سال 1008
منتخب به عنوان فرد حرفه اي همكار براي U.S. National Earthquake Hazard
 Reduction Programتوسط  Earthquake Engineering Research Instituteدر
سال 2333
عضو منتخب همكار توسط موسسه آمريكايي مهندسين عمران  ASCEدر سال 2338
دريافت بورسيه فوق ليسانس و دكتري از دانشگاه بركلي در سال هاي  2323و 2328
همكاري با كميته اجرايي ملي شوراي فني انجمن  ASCEبراي مهندسي زلزله شريانهاي حياتي در
سمت هاي عضو كميته اجرايي ( 1008تا  ،)1021رئيس كميته اجرايي ( 1020تا  )1022و عضو كميته
جايزه از  1021تا 1029
عضو كميسيون خطرات ،ريسک و حركات شديد زمين انجمن بينالمللي زلزله شناسي و فيزيک درون زمين
 IASPEIاز  1002تاكنون
عضو كميته مشاوره شبكه يكپارچه زلزله كاليفرنيا  CISNاز  1002تاكنون
عضو برنامه ابزار دقيق حركات شديد ايالت كاليفرنيا و عضو زيركميته واكنش بستر زمين در زلزله از 1003
تا 1021
دستيار سردبير بولتن انجمن زلزله شناسي آمريكا از  1002تا 1020
عضو هيئت مديره موسسه پژوهشي مهندسي زلزله شاخه كاليفرنياي شمالي از  1002تا 1003
عضو موسسه پژوهشي مهندسي زلزله  EERIاز  2386تاكنون
عضو انجمن مهندسين سازه كاليفرنياي شمالي
عضو انجمن آمريكايي زلزله شناسي
عضو گروه نظارتي مدل سازي علمي مقامات زلزله كاليفرنيا از  1003تا 1003
عضو كميته راهبري شوراي فني شريانهاي حياتي مهندسي زلزله كنفرانس  ASCEدر بركلي در سال
1003
عضو كميته فني پنجمين كنفرانس ملي زلزله براي پلها و بزرگراهها در سانفرانسيكو در سال 1006
تاليفات
تدوين  203مقاله علمي و انتشار آن در مجالت و كنفرانس هاي معتبر بينالمللي
تاليف كتاب Earthquake Engineering: From Engineering Seismology to
 Performance-Based Engineeringدر سال 1003
تاليف فصل پنجم كتاب  Engineering characterization of ground motionدر سال
1003
تليف فصل اول كتاب Early years of earthquake engineering and its modern
 goalدر سال 1003
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منصور بيگدلي
متولد  2918تهران
ساكن تهران
mansourbigdeli@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
دوره مهندسي پروسس و طراحي در كارخانه دوپانت هلند به مدت  3ماه 2936
متخصص در زمينه مديريت پروژههاي ساخت و نصب كارخانجات شيميايي و نفت و گاز و پتروشيمي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت مهندسي مشاور اكشن در تهران از  2988تا كنون ()www.akshenco.ir
مهندس ناظر مكانيک در شركت مهندسي انرشيمي از  2981تا 2988
مجري و مديرعامل شركت شخصي داروسازي كيمياپژوهان از  2921تا 2982
مدير دفتر فني شركت كابلسازي ايران در تهران
مهندس پروسس و سرپرست و مجري طرحهاي مهندسي در شركت پلي اكريل ايران در اصفهان
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محمد پناهنده
متولد  2913بيرجند
ساكن  Orindaدر آمريكا
mp@basce.com
mpanahandeh@gmail.com
تحصيالت
دكتري مهندسي مكانيک از دانشكده مهندسي عمران دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 2323
فوق ليسانس مكانيک كاربردي از دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 2323
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و مديريتي
مدير  (BASE) Berkeley Applied Science & Engineering Inc.از  2382تاكنون
()www.basce.com
مشاور ديناميک سازههاي پيشرفته در سانفرانسيسكو كاليفرنيا از  2383تاكنون
مهندسي ارشد در  Mark Groupدر  Pleasant Hillكاليفرنيا آمريكا از  2383تا 2388
عضو هيئت علمي -استاديار -دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه صنعتي شريف از  2938تا 2963
دستيار پژوهشي در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي از 2323تا 2323
چكيده تجارب
داراي  90سال تجربه در زمينه مهندسي مكانيک و مهندسي پزشكي و فعاليت در زمينه مواد هوشمند
 smart materialsو  shape memory alloysكه منجر به دريافت بودجه تحقيقاتي از موسسات
و سازمانهاي ،Lung and Blood Institute (NHLBI) of NIH ،National Heart
) Office of Scientific Research (AFSORو NASA Goddard Space Flight
 Centerگرديده است.
تحقيقات مربوط به بودجه  NIHشامل طراحي ابزارهايي براي وسايل كارديووسكوالر
 cardiovascularو نمونه آزمايشگاهي فنرهاي منبسط شونده عروق( )stentsبا قابليت عملكرد باال
است كه به كمک بهبود پارامترهاي طراحي مكانيكي حاصل شده است.
تدوين و انتشار چندين مقاله در زمينه Material modeling of shape
 memory alloysو Design of self-expanding stents and
simulation of smart structures
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فهرست پروژههاي پژوهشي
A Novel Approach to Transjugular Intrahepatic
Portosystemic Shunts
Composites, 2002.

(TIPS):

Stent

Polymer

Paving

A CAD System for Nickel-Titanium Medical Devices, Phase II,
Design of Coronary and Peripheral Stents”, 2000.
A CAD System for Nickel-Titanium Medical Devices, Phase I,
2001.
Global-Local Modeling of Composites Using Homogenization
Methods, 1998.
Computer Simulation of Smart Structural Systems, 1997.
A Design Tool for Intelligent Structures, 1996.
Structural Integrity of Intelligent Materials and Structures/Shape
Memory Alloys, 1995-1998.
Development of an Advanced Continuum Theory for Composite
Laminates, 1991.
Development of an Advanced Continuum Theory for Composite
Laminates/Numerical Implementation, 1992-1995.
Fracture-based Failure Criteria and Nonlinear Stress Analysis
for Offshore Platforms, 1987.
A Damaged-Based Rate-Dependent, Constitutive Theory for a
Class of Nonlinear Materials, 1977.
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ناصر پهلوان محمدعلي
متولد  2990تهران
ساكن  Potomacايالت مريلند آمريكا
npahlevan@hotmail.com
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939
سوابق شغلي
برنامه ريز ارشد پروژههاي بزرگ در شركت  Tetra Tech FCدر واشينگتن آمريكا از  1008تاكنون
برنامه ريز ارشد در  Capitol Technology Services, Incدر آمريكا از  1009تا 1008
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محمد حسين ترابي ساريجالو
متولد  2913اروميه
ساكن تهران
torabi@itokgroup.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و مديريتي
رئيس هيئت مديره شركت ايتوک ايران در تهران از  2982تاكنون ()www.itokgrpoup.com
مدير عامل شركت ايتوک ايران از  2962تا 2982
معاون مهندسي شركت ايريتک تهران از  2961تا 2962
مدير پروژه احياء مستقيم فوالد مباركه در شركت ايريتک از  2962تا 2962
سرپرست واحد مكانيک در شركت ايرتيک تهران از  2933تا 2962
مدير واحد اجرايي در پروژههاي مختلف در شركت ايريتک تهران از  2933تا 2933
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
عضو شوراي عالي توسعه توان داخلي حوزه صنعت نفت
رئيس هيئت مديره انجمن شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت ،گاز و پتروشيمي
عضو هيئت مديره اتحاديه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و صنايع انرژي ايران
عضو سازمان نظام مهندسي معدن استان تهران
دريافت تنديس از اولين كنگره ملي چهرههاي برتر معدن ايران
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زال جاناني
متولد  2918ارسباران
ساكن تبريز
zal.janani@yahoo.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان رازي تبريز 2938
سوابق شغلي و مديريتي
مدير نظارت در مهندسين مشاور تاراطرح در تهران از  2986تاكنون
مدير كارگاه  EPدر مهندسين مشاور سازه تهران
مدير كارگاه  MCدر شركت بن آور (پيمانكار مديريت تهران)
مدير نظارت /مهندس طراح /مدير پروژه در مهندسين مشاور طرح و انديشه تهران
سرپرست كارگاه شركت ساختماني و تاسيساتي دميرل تبريز
مهندس ساختمان و نصب در ذوب آهن اصفهان
چكيده تجارب
انجام پروژههاي متعدد عمراني ،صنعتي ،بيمارستاني ،پتروشيمي ،فوالد و معدني
عالقمند به كيهان شناسي
همسرم عصمت سياح روي زمين ،خانه دار ،دختر اول مريم ،دندانپزشک و دختر دوم مهرنوش ،فوق
ليسانس فيزيولوژي است.
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علي جمشيدي
متولد  2916ارسباران
ساكن كرج
alijamshidi@rocketmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي اهر 2932
دوره راهبري و تعمير و نگهداري سيستمهاي برودتي و مكانيكي قطارهاي مترو به مدت يكماه در كشور چين
دوره راهبري و تعمير و نگهداري دستگاههاي زيركوب خطوط ريلي به مدت  23روز در كشور اتريش
متخصص در زمينه طراحي ،ساخت و نصب سيستمهاي تهويه مطبوع ،سيستمهاي برودتي ،آسانسور و پله برقي
مسلط به زبان انگليسي و آشنايي با زبان آلماني
سوابق شغلي و مديريتي
مدير پروژههاي تاسيساتي ،پله برقي و آسانسور در شركت مهندسين مشاور بهروي تهران از  2983تا 2931
مدير پروژههاي تاسيساتي در شركت متروي تهران از  2963تا 2983
مدير خدمات فني ،آموزش در شركت هاي صنايع غذايي پيچک ،لوازم خانگي پارس الكتريک ،ايران خودرو و
دانشگاه خواجه نصير از  2936تا 2963
چكيده تجارب
طراحي ،ساخت و نصب و راه اندازي سيستم هاي برودتي در تهران و شهرستانها به مدت بيش از  23سال
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
دريافت تقديرنامه از شركت مترو براي همراهي در راه اندازي پروژه هاي متروي تهران در سالهاي  2926و 2980
دريافت تقديرنامه از شهرداري تهران براي همراهي در راه اندازي پروژه هاي متروي تهران در سال 2983
سفرهاي خارجي ،خانواده
به كشور هاي آلمان ،اتريش ،فرانسه ،سويس ،سوئد ،ايتاليا ،چكسلواكي ،مجارستان ،فنالند ،كره جنوبي ،چين،
هندوستان و سنگاپور سفر كرده ام.
متاهل و داراي  9فرزند هستم .پسرم مهندس مواد سراميک ،پسر ديگرم دانشجوي  ITو دخترم ليسانس مهندسي
پزشكي است.
توصيه به نسل جوان
در صورتي در موسسات و سازمان هاي كار مي كنيد ،در كنار آموخته هاي علمي و فني از زمان درست استفاده كنيد.
در مسئوالن اين باور را اثبات كنيد كه كارهاي مورد تعهد را در زمان مقرر مديريت و به اتمام ميرسانيد .در زندگي
خصوصي و اجتماعي زمان را هدر ندهيد .از مسائل حاشيه اي در محيط كار خودداري كنيد .با افراد رده باالي سازمان
ارتباط كاري و مديريتي برقرار كنيد .آنان معموالً به چنين ارتباطي نياز دارند و اينكار بسيار مفيد خواهد بود .در
فعاليت هاي خصوصي اگرچه تورم هميشه هست و بالي جان افراد مزد بگير است ،ولي
انگيزه براي سرمايه گذاران است و معموالً سودآور ميباشد .در ايران توليد و مسائل
كارگري مشكالت زيادي دارد ولي فعاليت خصوصي امكان موفقيت بيشتري دارد.
من نيز اگر امكان بازگشت به دوره جواني را داشتم اهميت بسيار زيادي به مديريت ،به
ويژه مديريت منابع انساني ،مديريت زمان و مديريت اجرا ميدادم.
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مجيد چرمچي
متولد  2913قوچان
ساكن  Windhamدر ايالت  New Hampshireآمريكا
majid_charmchi@uml.edu
www.uml.edu/Engineering/Mechanical/faculty/charmc
hi-majid.aspx
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي مكانيک گرايش حرارت و سياالت از دانشگاه مينهسوتا آمريكا 2382
فوق ليسانس مهندسي مكانيک گرايش حرارت و سياالت از دانشگاه مينهسوتا آمريكا 2323
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
متخصص در زمينه انتقال حرارت و جرم ،مكانيک سياالت محاسباتي
مشاور در زمينه مديريت حرارتي تجهيزات الكترونيكي ،طراحي مبدل هاي حرارتي ،انجام مطالعات
فرآيندهاي فرآوري مواد كامپوزيت و فرآوري مواد
حوزههاي پژوهشي در زمينه مسائل عمومي انتقال حرارت و جرم ،مكانيک سياالت محاسباتي ،تحليل
حرارتي وسايل و سيستمهاي الكترونيكي و پديده انتقال در فرآيند مواد
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي -استاد -مركز نعالي ساخت و توليد نانو در دپارتمان مهندسي مكانيک University
 of Massachusetts Lowellاز  2333تاكنون ()www.uml.edu
مدير آزمايشگاه انتقال حرارت ،هماهنگ كننده و رئيس كميته پذيرش تحصيالت تكميلي دپارتمان
مهندسي مكانيک دانشگاه ماساچوست در الول
مشاور شركت  Simulent Incدر تورنتو كانادا از  1003تاكنون
مشاور شركت  ATEC Incدر ايالت مريلند از  1003تاكنون
استاد مدعو در دانشگاه تورنتو كانادا از  1003تا 1003
استاد مدعو در دانشگاه تورنتو در سال 2338
عضو هيئت علمي دانشيار دانشگاه ماساچوست در الول از  2383تا 2333
عضو هيئت علمي استاديار دانشگاه ماساچوست در الول از  2383تا 2383
پژوهشگر ارشد حريق و انفجار و مشاركت در پروژههاي متعدد در Factory
 Mutual Research Corporationدر ماساچوست آمريكا از  2382تا
2383
مهندس توليد در واحد مهندسي مكانيک شركت ملي فوالد ايران از  2931تا
2933
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چكيده تجارب
ارايه خدمات مشاوره براي شركت و سازمانهاي مختلف آمريكايي از جمله
BBN Laboratries ،NASA Ames Research Center ،Brookhaven National
Laboratory ،Bard Ventures Division ،U.S. Army Materials Technology
Laboratory ،Johnson & Johnson
دريافت بودجه پژوهشي و انعقاد قرارداد با مراكز تحقيقاتي و سازمانهاي دولتي و خصوصي آمريكايي نظير
NSF ،NASA ،DOE ،Brookhaven National Lab ،US Army Research
Labs ،Air Force ،GM ،GE ،Simulent Inc
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
دريافت  3جايزه حرفه اي از از دانشگاه ماساچوست در الول در سالهاي  2388 ،2382 ،2386و 2383
كسب عنوان سخنران منتخب توسط فارغالتحصيالن دانشگاه مينهسوتا در سال 2333
سرپرست پانل مدعو كارگاه آموزشي برگزار شده توسط National Science Foundation
) (NSFو دانشگاه پوردو 2386
سخنران مدعو صدمين سالگرد فارغ التحصيالن دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه Rhode Island
0222
انتخاب به عنوان سخنران سده در دپارتمان مهندسي مكانيک در دانشگاه  Rhode Islandدر سال
1000
دريافت جايزه مدرس و مشاور برجسته از دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه ماساچوست در الول 1003
سخنران مدعو و سرپرست پانل در كارگاه آموزشي 1002 National Science Foundation
عضو مدعو كميته علمي كنفرانس روشهاي محاسباتي و مهندسي انرژي و محيط زيست در تونس 1003
تدوين و انتشار بيش از  80مقاله و گزارش فني در مجالت معتبر و ارايه بيش از  22سخنراني در
كنفرانس هاي بينالمللي
سرپرستي  8پاياننامه فوق ليسانس و  6رساله دكتري
مشاركت در تاليف و ويراستاري فصولي از  8كتاب منتشره در زمينه مهندسي
دستيار سردبير/سردبير /و عضو شوراي سردبيري مجله International Journal of Modeling
 & Simulationاز  2333تاكنون
عضويت در موسسات و انجمنهاي
Sigma Xi, the Scientific Research Honor Society ،the Combustion
)Institute ،the American Society for Engineering Education (ASEE
)The American Society of Mechanical Engineers (ASME
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علي رضا حدادي
متولد  2918بابل
ساكن تهران
alir.haddadi@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان قناد بابل 2932
آشنايي با زبان انگليسي
متخصص در زمينه طراحي و نظارت بر ساخت و نصب توربين آبي ،ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب
سوابق شغلي و مديريتي
سرپرست نظارت مقيم نيروگاه برق آبي لوارک در شركت مهندسين مشاور الر از  2932تاكنون
()www.lar-co.com
مسئول دفتر فني ،مسئول مكانيک در طراحي نيروگاه آبي ،ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب در شركت
مهندسين مشاور الر از  2969تا 2932
سرپرست كارگاه تاسيسات در شركت مولد در ساوه 2961
سرپرست كارگاه تاسيسات ساختمان ميراث فرهنگي تهران در مهندسين مشاور امانت و همكاران در تهران
از  2933تا 2962
سرپرست كارگاه انتقال برق  110ولت و  10كيلوولت در شركت پالوما در استان هرمزگان از  2936تا 2932
سرپرست تاسيسات در ذوب آهن زرند كرمان 2933
سفرهاي خارجي ،خانواده
در ارتباط با تست كارخانهاي توربين آبي به كشورهاي آلمان ،چين و اسلواني سفر كردهام.
همسرم ديپلمه ،پسرم فوق ليسانس انرژيهاي نو و دخترم دانشجوي مهندسي صنايع است.
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فريبرز حساس دلبرخواه
متولد  2990رشت
ساكن استكهلم سوئد
ارتباط با ايشان برقرار نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
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عارف حضرتي وند
متولد  2990تبريز
ساكن تهران
arefhaz@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 2938
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
رئيس هيئت مديره و طراح تاسيسات مكانيكي شركت مهندسان مشاور آرشن در تهران از  2936تاكنون
()www.archen-co.com
طراح تاسيسات مكانيكي در مهندسين مشاور مانزيک در تهران از  2939تا 2936
چكيده تجارب
طراحي و نظارت بر تاسيسات و تجهيزات ساختمانهاي مسكوني ،آموزشي ،نظامي و صنعتي مانند كارخانجات
داروسازي ،مواد غذايي ،سيمان و غيره و مديريت يک شركت مهندس مشاور با حدود  90پرسنل ثابت
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
كساني كه در اوايل دهه  60در تهران بودهاند بياد دارند كه در برههاي از زمان هر شب هواپيماهاي عراقي بر
فراز تهران پرواز ميكردند و پس از بمباران مناطقي از شهر برميگشتند .در آن دوران هيچ يک از هواپيماهاي
جنگنده ايراني قادر به پرواز و تعقيب جنگندههاي عراقي نبودند .علت زمينگير شدن هواپيماهاي ايراني
خودداري كشورهاي اروپائي از كاليبره كردن ژيروسكوپهاي ناوبري آنها بود .لوازم دستگاهها و تجهيزات
كاليبراسيون فانتوم ها در رژيم قبل خريداري و حمل شده بود ولي هيچ شركت خارجي حاضر به طراحي و نصب
آنها نبود.
با توجه به سابقه شركت ما در طراحي اتاق تميز در صنايع دارويي ،طراحي آزمايشگاه كاليبراسيون
ژيروسكوپ ها طي قرارداري به شركت ما واگذار گرديد .اينجانب مدارک فني موجود را بررسي و بر اساس
نيازهاي آزمايشگاه به كمک كادر فني شركت براي اولين بار در ايران آزمايشگاه مزبور را طراحي نمودم و با كار
شبانه روزي ظرف سه ماه ساختمان مزبور ساخته و تجهيزات آن نصب گرديد .به اين ترتيب هواپيماهاي
جنگنده ايراني قادر به پرواز شدند .وقتي بخاطر مقابله هواپيماهاي ايراني هواپيماهاي عراقي نتوانستند وارد
حريم هوايي تهران شوند احساس شادماني كردم.
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي اروپايي براي كار و تفريح سفر كردهام.
به موسيقي دستگاهي ايراني عالقمندم و سه تار مينوازم .عالقمند به مطالعات فلسفي هست.
داراي همسر و دو فرزند پسر هستم .همسرم خانه دار است .پسر بزرگم خشايار دانش آموخته كارشناسي
مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف و كارشناس ارشد ادبيات نمايشي دانشگاه هنر تهران و در حال حاضر
دانشجوي فوق ليسانس معماري دانشگاه رشت است .پسر كوچكم كيان دانشجوي مهندسي عمران دانشگاه
سمنان است.
توصيه به نسل جوان
موارد زير را به فرزندانم نيز توصيه كردهام و آنها را باعث سعادت و خوشبختي
جوانان ميدانم:
داشتن پشتكار ،نظم ،ترتيب و برنامه در زندگي
برخورد صادقانه در زمينههاي خانوادگي و حرفهاي
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غالمرضا حضوري
متولد  2913اهواز
ساكن تهران
tarh_o_andisheh_c_e@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر كريم فاطمي اهواز 2932
كارشناس مهندسي مكانيک در طراحي ساختمان هاي بزرگ اداري ،تجاري ،تحقيقاتي و تاسيساتي
آشنايي با زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
رئيس هيئت مديره و مدير عامل مهندسين مشاور طرح و انديشه در تهران از  2960تاكنون
مهندس و مسئول دفتر مركزي مهندسين مشاور سعيد اسدالهي و علي ختران در تهران از  2933تا 2960
رئيس كارگاه شركت پيمانكاري ايراكاياک در اهواز از  2933تا 2960
مهندس روغن كاري -مهندس كل مكانيک در شركت ملي ذوب آهن ايران در اصفهان از  2939تا 2933
سفرهاي خارجي ،خانواده
به كشورهاي انگلستان ،امارات متحده عربي و تركيه سفر كردهام.
داراي همسر و سه فرزند هستم .فرزند اول مهندس سازه و مكانيک،فرزند دوم مهندس مكانيک و فرزند
سوم مهندس برق از دانشگاه صنعتي شريف و دانشجوي فوق ليسانس رياضي در دانشگاه شريف است.
فرزند سوم ضمناً شاگرد اول رياضي كنكور فوق ليسانس سال  2932است.
پيام ويژه
من آنچه كه آموختم انجام دادم .بيش از  290هزار ساعت كار كردم و خدمت كردم كه بيش از دو برابر
شخص عادي است .بجز كار هيچ كاري نكردم و خدمت كردم اگر مورد قبول واقع شود .بيش از آنچه فكر
مي كردم و استحقاق داشتم موفق شدم بجز مسائلي كه مربوط به من نبود .تمايل داشتم كشوري كه
تحويل نسل بعد ميدهم فقر رشه كن شده باشد و افراد زندگي متناسبي داشته باشند .متاسفانه فقر بيشتر
شده است .تمايل داشتم فحشا در كشور كاهش داشته باشد و يا بطور تئوريک ريشه كن شده باشد كه
متاسفانه نشده است.
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مجيد حكيم جوادي
متولد  2911قزوين
ساكن كرج
hakimjavadi@sharif.ir
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي دبيرستان 2932
ديپلم برق ماشين ابزار هنرستان صنعتي قزوين 2930
سوابق شغلي
مربي پژوهشي تحقيقات آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف از  2933تا 2988
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
در طول خدمت هر ساله  1يا بيشتر پروژه پژوهشي داشتهام.
خانواده
همسرم ليسانس زبان انگليسي ،دخترم ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف و دانشجوي
پژوهش هنر در دانشگاه تهران و پسرم دانشجوي كارشناسي مهندسي صنايع در دانشگاه قزوين است.
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سيد مصطفي خادم حقيقت
متولد  2990تهران
ساكن سانتا كالرا در كاليفرنياي آمريكا
mostafakh@aol.com
Mostafa.khadem@ventyx.abb.com
تحصيالت
دكتري مهندسي هسته اي با گرايش سيستمهاي حرارتي و هيدرليک راكتورها (انتقال حرارت و مكانيک
سياالت) از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 2383
فوق ليسانس مهندسي هسته اي از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
سوابق شغلي
مدير ارشد مهندسي در زمينه بازنگري قواعد بازار برق در شركت  ABBدر سانتاكالرا آمريكا از 2383
تاكنون
در گذشته مدرس تحليل سيستمها و ترموديناميک در دانشگاه ايالتي سانفرانسيسكو و دانشگاه ايالتي سن
حوزه در آمريكا
چكيده تجارب
فعاليت و مشاركت در طراحي و توسعه پروژه هاي بزرگ در اياالت متحده آمريكا ،كانادا ،انگلستان ،ايرلند،
كره جنوبي ،فيليپين و چين در شركت ABB
فعاليت و مشاركت در شبيه سازي و مدل سازي نيروگاه هاي اتمي و سوخت فسيلي در شركت ABB
طراح و توسعه دهنده برنامه هاي پيش بيني بار برق با استفاده فناوري شبكه عصبي در شركت ABB
خانواده
متاهل و داراي دو فرزند و يک نوه هستم.
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رحيم خرمي راد
متولد  2913مشهد
ساكن تهران
rahimkhorramirad@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان نصرت الملک ملكي مشهد 2939
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مسئول تاسيسات در شركت مهندسين مشاور بعد تكنيک در تهران از  2982تاكنون
مدير پروژه بيمارستان ورامين در شركت ساختماني آوه در تهران از  2929تا 2982
مهندس نظارت در شركت مهندسين مشاور شورا از  2968تا 2929
مهندس طراح و نظارت در شركت مهندسين مشارو گنو در تهران از  2963تا 2968
طراح فاز  1در شركت مهندسين صدر صنعت در تهران از  2962تا 2963
فعاليت شخصي از  2933تا 2962
مدير پروژه بخش ماشين آالت صنايع فوالد بندرعباس در شركت ساختماني مانا در تهران از  2932تا
2933
كارشناس طراحي در مهندسين مشاور تكنولود در تهران از  2933تا 2932
سفرهاي خارجي ،خانواده
به كشور هاي اروپايي سفر كردهام
نام همسر شهره خوشنويسان و فرزندان نادر و مرواريد نام دارند.
توصيه به نسل جوان
انسان بايد سعي كند كه به آن چيزي كه دوست دارد حاال با زحمت و تالش بپردازد و به آن نزديک بشود
و خواسته هاي كاري و مسائل فني خودش را به دست بياورد .به خصوص كه در حال حاضر رقابت هاي
كاري سخت تر از سابق است و در نتيجه بايد افراد از لحاظ علمي و فكري به روز باشند و پشتكار بااليي را
داشته باشند.
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محمد ابراهيم خليل زاده شيرازي
متولد  2913مشهد
ساكن مشهد
khalilzadeh@aqrazavi.org
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 2938
دوره آموزشي مديريت عمومي در مركز آموزش مديريت دولتي 2968
دوره آشنايي با مديريت ،برنامه ريزي و كنترل پروژه در دفتر فني استانداري 2983
مسلط به زبان انگليسي
كارشناس ارشد تاسيسات و كارشناس رسمي دادگستري
سوابق شغلي و مديريتي
مدير تاسيسات آستان قدس رضوي در مشهد از  2980تاكنون ()www.aqrazaiv.org
معاون نوسازي تاسيسات در آستان قدس رضوي در مشهد از  2963تا 2980
كارشناس تاسيسات در آستان قدس رضوي در مشهد از  2962تا 2963
مدير عامل شركت مهندسي ديوارک در مشهد از  2938تا 2962
سرپرست كارگاه تاسيسات شركت گارني تک در تهران از  2936تا 2932
سرپرست كارگاه تاسيسات در شركت ايكان اير و كشت و صنعت كارون در شوشتر از  2933تا 2936
كارشناس تاسيسات در ذوب آهن اصفهان از  2931تا 2933
سفرهاي خارجي ،خانواده
به كشورهاي آمريكا ،انگليس و اسپانيا سفر كردهام.
توصيه به نسل جوان
در صورتي كه به دوره جواني باز مي گشتم به مطالعه و تحقيقات بيشتر و فعاليتهاي ورزشي ميپرداختم.
پيام ويژه
فعاليت مستمر ،صداقت در كار و رفتار ،پيگيري امور و دلسرد نشدن
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جليل درماني
متولد  2913مشهد
ساكن تهران
darmani_258@hotmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 2938
شركت در كليه دورههاي ايزو در تهران 2921
مسلط به زبان انگليسي و آشنايي به زبان ايتاليايي
سوابق شغلي و مديريتي
مسئول كنترل كيفي شركت ايريتک تهران از  2932تا 2930
عاليق ،خانواده
عالقمند به امور ورزشي هستم.
داراي همسر فوق ديپلم و دو دختر هستم .پگاه ليسانس دانشگاه صنعتي اميركبير و فوق ليسانس مهندسي
و علم مواد از  HTدانشگاه صنعتي شريف و آما ليسانس دانشگاه تهران و فوق ليسانس دانشگاه تهران و
دكتري از دانشگاه  KHTسوئد در رشته مهندسي صنايع است.
توصيه به نسل جوان
شما را به پشتكار توصيه ميكنم.
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مهريار ديانت
متولد  2990آستارا
ساكن  Leicestershireانگلستان
m.dianat@lboro.ac.uk
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري آيروديناميک آزمايشگاهي از دانشگاه  Surryانگلستان
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
زمينههاي پژوهشي :روشهاي عددي با استفاده  ،Computational Fluid Dynamicsتوسعه
مدلهاي رياضي در آيروديناميک توربينهاي گازي ،آيروديناميک  Large Eddy Simulationبراي
انژكتور سوخت و مدل سازي جريانات دوفازي
سوابق شغلي
پژوهشگر در دپارتمان Aeronautical and Automotive Engineering
دانشگاه  Loughboroughانگلستان
مهندس پژوهشگر ارشد در صنايع گاز  Advanticaو فعاليت بر روي پروژههاي توسعه مدل رياضي
براي اغتشاش و احتراق با استفاده از برنامههاي كاربردي
چكيده تجارب
دورههاي تحقيقاتي فوق دكتري در زمينه ديناميک سياالت آزمايشگاهي در دانشگاههاي ساري ،بيرمنگام،
 Loughboroughو امپريال كالج
مشغول انجام پروژه براي  Rolls-Royce UTCدر زمينه برنامههاي كاربردي توربين گازي
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدوين  23مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بينالمللي
تدوين و ارايه  3مقاله علمي در كنفرانسهاي معتبر بينالمللي
داراي گواهينامه از  Business and Technology Education Councilانگلستان براي
مطالعات مديريت ،آموزش حضوري و راه دور براي  Wolsey Hall Oxford ،British Gas plcو
Oxford Polytechnic
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سيد محمد تقي راتقي
متولد  2913قائنات
ساكن تهران
mohraateghi@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان دارالفنون تهران 2938
متخصص در زمينه طراحي و نظارت و اجراي تأسيسات مكانيكي طرح هاي بزرگ بيمارستاني ،تجاري،
اداري و صنعتي
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
كارشناس كنترل طراحي شركت يادمان سازه در تهران از  2980تا 2986
معاون مدير عامل در امور بازرگاني شركت خانه سازي ايران در تهران از  2922تا 2980
طراح تاسيسات مكانيكي در شركت خانه سازي ايران در تهران از  2961تا 2922
طراح تأسيسات مكانيكي در مهندسين مشاور طرح و انديشه در تهران از  2962تا 2961
ناظر تأسيسات در مهندسين مشاور زاب در تهران از  2960تا 2962
طراحي تأسيسات مكانيكي در مهندسين مشاور اسالمي و خستوان در تهران از  2936تا 2938
كارشناس بخش ساخت تاير در شركت كيان تاير در تهران از 2936تا 2932
چكيده تجارب
بخش عمدة تجربة من در حوزة طراحي تأسيسات مكانيكي ساختمان هاي تجاري ،اداري و صنعتي بوده
است .در طراحي تأسيسات مكانيكي بيش از  90بيمارستان و كلينيک بعنوان طراح يا كنترل كننده يا
تصويب كنندة نقشه همكاري داشته ام كه بيمارستان ميالد تهران از آن جمله است.
در دورة سه سالة تصدي معاونت بازرگاني شركت خانه سازي ايران ،مديريت بيش از  30نفر كارشناسان را
در خريد و نصب تجهيزات مكانيكي ،برقي و پزشكي براي بيش از  23كلينيک و بيمارستان از جمله
بيمارستان ميالد را بر عهده داشته ام.
در شركت يادمان سازه (كارفرما و مجري برج ميالد) ،بعنوان عضو گروه كارشناسان ،كنترل نقشه هاي
تهيه شده توسط مشاوران ايراني و خارجي را بر عهده داشته ام.
از سال  2986تا كنون نيز طراحي و نظارت تأسيسات چند ساختمان تجاري و چند
كارخانة صنايع غذائي را انجام دادهام.
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سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
سفرهاي متعدد به آمريكا و سفرهاي كوتاه به كشورهاي اروپايي آلمان ،فرانسه،ايتاليا ،هلند ،دانمارک و
بلژيک داشتهام.
كوه پيمائي ورزش مورد عالقة من است و وقت آزاد خود را با خواندن كتاب هاي اجتماعي پر ميكنم.
همسرم دبير باز نشستة آموزش و پرورش است و دختر بزرگم كارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و
دختر ديگرم كارشناس بهداشت محيط از دانشگاه شهيد بهشتي است.
توصيه به نسل جوان
ما نسلي ايده آليست بوديم با ايده آل هاي بسيار دور ا
ز واقعيت هاي جامعه .نسل امروز واقعگراتر است .اشكال نسل امروز هم مانند نسل ما كمبود مطالعه و
آگاهي اجتماعي است .دردي كه درمانش را شايد جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعي بدانند .من نيز
اگر به دوره جواني و دانشجويي برميگشتم در حوزة تخصصي بيشتر درس ميخواندم و در زمينة علوم
اجتماعي نيز بيشتر مطالعه ميكردم.
بازخورد به دانشگاه
سطح علمي دانشگاه باال بود .شايد به همين دليل براي حوزة تأسيسات كه در مقايسه با ساير حوزه هاي
فعاليت مهندسي مكانيک در سطح پائين تري قرار دارد واحد هاي درسي مناسب و به مقدار كافي در نظر
گرفته نشده بود .از اين رو ما دانش آموختگان شريف گرچه در دروس پاية مكانيک سياالت برتري داشتيم
ولي در آغاز كار در مقايسه با دانش آموختگان بعضي دانشگاه ها آشنايي كمتري با مقولة تأسيسات از جمله
آشنائي با دستگاه هاي تأسيساتي داشتيم.
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سيد هرمز رحماني
متولد  2916طالقان
ساكن تهران
hormozrahmani@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي 2963
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
فوق ديپلم آبشناسي از موسسه آبشناسي دانشگاه تهران 2938
ديپلم رياضي از دبيرستان خرد تهران 2936
متخصص در انجام مطالعات اوليه براي اجراي طرح انتخاب محل مناسب براي طرحهاي صنعتي و مديريت
اجرايي طرحها
مسلط به زبان انگليسي براي مذاكرات قراردادي
سوابق شغلي و مديريتي
موسس ،مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت خدمات صنايع رنوس پويا در تهران از  2981تا كنون
رئيس هيئت مديره و مشاور عالي شركت پژاوه گستر در تهران فعال در زمينه طراحي و ساخت كوره از
 2981تاكنون
مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت پترو زيست فناور فعال در زمينه طراحي پسابهاي صنعتي از
 2982تاكنون
سهامدار و عضو هيئت مديره شركت پي آفرين مجري سازههاي بتني و فلزي سنگين از  2989تاكنون
مدير عامل و مجري طرح گروه خودروسازي سايپا از  2922تا 2983
عضو هيئت مديره و مدير فني شركت صنايع غذايي تورنگ از  2922تا 2926
عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت مديريت طراحي صنعتي ايران از  2966تا 2922
عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت مهندسين مشاور بنيان از  2933تا 2960
مدير پروژه /قائم مقام مدير عامل /مدير عامل شركت تكنيكان از  2938تا 2963
مدير فني و سرپرست شعبات استان گيالن در شركت پيله ور از  2936تا 2932
كارشناس شركت مهندسي طراحي پارس آلمان (پاديكو) از  2933تا 2933
عضو تحقيقاتي موسسه آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف از  2939تا 2933
سهامدار شركت استركچر از  2932تا 2939
كارشناس در شركت ايران مهتر 2933
كارشناس سازمان آب و برق خوستان 2932
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چكيده تجارب ده ساله اخير
فعاليت در شركت پتروزيست فناور در زمينه طراحي تصفيه پس آبهاي صنعتي و تامين كننده روان كارها
جهت براده برداري هاي دقيق دركشور
فعاليت در شركت پژاوه گستر در زمينه طراحي و ساخت كورهها و هيترهاي صنعتي و مواد نسوز
فعاليت در شركت رنوس پويا در زمينه طراحي،خريد و اجراي پروژههاي صنعتي بصورت طرح و اجرا
فعاليت در شركت پي آفرين در زمينه اجراي سازههاي بتني و فلزي سنگين و عمليات ساختماني و ساخت
كارخانجات لوله سازي
سفرهاي خارجي ،خانواده
به منظور مذاكرات قراردادي و بازديد از واحدهاي صنعتي به كشورهاي اروپايي آلمان ،ايتاليا ،مجارستان،
يوگسالوي ساق و اتريش سفر كردهام.
داراي همسر و دو دختر هستم .دختر بزرگم فارغالتحصيل كارشناسي ارشد دانشگاه شريف واحد كيش است
و دختر كوچكم دانشجوي روانشناسي دانشگاه آزاد ميباشد.
توصيه به نسل جوان
اگر به دوره جواني و دانشجويي باز ميگشتم تنها تغييري كه در كارم ميدادم اين بود كه كمي بيشتر به
فكر خودم بودم و به سالمتي جسمي بيشتر توجه ميكردم .البته همين راه را ميرفتم چون تالش در ايجاد
فضاي كسب و كار جديد و افزايش تولديد براي جامعه ما ضروري است.
پيام ويژه
تفريح عبار ت است از انجام كارهايي كه مجبور به انجامش نباشي .لذا اگر به كارت عشق بورزي و آنرا
دوست داشته باشي هميشته در حال تفريح هستي و من چهل سال تفريح كردم عليرغم همه ناماليمات كه
در مسير انجام كار بوده و هست.
من هميشه به كارم عشق ورزيدم .به همين دليل هرگز خسته نشدم و داشتن اين حس باعث اطمينان در
كار و بروز خالقيت ميشود.
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پرويز سالمي
متولد  2918اراک
ساكن تهران
mah_par2004@yahoo.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم ماشين ابزار از هنرستان نمونه نارمک و ديپلم رياضي از تهران 2932
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت نصب صنعتي اهرم بنيان در تهران از  2923تا 2988
مدير نصب كارخانه رنگ الوان ثابت در همدان از  2920تا 2923
مدير كارخانه شركت پيشتاز در تهران از  2966تا 2920
معاون ستادي شركت تكنيكان از  2963تا 2966
مدير پروژه كارگاه كاربه در تهران از  2961تا 2963
مدير پروژه شركت كائولنيت ايران در تهران از  2960تا 2961
مدير كارگاه صنايع سازههاي فوالدي در تهران از  2938تا 2960
مدرس در دانشكده پلي تكنيک تهران از  2933تا 2932
توصيه به نسل جوان
عمر خود را در راه ثروت اندوزي و كسب پست و مقام هدر ندهيد.
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محمد رضا سراچي
متولد  2913تهران
ساكن تهران
reza.sarachi@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره  9تهران 2932
متخصص در حرفه پيمانكاري
زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
موسس و مدير عامل شركت پيمانكاري كار و انرژي زنر در تهران از  2960تاكنون
مسئول دفتر فني دانشگاه شريف تهران از  2939تا 2936
مدير اجرايي كارهاي عمراني دانشگاه صنعتي اصفهان از  2933تا 2960
مدرس لوله كشي صنعتي در دانشگاه صنعتي شريف از  2933تا 2936
سفرهاي خارجي ،خانواده
سفرهاي متعدي به كشورهاي خارجي داشته ام.
همسر دندانپزشک است و دختر بزرگم سپيده ليسانس مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي شريف و
دانشجوي دكتراي عمران در ارواين كاليفرنيا و دختر كوچكم ستاره دانشجوي كامپيوتر در دانشگاه آزاد
است.
توصيه به نسل جوان
دروغ نگوييد وكاركنيد.
پيام ويژه
از تحصيل در دانشگاه شريف بسيار راضي هستم.
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علي سلطان احمدي
متولد  2990خوي
ساكن تهران
danan.engineeringco@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان ششم بهمن خوي 2938
مسلط به مكاتبات و مكالمات تجاري زبان انگليسي
متخصص در زمينه صنايع برودتي
سوابق شغلي و مديريتي
سهام دار شركت توليدي مهندسي دنان در تهران از  2963تا 2931
سهام دار شركت ايتوک سلدوز در تهران از  2936تا 2963
مدير پروژه در شركت بوران در تهران از  2933تا 2936
چكيده تجارب
داراي بيش از  30سال تجربه در صنايع برودتي هستم.
سفرهاي خارجي و خانواده
به كشورهاي اروپائي حوزه شينگن سفر كردهام.
متأهل و داراي  9فرزند پسر و  2دختر هستم .به ترتيب بابک داراي مدرک كارشناسي ارشد مكانيک از
دانشگاه ليدز انگلستان ،سياوش داراي مدرک كارشناسي مهندسي پزشكي از دانشگاه صنعتي اميركبير و
مدرک كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي از دانشگاه شريف ،سامان داراي مدرک كارشناسي از دانشگاه آزاد
تهران در رشته عمران و سولماز داراي مدرک دكتري از دانشگاه شهيد بهشتي و تخصص از دانشگاه تهران
در رشته پوست ،مو و زيبايي است.
توصيه به نسل جوان
اگر به دوره جواني و دانشجويي باز مي گشتم با استفاده از بورس تحصيلي در خارج از كشور ادامه تحصيل
مي دادم.
پيام ويژه
همه را به پشتكار و جديت در حرفه خود توصيه مي كنم.
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كورش شاملو منتظر مقدم
متولد  2918مشهد
ساكن تهران
shamlookoroosh@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 2931
دوره آموزشي محاسبات تهويه مطبوع با  CARRIERدر دانشگاه صنعتي آمير كبير
دوره آموزشي محاسبات تهويه مطبوع با  TRACEدر  Jhon J Christe Co.آمريكا
دوره طراحي با نرم افزار  AUTO CADشركت كنترونيک وابسته به مركز تحقيقات صنعتي
دارنده پروانه اشتغال به كار پايه يک طراحي ،نظارت و اجراي تاسيسات ساختمان از وزارت مسكن و شهر
سازي
متخصص در زمينه محاسبات و طراحي تاسيسات مكانيكي ساختمان هاي مسكوني ،تجاري و صنعتي و
تدوين مشخصات فني تجهيزات صنعتي
مسلط به زبان اگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
كارشناس طراحي تاسيسات مكانيكي شركت سرمايه گذاري مسكن در تهران از  2930تاكنون
نظارت كارگاهي صنايع فوالد در شركت مهندسين مشاور صدر و صنعت در تهران و اهواز
طراحي و مهندسي كارگاهي در طرح توسعه ايران تاير و كيان تاير در تهران
سرپرست نظارت بيمارستان ماهشهر در شركت مهندسين مشاور شورا در بندر امام
طراحي تاسيسات مكانيكي نيروگاه شركت فراب در تهران
طراحي تاسيسات مكانيكي برج در  Jhon J Christe Coآمريكا
مدير تعميرات و نوسازي پااليشگاه شركت نفت پارس در تهران
طراحي و مهندسي كارگاهي در شركت مهندسين مشاور پوالد در تهران
كنترل نقشه و محاسبات و نظارت در شركت مشانير در تهران
نظارت عاليه برج هاي مسكوني در شركت مهندسين مشاور نقش و طرح برج افرا در تهران
سفرهاي خارجي ،عاليق
دو سال و نيم اقامت در اياليت ويرجينيا و فعاليت كاري در شركت Jhon J Christe Co.
عالقمند به مطالعات پيوسته در موضوعات شغلي و مقاالت علمي و فرهنگي
توصيه به نسل جوان
اگر به دوره جواني و دانشجويي باز مي گشتم تحصيالت تكميلي را ادامه مي دادم.
پيام ويژه
استحكام روح وروان با عبادت خالق يكتا و تغذيه مناسب و تداوم ورزش
كاربرد و تطبيق موضوعات علمي و فني در محدوده فعاليتهاي شغلي -فردي و
اجتماعي
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حسن شرافت
متولد  2913تهران
ساكن  São Cristóvãoبرزيل
hassan@ufs.br
sherafat.hassan@gmail.com
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
دكتري مهندسي توليد از  Federal University of Santa Catarinaبرزيل 2989
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي
عضو هيئت علمي -دانشيار -دانشكده رياضي دانشگاه ايالتي  Sergipeدر شهر São Cristóvão
برزيل

344

وحيد شريكر
متولد  2913تهران
ساكن  Orindaكاليفرنيا آمريكا
vschricker@comcast.net
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
دكتري مهندسي سازه از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در بركلي
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و مديريتي
مدير ارشد توسعه نرم افزار در شركت  Autodeskدر سانفرانسيسكو كاليفرنيا آمريكا
اشتغال در شركتهاي Embarcadero Systems Corp., EA Systems
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رستم شهلٌري مهدي آبادي
متولد  2990يزد
ساكن كرج
ishahlari@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان بهرام فيروز در تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
تعميرات الكترو مكانيک /امور بخار  /امور تعميرات توربو ژنراتور در شركت تعميرات نيروگاهي در كرج از
 2961تا 2983
اداره تعميرات مكانيک در شركت توانير تهران از  2936تا 2961
معاون نصب شركت فرهمند در تهران
رئيس تعميرات در شركت سپنتا در تهران
خانواده
همسرم ايراندخت ماوندادي و سه فرزندم آرشام ،مهين و ماندانا نام دارند.
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منصور صادقلو
متولد  2913تهران
ساكن تهران
ms@stock-eng.com
info@stock-cm.com
بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
تحصيالت
فوق ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه اتاوا
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان كيهان نو تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت خدمات مهندسي استاک در تهران فعال در زمينه سالمت سنجي ،عيب يابي و تنظيم
ماشين آالت ()www.stock-cm.com
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خسرو صادقي
متولد  2913تهران
ساكن تهران
khsrsdgh@yahoo.com
www.khosrowsadeghi.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان اديب تهران 2936
سوابق شغلي
عضو هيئت علمي (مربي) مركز گرافيک دانشگاه صنعتي شريف از  2939تاكنون()www.sharif.edu
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
اختراع پرگار مقاطع مخروطي ( )Conic Sections Compassكه در سال  2336در كشور آلمان و
بعداً در ايران به ثبت رسيده است.
طراحي و ساخت نمونه صنعتي دستگاه مشابه ساز Novel Carving Machine Prototype
طراحي و ابداع دستگاه عجيب ساز
(براي توضيحات بيشتر به سايت شخصي مراجعه شود)
توصيه به نسل جوان
 -2خود را ارزيابي كرده و دريابيد به چه كاري عالقمند هستيد؟ به نظر من شرط اول و حتي قبل از
اول عالقه شخص به كاري كه به آن ميپردازد است .اگر به كاري كه مشغول هستيد عشق و
عالقه داشته باشيد از آن خسته نخواهيد شد و با شور و شوق آنرا انجام خواهيد داد .اين خود
موجب پيشرفت شما خواهد شد.
 -1پشتكار و ممارست به خرج دهيد .با كوشش و تداوم در امور ميتوان به بسياري جيزها دست
يافت .به قولي مشكالت از سنگ سخت تر نيست و ما هم از آب شل تر نيستيم .همه ديده ايم
كه اگر آب بر سنگ چكه چكه بريزد و تداوم يابد سنگ را تغيير شكل ميدهد .متاسفانه ميبينم
بجاي سخت كوشي مردم غالباً به دنبال كاري هستند كه زحمت كمي داشته باشد و عايدي
بيشتري داشته باشد!
 -2اگر مشت اق به كار در دانشگاه هستيد سعي كنيد با مدارک باالتري به كار در دانشگاه بپردازيد
چرا كه آقايان افراد با مدارک پائين را در بسياري اوقات به اصطالح
به بازي نمي گيرند و به حساب نمي آورند .ضمناً تمام وقت و انرژي
خود را در دانشگاه نگذاريد و كاري جز دانشگاه براي خود داشته
باشيد.
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بيژن صديقي
متولد  2913خرمشهر
ساكن تهران
bijansadighi@gmail.com
عكس جديد ارائه نشد.
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس مهندسي مكانيک از كالج سلطنتي لندن در انگلستان 2332
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت راهسازي ايران رهرو در تهران از  2963تا 2983
مدير پروژه شركت د .ا .س در تهران از  2938تا 2969
عاليق
عالقمند به فيلم ،موسيفي و تئاتر
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پيرمحمد صفامنصوري
متولد  2912اسفراين
ساكن تهران
pmsmansouri@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 2938
دوره آموزشي طراحي تجهيزات مكانيكي مجتمعهاي فوالدي در  italimianti comدر جنوا ايتاليا به
مدت  6ماه در سال 2933
دوره آموزشي ضمن خدمت با عنوان طراحي مهندسي ماشين آالت براي صنايع سنگين به مدت دو سال در
شركت ايريتک تهران
مسلط به زبان انگليسي و محاوره ايتاليايي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت مهروک در تهران از  2982تا 2988
مدير پروژه در شركت مهروک تهران از  2920تا 2980
مهندس مكانيک در شركت ايريتک تهران از  2933تا 2963
چكيده تجارب
 23سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات و ماشين آالت سنگين
 29سال تجربه پيمانكاري در ساخت پروژههاي مختلف نظير خط لوله هاي نفت و گاز و آب
 23سال تجربه در انبوه سازي ساختمان بصورت شخصي يا پيمانكاري
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
مسافرت هاي دراز مدت به ايتاليا داشتهام كه باعث شده اطالعات زيادي در مورد صنعت ،فرهنگ اين
كشور كسب كنم .ضمناً به كشورهاي انگلستان ،آلمان ،فرانسه و سوئيس نيز سفرهايي داشته ام.
عالقمند به طبيعت گردي و مطالعات فلسفي هستم.
متاهل و داراي يک فرزند پسر و دو فرزند دختر هستم كه همگي در تهران مشغول بكارند.
پيام ويژه
از آنجا كه در كشور عالقه يا توجه كافي به ارتقاي صنعت و توليد وجود ندارد ،تمامي پروژهها و كارخانجات
براي كسب سود زياد و كوتاه مدت بنا گذاشته شده اند .به اين دليل توليد
كنندگان فعاليت خود را در شرايط ناپايدار رها مي كنند .اين رفتار غير مسئوالنه بر
اساس فرهنگي است كه در كشور از سطوح باال به پائين گسترش مييابد.
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سيد حسن ضياء ضيابري
متولد  2913رشت
ساكن رشت
ziaziabary@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس ناتمام مديريت صنايع در وزارت صنايع 2921
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور رشت 2939
دوره آموزشي مديريت مياني در وزارت نيرو 2969
متخصص نصب و راه اندازي ماشين آالت
مسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
اشتغال در دفتر فني شركت پارس كاني تهران از  2930تاكنون
ناظر ارشد فني در شركت نفت و گاز پارس در تهران از  2983تا 2930
مدير عامل كارخانه ريسندگي همدان از  2922تا 2989
رئيس واحد مهندسي پارس شهاب در رشت از  2926تا 2922
معاون فني كارخانجات صنايع پوشش و مدير عامل ريسندگي پوشش از  2923تا 2926
مدير كارخانه نخ و قرقره گيالن در رشت از  2963تا 2923
رئيس ماشين آالت آب منطقه اي و مدير توليد كارخانه كانال سازي در وزارت نيرو از  2933تا 2963
مدير مهندسي كارخانجات صنايع پوشش ايران از  2936تا 2933
معاون نيروگاه سد منجيل از از  2933تا 2936
چكيده تجارب
راه اندازي كارخانجات صنايع تحت پوشش بعد از انقالب بجاي شركت هاي خارجي
عاليق ،خانواده
عالقمند به فوتبال هستم و عضو تيم فوتبال دانشگاه صنعتي شريف در دوران دانشجويي بودم.
داراي همسر به نام ماريا و دو فرزند دختر به نام هاي ميشار و مهتاب هستم .اولي مهندس كشاورزي و
دومي ليسانس مهندسي صنايع غذايي است .دختر اول ازدواج كرده و داراي فرزند  1ماهه به نام رونيكا
است.
توصيه به نسل جوان
نسل جديد بايد اجتماع و مردم خود را دوست داشته باشد و اگر اجتماعي فكر كند و
منافع جمعي را مورد نظر قرار دهد موفق تر خواهد بود .به اين ترتيب منافع از جمع
به فرد منتقل مي شود.
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كورس ضيائي
متولد  2990تهران
ساكن تهران
kziaee@gmail.com
kziaee@oiecgroup.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان آذر تهران
دوره آموزشي مميزي ارشد سيستم مديريت كيفيت در شركت  SGSبه دعوت سازمان گسترش و نوسازي
صنايع ايران 2929
دوره آموزشي سيستم مديريت زيست محيطي در شركت  BVبه دعوت شركت ايستار نگار 2926
دوره آموزشي مديريت و كنترل پروژه (طبق  )PMBOKدر دانشكده مكانيک دانشگاه صنعتي شريف
2989
متخصص در بازرسي فني كاال در حين ساخت يا بازرسي كارگاهي در حين اجراي پروژه هاي بزرگ و نيز
متخصص در زمينه سيستم مديريت كيفيت در سازمانها به ويژه سازمانهاي پروژه محور (مهندسي و اجرا)
مسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبانهاي آلماني ،ايتاليايي و اسپانيايي
سوابق شغلي و مديريتي
كارشناس ارشد در امور كيفي پروژهها در شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت( )OIECدر تهران از
 2986تاكنون ()www. oiecgroup.com
مدير بازاريابي و قرارداد در شركت اوتک در تهران از  2983تا 2986
مسئول آموزش در شركت پتروايران در تهران از  2980تا 2983
مدير تضمين كيفيت در شركت اويک در تهران از  2921تا 2980
كارشناس بازرسي فني در شركت ايريتک تهران از 2963تا 2921
رئيس كارخانه آجر ارديب در ورامين از  2969تا 2963
رئيس مهندسي در كارخانه شيشه قزوين در قزوين از  2936تا 2961
مهندس طراح تهويه مطبوع در اداره مهندسي ارتش در دوره خدمت وظيفه از  2933تا 2936
چكيده تجارب
پس از انقالب ،به مدت پنج سال در كارخانه شيشه قزوين كار مي كردم و من تجربه خوبي را در جايگزيني
ژاپني ها كه به خاطر آغاز انقالب همگي ايران را ترک كرده و كارخانه را بدون
گروه فني بر جاي گذاشته بودند كسب كردم.
به مدت هشت سال در واحد بازرسي شركت ايريتک كار كردم كه يكي از
پيشتازان اين زمينه در كشور بود و من در انجام بازرسي و مستند سازي هاي آن
تجربه خوبي كسب كردم.
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شركت اويک(  )OEICشركتي بلند آوازه در پيمانكاري پروژه هاي نفت و گاز است و كار با آن تجربه
خوبي در زمينه هاي بازرسي ،كنترل كيفيت و برپايي سيستم مديريت كيفيت در شركت هاي پروژه محور
داد .مجموعاً  23سال در اين شركت كار كردم.
ترجمه كتاب
كتاب «گندله سازي » را به همراه مترجم ديگري براي شركت ملي فوالد ترجمه كردم.
ترجمه كتاب «انرژي» براي انتشارات علمي و فرهنگي
ترجمه كتاب « موتورهاي سنگين» براي انتشارات فني ايران
ترجمه كتاب «هيدروليک» براي انتشارات فني ايران
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
مدتها در كشورهاي اروپايي به ويژه آلمان و ايتاليا و مدت كوتاهي در روسيه به عنوان بازرسي فني كاال
اقامت داشتهام .ضمناً بصورت سياحتي به كشورهاي هند و تايلند سفر كردهام.
به فعاليت هاي ورزشي گوناگوني پرداخته ام كه البته خودم به آن ها ورزش نمي گويم بلكه آن ها را براي
اداي دين به بدني مي دانم كه از زندگي طبيعي و حركت هاي ذاتي آن محروم شده است .اين فعاليت ها
شامل شنا ،قايقراني در آب هاي خروشان و ساكن ،اسب سواري ،كوهنوردي ،دوچرخه سواري كوهستان
مي شود .بعضي از اين فعاليت ها به اجبار شرايط و امكانات متوقف شده ولي بعضي مثل كوهنوردي و
دوچرخه سواري در مسير هاي كوهستاني هنوز ادامه دارد.
همسرم ليسانس پرستاري دارد و سالها در اين زمينه كار كرده است .دخترم ليسانس مهندسي مكانيک و
فوق ليسانس مكاترونيک دارد و در آلمان مشغول به كار است.
توصيه به نسل جوان
به نظر من هر كسي (البته منظور بيشتر جوانان است و قديمي ها ديگر آرد خود را بيخته اند و الک را
آويخته) بايد بين خواستهها و آرزوهايش از يک سو ،توانايي هاي فني و بدنياش از سوي ديگر ،و كل
امكانات شخصي و اجتماعي كه مي تواند در اختيار بگيرد تعادل به وجود آورد .اگر كسي به فرض خواسته
هاي بلند پروازانه اي داشته باشد ولي توانايي رسيدن به آنها را نداشته باشد ،يا برعكس ،با وجود داشتن
توانايي و امكانات ،آرزوي حقيري در سر بپروراند ،بعيد است در طول زمان احساس خوشبختي كند.
هنر ديگر فرد اين مي تواند باشد كه تا جايي كه ممكن است از تجربه و اندرز بزرگ تر ها به شكل بهينه
بهره مند شود .يعني نه هر چه را كه قديمي تر ها مي گويند دربست بپذيرد ،كه در اين صورت ممكن است
در طول زمان احساس گمراهي و سرخوردگي كند ،نه هر چه را كه مي گويند با فرض اين كه خود وي بايد
همه تجربيات را خويشتن بيندوزد رد كند ،كه دراين حالت وقتش را به هدر مي دهد .البته اين هنر چيزي
نيست كه به سادگي بتوان از خود نشان داد و تمرين ميخواهد و شايد اندكي بخت و اقبال ،كه به صورت
غريزي در وجود شخص نهفته باشد.
باتوجه به پژوهش هاي مفيدي كه در جهت باال بردن هوش عاطفي افراد انجام شده ،هر كسي بايد بر خود
واجب بداند كه اين هوش عاطفي را در وجودش افزايش دهد.
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محمد حسين طالبي
متولد  2918تهران
ساكن تهران
mhtalebi22@yahoo.com
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2936
ديپلم رياضي از دبيرستان نقش جهان در تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
موسس و رئيس هيئت مديره موسسه آينده فاضل از  2921تا كنون
موسس و عضو هيئت مديره مجتمع آموزشي غير انتفاعي فاضل در تهران از  2921تا 2982
برگزاري كالسهاي كنكور بصورت آزاد از  2969تا 2983
مدير عامل شركت راديو الكتريک (فيليپس) 2933
مدير عامل كارخانه نخ پيچ از  2938تا 2933
مبتكر ،موسس و مدير عامل شركت نوار درسي از  2933تا 2938
دستاوردهاي ورزشي
عضو تيم واليبال و تيم تنيس روي ميز در دوره دانشجويي
تاليفات
مولف حساب استداللي براي دانش آموزان سال ششم رياضي منتشرده توسط سازمان نوار درسي
مولف  3مورد كتاب درسي از جمله كتابهاي جبر و آناليز ،تست جامع كنكور و رياضيات تجربي
سفرهاي خارجي و خانواده
به كشورهاي امارات متحده ،تركيه و مالزي سفرهاي سياحتي داشتهام.
همسرم پزشک از دانشگاه آمريكايي ها در پاكستان و خانه دار و داراي دو فرزند دختر هستم .اولي
دانشجوي مهندسي عمران پرديس بينالملل دانشگاه صنعتي شريف و دومي دانش آموز دبيرستان است.
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جليل طباطبائي يزدي
متولد  2913مشهد
ساكن تهران
tabatabaeiyazdij@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريفجي 2936
مسلط به زبان هاي آلماني ،انگليسي ،عربي و فرانسه
سوابق شغلي
كارشناس تامين مالي در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران از  2988تا كنون
()www.ioec.com
كارشناس در شركت كشتارگاه صنعتي از  2989تا 2986
مشاور در دانشگاه امام حسين در تهران 2923
اشتغال در وزارت صنايع سنگين و كميته هماهنگي دفتر ارتباطي از  2962تا 2963
سرپرست گروه تامين مالي انرژي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از  2960تا 2962
مشاور تحقيق و توسعه در وزارت دفاع  2938تا 2933
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي استراليا ،هلند ،فرانسه و چند كشور ديگر اروپا سفر كرده ام.
به كوهنوردي ،شنا و سياحت و جهانگردي عالقمندم.
داراي  9فرزند پسر و  1فرزند دختر هستم كه همه تحصيالت دانشگاهي دارند.
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محمود علي عسگريان
متولد  2913شهركرد
ساكن نيوماركت در آنتاريو كانادا
aliasgarianm@yahoo.com
www.artyarch.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور شهركرد 2932
دوره آموزشي  Operating systems design and operation trainingدر شركت ILVA
در جنوا ايتاليا به مدت يک سال 2963
دوره آموزشي مميزي ايزو  3000در دبي به مدت دو هفته
متخصص در زمينه نصب پروژه هاي صنعتي ،تهيه مشخصات فني كارخانجات توليد آهن
مسلط به نرم افزار آتوكد دوبعدي و سه بعدي و نرم افزار Auto Architect
مسلط به فرآيندهاي گندله و تكليس آهک و فرآيند Midrex Direct Reduction
مسلط به زبان انگليسي و محاوره روزانه زبان ايتاليايي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير پروژه هاي توسعه ناحيه آهن سازي شركت فوالد مباركه اصفهان از  2926تا  2981و بازنشستگي در
اين سال
مدير توليد كارخانجات ناحيه آهن سازي فوالد مباركه اصفهان شامل واحد احياي مستقيم ،گندله سازي،
تكليس آهک و جابجايي مواد خام از  2921تا 2926
رئيس گروه فني ناحيه مواد اوليه شركت فوالد مباركه از سال  2922تا 2921
كارشناس تكميل و اجراي سيستم هاي بهره برداري واحدهاي ناحيه مواد خام فوالد مباركه در سال 2920
مدير نصب كارخانجات گندله سازي ،آهک پزي و دريافت ،انتقال و انباشت مواد خام در شركت فوالد
مباركه از سال  2966تا 2968
معاون مديريت نصب واحد هاي ناحيه مواد اوليه شركت فوالد مباركه از سال  2963تا 2963
بازرس فني در دفتر شركت ملي فوالد ايران ( )NISCOدر جنوا در ايتاليا از  2962تا 2969
مهندس كارگاه براي نصب جراثقال هاي ثقفي در سايت فوالد مباركه از سال  2933تا 2962
كارشناس در دفتر  NISCOدر اصفهان از  2932تا 2933
مهندس كارگاه براي نصب اسكلت هاي فلزي كارخانه آگلومراسيون در ذوب
آهن اصفهان همراه با طرح سربازي از سال  2939تا 2932
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چكيده تجارب
سه سال تجربه در طراحي اصولي واحدهاي توليد آهن
سيزده سال تجربه در نصب پروژه ها از جمله ماجولهاي احياي مستقيم ،گندله سازي ،تكليس آهک و
انتقال مواد
چهار سال تجربه درمديريت و فرايندهاي توليد واحدهاي احيائ مستقيم ،گندله سازي ،تكليس آهک و
انتقال مواد
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
ثبت نوآوري در زمينه  Arched window Coveringكه در اثر كار شخصي اكتساب شده است.
()www.artyarch.com
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
سه سال اقامت در ايتاليا و سفرهاي كوتاه به چندين كشور داشته ام.
عالقمند به طراحي صنايع دستي و ظريف هستم.
همسرم متصدي سالن آرايش ،پسرم بهراد مهندس مكانيک و دخترم ياسمن دانشجوي علوم بهداشت در
دانشگاه يورک كانادا است.
توصيه به نسل جوان
شغل مورد عالقه خود را انتخاب كنيد تا اشتياق و موفقيت شما را در سراسر زندگي تضمين كند.
مسئوليت پذير باشيد و شغل خود را تا آنجا كه مي توانيد بخوبي انجام دهيد.
با همكاران و نيروهاي زير دست خود رابطه خوب و هوشمندانه اي برقرار كرده و به رشد آنها كمک كنيد.
به اين طريق با رشد نيروي زير دست ،خود شما هم رشد خواهيد كرد.
صاد ق باشيد و صادقانه رفتار كنيد .به همان طريقي با نيروهاي زير دست خود رفتار كنيد كه ميخواهيد
مديرتان با شما رفتار كند.
تشويق باعث رشد و تنبيه باعث تخريب ميشود.
پيام ويژه
اگر فرضاً به دوران جواني باز ميگشتم بجاي رشته مكانيک رشته معماري را انتخاب ميكردم .رشته
معماري بيشتر به ذوق و عالقه من جور است .ضمناً براي مدت طوالني در يک محل كار باقي نميماندم
چراكه امتحان محل كارهاي جديد باعث افزايش توان حرفهاي و حفظ روحيه و تازه ماندن دانش شخص
ميگردد.
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موهبت اهلل عهديه
متولد  2992آبادان
ساكن  Herndonويرجينيا آمريكا
www.linkedin.com/pub/mohebat-ahdiyyih/2b/985/359
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
سوابق شغلي
كارشناس ارشد امور ايران در دولت آمريكا در شهر واشينگتن
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عبداله فداقي
متولد  2918تهران
ساكن استراليا
abd981@yahoo.com.au
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
سوابق شغلي
اشتغال در شركت  AFPOD Holding Pty Ltdدر  New South Walesاستراليا
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ابوتراب (سعيد) فهيمي
متولد  2913نيشابور
ساكن شهر مينياپوليس ايالت مينسوتا آمريكا
sfahimi@comcast.net
تحصيالت
دكتري مهندسي مكانيک از دانشگاه كلمبيا در نيويورک آمريكا 2389
فوق ليسانس مهندسي مكانيک از  New Jersey Institute of Technologyدر نيوجرسي
آمريكا 2328
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و تجارب
داراي  90سال تجربه كار تحقيق و توسعه در بخش خصوصي
تحقيقات من بيشتر در زمينه طراحي  Magnetic Headsبراي  Disk Drivesو Tape Drive
بوده و اخيراً در صنعت هوافضا در آمريكا مشغول به كار ميباشم.
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
داراي  23ثبت اختراع  Patentدر آمريكا
دريافت مهمترين جايزه تحقيقاتي شركت  3Mدر سالهاي  2383و 2332
خانواده
متاهل و داراي دو فرزند هستم .فرشاد و پدرام هر دو در رشته مهندسي پزشكي فارغالتحصيل شده و
مشغول كار هستند.
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فيروز قاسمي
متولد  2918مشهد
ساكن كاليفرنيا آمريكا
firooz.ghassemi@gmail.com
عكس جديد ارائه نشد.
تحصيالت
دكتري طراحي به كمک كامپيوتر  CADاز كالج سلطنتي انگلستان
فوق ليسانس از كالج سلطنتي انگلستان
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و مديريتي
مدير برنامه در  Toyota Financial Services Incدر  Torranceكاليفرنيا از  1021تاكنون
مدير برنامه  UTi Worldwide, Inc.در  Torranceكاليفرنيا از  1020تا 1021
مدير برنامه در  American Honda Motor, Inc.در  Torranceكاليفرنيا از  1006تا 1020
مشاوره اجرايي در شركت هاي  Screen Actors Guild, PPHP, Burbankدر كاليفرنيا از
 1001تا 1006
معاون مدير عامل و مدير ستادي  CIOشركت  Wherehouse Music, Inc.در Torrance
كاليفرنيا از  1000تا 1002
مدير ارشد در شركت هاي  Network and Desktop Services, UNISYSدر شهر
 Mission Viejoكاليفرنيا از  2333تا 1000
مدير ارشد خدمات حرفه اي در  Entex Information Servicesدر شهر  Irvineكاليفرينا از
 2336تا 2333
معاون مدير عامل  ISشركت  Egghead Softwareدر سياتل ويرجينا از  2333تا 2336
مدير توسعه نرم افزار در شركت  Northrop Grummanدر شهر  El Segundoكاليفرنيا از 2382
تا 2333
استاديار در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي از  2328تا 2382
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فرهاد كاظم زاده
 مشهد2913 متولد
 در ايالت مينه سوتا آمريكاBloomington ساكن
farhad.kazemzadeh@gmail.com
kazemz003@umn.edu
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري ناتمام در رشته مهندسي مكانيک
فوق ليسانس رياضي كاربردي
2939 ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف
 موسس و محقق، دانشمند ارشد، دانشمند، مدير توليد كارگاهي، مهندس تست، مهندس طراح:عنوان هاي حرفه اي
 لوازم پزشكي و پمپ هاي تزريقي يک بار مصرف،متخصص در زمينه توربين هاي گازي سرعت باال
متخصص در زمينه شبيه سازي و بهينه سازي طراحي
سوابق شغلي و مديريتي
The University of Minnesota's Center for Bioethics اشتغال در
 سال بر اساس تجارب طراحي و ثبت اختراع انجام شده با3  به مدتFarMed موسس و مدير شركت
 از كشور انگلستانOwen Mumford همكاري
خالصه تجربيات
Medical device , disposable drug delivery pumps (design, development and
mfg)
Medical device, Hearing aids and middle ear implants
Manufacturing automation, CNC 2.5D contour engraving from image
CNC compiler, use of programing language (e.g. VB) structure (loops, if,
math functions) to generate and machine complex surfaces
Manufacturing automation, database control of mfg setup and quality reports
Gas /vapor compressors, high speed rotary wankel for steam, freon and air
Simulation and optimization of part performance as a function of
manufacturing parameters
Manufacturing processes, machining, molding (continuous, batch), extrusion
and sintering

 پژوهشي و حرفه اي،دستاوردهاي علمي
: مورد ثبت اختراع بيشتر در زمينه وسايل پزشكي در آمريكا كه در مرجع زير آمده است30 داراي حدود
http://patent.ipexl.com/inventor/Farhad_Kazemzadeh_1.html
تدوين دو مقاله و انتشار در مجالت معتبر بين المللي
تاليفات
Generation of Submicron Iron Particles by تاليف كتاب
2322  توسط انتشارات دانشگاه مينهسوتا در سالMeans of a Plasma Jet
عاليق
 سال گذشته در ليگ23 عالقمند به پياده روي و دوندگي و ورزش واليبال كه در
.شهر بازي كردهام
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فتح اله كليائي
متولد  2918قزوين
ساكن تهران
f.koliaei@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان اسدآبادي تهران 2938
دوره آموزشي آشنايي با محاسبات سازههاي بتني صنعتي در شركت ايتالم پيانتي ايتاليا به مدت  6ماه در
سال 2933
متخصص در زمينه طراحي سازههاي فوالدي و بتني و نيز مديريت شركت هاي پيمانكاري و طراحي و
تداركات پروژهها
مسلط به زبان انگليسي و آشنايي مختصر با زبان ايتاليايي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير پروژه تسهيالت دريافتي گاز طرح خارک در شركت بين المللي مهندسي ايران ( )IRITECدر
تهران تا سال 2983
هماهنگ كننده طراحي و مجري سيستم هاي تداركاتي و مديريت تداركات پروژههاي نفت و گاز در
شركت ايريتک در تهران
هماهنگ كننده بازرسي هاي شخص ثالت (سورويانس) و هماهنگ كننده پروژه كوره هاي پاتيلي در
شركت  IRASCOزيرمجموعه شركت ايريتک در ايتاليا
مدير راه اندازي واحد احياء مستقيم /اشتغال در واحد مهندسي سايت /مدير نصب و راه اندازي فوالد سازي
در فوالد مباركه اصفهان از طرف شركت ايريتک
عضو هيئت مديره و معاون اجرايي در شركت تكنيكان تهران
مجري طرح شركت نورد كاويان در اهواز از طرف سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
عضو هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل در شركت ايريتک تهران
كارشناس طراح ساختمانهاي صنعتي فوالد و بتن در شركت ايريتک تهران
مسئول آزمايشگاه لرزه و كنترل در دانشكده مكانيک دانشگاه صنعتي شريف
چكيده تجارب
مديريت شركت هاي پيمانكاري ،طرح و تداركات پروژهها از سال  2938تا 2983
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
سه سال در كشور ايتاليا براي كار از طرف شركت ايريتک اقامت داشته ام.
عالقمند به ورزشهاي تنيس ،اسكي و شنا هستم.
متاهل و داراي  9فرزند هستم كه فرزندانم به ترتيب ليسانس زبان انگليسي،
ليسانس بازرگاني و ليسانس مهندسي صنايع هستند.
توصيه به نسل جوان
گفتمان متفاوت نسل امروز برايم قابل درک است و تجربيات قبلي براساس بستر
مديريتي حاصل از وضعيت كالن اقتصاد و صنعت كشور قابل انتقال است.
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احمدرضا گنجي
متولد  2913بيرجند
ساكن منطقه خليج سانفرانسيسكو در كاليفرنيا آمريكا
aganji@sfsu.edu
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي مكانيک گرايش حرارت و سياالت از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 2323
فوق ليسانس مهندسي مكانيک گرايش حرارت و سياالت از دانشگاه كاليفرنياي در بركلي 2323
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
داراي گواهينامه مهندسي حرفه اي از ايالت كاليفرنيا
متخصص در زمينه مهندسي انرژي ،ارزيابي مهندسي محيط زيستي ،و تحليل و طراحي سيستمهاي انرژي
زمينههاي پژوهشي شامل بهينه سازي مصرف انرژي در تاسيسات صنعتي و تجاري
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي -استاد -مهندسي مكانيک و مدير برنامه مهندسي مكانيک در دانشگاه ايالتي
سانفرانسيسكو از  2382تاكنون ()sfsu.edu
مدير مركز ارزيابي صنعتي از  2331تاكنون كه با حمايت وزارت انرژي آمريكا اداره ميشود.
موسس و مدير ارشد  BASE Energy Inc.در شهر سانفرانسيسكو آمريكا
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان از  2938تا 2963
چكيده تجارب
ارزيابي مصرف انرژي صدها تاسيسات توليدي
انجام پروژهاي متعدد اندازه گيري و صحه گذاري  measurement and verificationاز نظر
بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان مشاور در بهره وري انرژي
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدوين بيش از  30مقاله و انتشار آن در مجالت و كنفرانسهاي بينالمللي
عضو انجمنهاي علمي  , ASHRAEASMEدر آمريكا
تاليفات
همراهي در تاليف كتاب درسي Introduction to Engineering
 Experimentationچاپ سوم توسط  Prentice Hallدر سال 1020
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محمد فواد مردوخ روحاني
متولد  2990سنندج
ساكن سنندج
foad.mardookhrohani@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان هدايت سنندج 2938
دوره ارزيابي فني ،صنعتي و اقتصادي طرحها و پروژه ها در انجمن مديريت ايران 2963
دوره ارزيابي فني جوش در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 2968
دوره بازرسي اولتراسونيک در مركز تحقيقات كاربردي ايران 2968
آشنايي با زبان هاي انگليسي و عربي در حد متوسط
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت نساجي شاراريس در سنندج از  2981تا 2930
مدير عامل شركت نساجي كريشه در سنندج از  2963تا 2982
مدير واحد مهندسي در شركت ايران گاز تهران از  2968تا 2922
كارشناس خدمات مشاورهاي در شركت ايران گاز تهران از  2969تا 2968
سرپرست كارگاه در شركت ايران گاز تهران از  2962تا 2969
مدرس انستيتو تكنولوژي سنندج از  2936تا 2932
كارشناس مونتاژ كانورتر در كارخانه ذوب آهن اصفهان 2933
عضو هيئت مديره و كارشناس تاسيسات در شركت ساختماني و تاسيساتي امانيه در سنندج از  2939تا
2932
خانواده
همسرم كارشناسي شيمي دانشگاه تربيت معلم ،دخترم كارشناسي مهندسي صنايع دانشگاه كردستان و
پسرم كارشناسي ارشد مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اميركبير است.
توصيه به نسل جوان
تجربه نشان ميدهد فارغالتحصيالن رشته هاي فني اگر در دوران تحصيل دانشگاهي در مقاطعي تماس و
همكاري نزديک با بخش هاي صنعتي داشته باشند ،زمان شروع فعاليت كاري به عنوان يک مهندس ديد
واقع بينانه تر و توانايي بيشتري خواهند داشت.
من اگر فرضاً به دوره جواني و دانشجويي باز مي گشتم زبان هاي آلماني،
انگليسي و عربي را كامال ياد ميگرفتم و درسهاي دانشگاهي را حداقل تا پايان
كارشناسي ارشد ادامه ميدادم.
پيام ويژه
انسان دوستي ،اخالق و تالش
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مهدي مزين
متولد  2913اروميه
ساكن تورنتو كانادا
mozayan@idirect.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان فردوسي اروميه 2938
دوره آموزشي طراحي كارخانجات فوالد سازي در شركت ايتاليم ايتاليا به مدت  6ماه در سال 2933
دوره آموزشي حقوق مهاجرت و شهروندي به مدت دو سال در  Humber Collegeشهر تورنتو كانادا
1008
مسلط به زبان انگليسي و آشنايي مقدماتي با زبان ايتاليايي
سوابق شغلي و مديريتي
مشاور رسمي امور مهاجرت به كانادا در شركت  CAIR International Consulting Incدر
تورنتو كانادا از  2331تا كنون
رئيس هيئت مديره شركت مهندسين مشاور پوالد در تهران از  2920تا  2983و بازنشستگي در سال 2932
مدير عامل و مدير واحد مهندسي مكانيک شركت مهندسين مشاور پوالد در تهران از  2963تا 2920
مدير پروژه و كارشناس مهندسي مكانيک در شركت مهندسين مشاور پوالد در تهران از  2969تا 2963
كارشناس طراحي ماشين در شركت ايريتک تهران از  2933تا 2969
كارآموز -كارشناس طراحي ماشين در شركت ملي فوالد ايران در تهران و جنوا ايتاليا 2933
چكيده تجارب
كارشناس مهندسي مكانيک پروژه كارخانه فوالد اهواز به مدت  3سال
مدير پروژه هاي طراحي شهرک هاي صنعتي به مدت  3سال در شهرهاي تهران ،زنجان و تبريز
رئيس هيئت مديره شركت مهندسي مشاور پوالد به مدت  21سال
مشاور رسمي امور مهاجرت به كانادا به مدت  10سال
عاليق ،خانواده
عالقمند به ورزش هاي تنيس و اسكواش و كنسرت هاي موسيقي ايراني
متاهل و داراي دو فرزند دختر
توصيه به نسل جوان
در انجام كارها عجول نباشيد و در آرامش تصميم مديريتي بگيريد.
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جواد مستقيمي طهراني
متولد  2913مشهد
ساكن تورنتو كانادا
mostag@mie.utoronto.ca
تحصيالت و توانمندي ها
دكتري مهندسي مكانيک از دانشگاه مينهسوتا در مينياپوليس آمريكا 2381
فوق ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه مينهسوتا در مينياپوليس آمريكا 2328
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
زمينه هاي تحقيقاتيStudy of thermal spray coatings, transport phenomena :
 and electromagnetics in thermal plasma sourcesو بطور ويژه در زمينه مطالعات
جريان ،حرارت و حوزههاي الكترومغناطيس در قوسها و RF inductively coupled plasmas
سوابق شغلي و مديريتي
موسس و مدير شركت  Simulent Incفعال در زمينه توسعه نرمافزار ديناميک سياالت محاسباتي در
تورنتو كانادا از  2339تاكنون ()www.simulent.com
عضو هيئت علمي -استاد برجسته پالسما -دپارتمان مهندسي مكانيک و صنايع دانشگاه تورنتو از 2330
تاكنون
مدير مركز فناوري اندود پيشرفته در دپارتمان مهندسي مكانيک و صنايع دانشگاه تورنتو
اشتغال در شركت  Pratt & Whitneyدر شهر  Longueilكبک كانادا
عضو هيئت علمي دپارتمان مهندسي شيمي دانشگاه  Sherbrookeدر كبک كانادا
چكيده تجارب
داراي تجربه در زمينه Extensive simulation of the dynamics of droplet impact
and solidification in thermal spray processes.
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
دريافت مدال هفتاد و پنجمين سالگرد  ASMEبخش انتقال حرارت در سال 1029
دريافت مدال  Robert W. Angusاز موسسه  CSMEدر سال 1029
دريافت جايزه يادواره  ASMEبراي انتقال حرارات در سال 1021
دريافت مدال  Jules Stachiewicاز  CSMEدر سال 1022
دريافت جايزه  NSERC Brockhouse Canadaدر سال 1020
دريافت مدال مهندسي در تحقيق و توسعه از موسسه مهندسين حرفهاي تورنتو در سال 1003
عضو زيركميته شيمي پالسما از اتحاديه جهاني شيمي محض و شيمي كاربردي ()IUPAC
عضو سردبيري مجله Plasma Chemistry and Plasma Processing
عضو شوراي سردبيري بين المللي Journal of Thermal Spray
عضو همكار موسسه مهندسي كانادا ( ،)EICدانشكده مهندسي دانشگاه توكيو،
آكادمي مهندسي كانادا ()CAE
عضو انجمنها و موسسات علمي پژوهشي از جمله ASME, CSME,
CAE, AAAS, IUPAC
عضو ارشد همكار  Massey Collegeدر تورنتو كانادا و موسسه مطالعات
پيشرفته در دانشگاه بولونيا در ايتاليا
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ايرج مشرفي
متولد  2918تهران
ساكن تهران
moshrefi_i@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس مهندسي مكانيک گرايش سازه هاي مكانيكي از دانشگاه پواتيه فرانسه
2933
فوق ليسانس مهندسي هستهاي گرايش ترمو ديناميک نيروگاههاي هستهاي از سازمان انرژي اتمي فرانسه (در
چارچوب بورس دولتي) 2932
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان اديب تهران 2932
متخصص در زمينه مديريت و نظارت بر اجرا ،تنظيم و اصالح قراردادهاي اجرايي ،چابک سازي كارگاه
مسلط بر زبانهاي انگليسي و فرانسه
سوابق شغلي و مديريتي
سرپرست نظارت پروژه در مجتمع فوالدي آلياژي ايران در يزد از طرف مهندسين مشاور نوها از  2983تاكنون
مدير پروژه /مدير دستگاه نظارت در شركت ايريتک تهران از  2928تا سال 2983
مدير پروژه /مدير دستگاه نظارت در شركت مهندسين مشاور سازه در تهران از  2922تا 2928
مدير پروژه /مدير دستگاه نظارت در شركت ايريتک تهران از  2933تا 2922
چكيده تجارب
اتخاذ روش هاي كاربردي با هدف پيشبرد پروژه هاي صنعتي با توجه به برنامه ي زمانبندي پروژه و بودجه
بندي در پروژههاي مختلف فوالد ،نفت ،گاز ،پتروشيمي و معدن
اين فعاليت ها در صنايع مختلف از جمله  :مجتمع فوالد مباركه ،مجتمع هاي فوالد خراسان ،فوالد آلياژي يزد و
واحدهاي احياي مستقيم اردكان و شهيد خرازي اصفهان ،مجتمع پتروشيمي امام خميني ،مجتمع پتروشيمي
رازي ،پااليشگاه گاز آغار داالن ،پروژه ي جمع آوري گازهاي سرچاهي حوزه هاي نفتي منطقه ي اهواز (آماک)،
مجتمع زغال سنگ پروده ي طبس ،طرح تزريق گاز حوزه هاي نفتي بي بي حكيمه و دوگنبدان ... ،انجام شده
است.
دستاوردهاي ورزشي
حضور در تيم فوتبال دانشگاه در دوران دانشجويي از  2930تا 2939
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
اقامت در فرانسه به مدت  3سال
عالقمند به موسيقي سنتي ايراني ،سينما ،ورزش فوتبال و مطالعهي فلسفه
همسرم ليسانس شيمي محض و داراي يک فرزند دختر و يک فرزند پسر هستم .مهسا دكتري اقتصاد از
دانشگاه تورنتو و پارسا كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر از دانشگاه تهران است.
توصيه به نسل جوان
شايد بتوان عصاره ي تجارب را در قالب عبارت "تالش براي استقالل وطن" خالصه
كرد .نسل جوان بايد با تكيه بر همت ،اراده و قواي جواني خود و با برپا داشتن اين
شعار همواره در تالش براي ايجاد ارزش افزوده براي جامعه ي خود باشند.
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حسين مصباحي
متولد  2912سمنان
ساكن سمنان
noushin.mesbahi@gmail.com
تحصيالت و توانمندي ها
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان صفايي سمنان 2939
دوره آموزشي ديزل الكتريک در شركت راه آهن به مدت  1سال 2938
گذراندن دوره كارآموزي برنامه ريزي شده در شركت راه آهن كه ارزش اين دوره معادل مدرک مهندسي
ارزيابي گرديد.
متخصص در زمينه كارهاي كارگاهي طراحي و ساخت
سوابق شغلي
كارشناس طراحي و ساخت قطعات در قسمت نوسازي راه آهن تهران از  2936تا 2921
از سه سال قبل از ورود به دانشگاه صنعتي شريف كارمند راه آهن بودم و در همان شركت در سال 2921
بازنشسته شدهام .در طول اين مدت 9 ،سال در دفتر فني پروژه هاي احياء و  9سال در متروي تهران در راه
اندازي و كاربري دستگاه حفار به عنوان مأمور خدمت ،نيز انجام وظيفه كرده ام.
عمده ترين وظيفه كاريام در راه آهن به عنوان كارشناس طراحي و قطعه سازي در قسمت كارخانجات
نوسازي راه آهن و همچنين نصب و راه اندازي ماشين آالت صنعتي بوده است.
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
طراحي و ساخت دستگاه جمع آوري غبار خروجي از كوره هاي پخت گچ با استفاده از مولتي سيليكون كه
به تاريخ  2982/3/22در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است.
عاليق ،خانواده
داراي عالقه شخصي به طراحي و ساخت دستگاههاي ابتكاري
متاهل و داراي سه فرزند هستم .دختر اول دكتري اقتصاد است و افشين و نوشين دوقلوي پسر و دختر
هستند .افشين ليسانس مهندسي برق از دانشگاه سمنان و فوق ليسانس و دكتري مهندسي برق از دانشگاه
صنعتي شريف است .نوشين ليسانس شيمي از دانشگاه سمنان و فوق ليسانس شيمي دانشگاه صنعتي
شريف است.
توصيه به نسل جوان
اگر به دوره جواني بازميگشتم ،در جهت استحكام روابط دانشگاه و صنعت تالش ميكردم .اگر چه امروزه
اين امر تا حدودي توسط واحد درسي «كارآموزي» انجام ميگيرد ،اما جهت احقاق واقعي اين هدف ،نياز به
برنامه هاي بيشتر و مدون تري ميباشد.
پيام ويژه
در جامعه اي كه ماديات حرف اول را ميزند و درآمد ،رفاه و آسايش مادي بقال و
سوپري سركوچه خيلي بيشتر از يک مهندس بدون سرمايه ميباشد ،ترغيب و
ايجاد انگيزه براي يادگيري ثمربخش افراد جوان ،بسيار مشكل است .لذا نياز است
تا در اين خصوص فرهنگسازي صورت پذيرد.
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كيومرث مظلوميان
متولد  2913تهران
ساكن پاسادنا در كاليفرنياي آمريكا
qmazloomian@tmadengineers.com
بيوگرافي ارايه نشد.
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
سوابق شغلي و مديريتي
اشتغال در شركت  Tmad Taylor & Gaines Engineersدر كاليفرنياي آمريكا
()www.tmadengineers.com
معاون مدير عامل و سرگروه در شركت TMAD Taylor & Gaines, Inc
()www.taylorgaines.com
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فرامرز يزداني
متولد  2916قائمشهر
ساكن تهران
f.yazdani26@yahoo.com
تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي اميركيبر
ليسانس مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان نظام
دوره فني و تخصصي در شركت زانوسي ايتاليا
متخصص در زمينه تهيه گزارش توجيهي فني و اقتصادي طرحهاي صنعتي
كارشناس رسمي دادگستري در رشته ماشين آالت و تاسيسات صنعتي
ناظر و طراح پايه يک تاسيسات مكانيكي ساختمان
ناظر و طراح لوله كشي گاز ساختمان و كارخانجات
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت آردو
عضو هيئت مديره شركت صنعتي جنرال
مدير عامل شركت ايران سيلندر
عضو هيئت مديره شركت ايران گاز
رئيس هيئت مديره شركت ارج
رئيس هيئت مديره شركت پارس حفاظ
رئيس هيئت مديره شركت گام آفرين
رئيس هيئت مديره شركت خميرمايه كرمانشاه
معاون و سرپرست اداره كل نظارت بر اجراي طرحهاي صنعتي وزارت صنايع و معادن
ناظر تاسيسات برق و مكانيكي در شركت مترو تهران
مدرس دانشگاه آزاد
مدرس دانشگاه علمي و كاربردي
چكيده تجارب
آموزش دروس استاتيک ،ديناميک و مقاومت مصالح به مدت  10سال
مدير اجرايي شركتهاي صنعتي به مدت  93سال
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
مدير نمونه در زمان دو وزير صنايع و معادن در سالهاي  2926و 2980
عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
سفر به بيش از  23كشور صنعتي و توسعه يافته جهان به منظور شركت در نمايشگاههاي صنعتي ،خريد ماشين
آالت صنعتي و بازديد از كارخانجات توليدي و صنعتي ،عالقمند به ورزشهاي
كشتي ،كوهنوردي ،شنا ،فوتبال ،پياده روي و شطرنج
متاهل و داراي چهار فرزند هستم كه دو دختر فارغالتحصيل دانشگاه ،يک دختر
دانشجوي دندانپزشكي و يک پسر دانشجوي رشته مهندسي شيمي است.
پيام ويژه
آرمان اوليه هر فرد وطن پرستي ،شيرازه اصلي كار و زندگي عدم عدول از عدل و
انصاف ،و وظيفه اصلي هر فرد در زندگي تابعيت از قانون و حق و حقيقت است.
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حسين يوسفيان
متولد  2913تهران
ساكن لسآنجلس كاليفرنيا آمريكا
yousefian@infinitimedia.com
www.linkedin.com/pub/saeed-yousefian/27/930/287
تحصيالت
فوق ليسانس مديريت  MBAاز دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در لس آنجلس 1002
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان شاهرضا مشهد 2938
سوابق شغلي و مديريتي
بنيان گزار و مدير شركت  Solex Energiesدر لسانجلس كاليفرنيا آمريكا از  1002تا كنون
()www.soexenerties.com
بنيان گزار و مدير شركت  Infiniti Plastic Technologiesدر زمينه صنايع پالستيک در لس
آنجلس آمريكا از  1001تاكنون ()www.infinitimedia.com
مدير شركت  Infiniti Mediaدر آمريكا از  2332تا كنون
بنيان گزار مدير شركت  Sunnex Industriesدر چين از  2332تا 1002
بنيان گزار و مدير شركت  Abranjack Eng. Co.در ايران از  2932تا 2920
مهندسي پروژه شركت Techno Frigoدر ايران از  2933تا 2932
دستيار طرح و برنامه دانشگاه صنعتي شريف از  2939تا 2933
مهندس محاسب در شركت  Chakosh Constuctionدر ايران از  2932تا 2939
خانواده
همسرم خانم نسترن دموئي دانش آموخته دوره هفتم مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف است و فرزندانمان
سام و سارا نام دارند.

332

دوره چهارمي هاي مهندسي مكانيك فاقد ارتباط قطعي
محمد مهدي بيات
متولد  2913شيراز
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933

بهنام تبريزي
متولد  2990تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939

عبدالحميد جمالي خرنجاني
متولد  2990فسا
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939

محمد صادق خديوي
متولد  2913اهواز
ساكن آلمان
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939
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يوسف رحيمي
متولد  2913بجنورد
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933

سعيد نستار
متولد  2990تهران
ساكن انگستان
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938

علي رضا هراتي
متولد  2990تهران
ساكن آلمان
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
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فصل دهم

مشخصات درگذشتگان
دانش آموختگان دوره چهارم

335

(زنده ياد) ميربهادرقلي آريانژاد
متولد  2990شهسوار
درگذشت در سوم آذر  2930در تهران به علت سكته قلبي
تحصيالت و شايستگي ها
دكتري تحقيق در علميات از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي
فوق ليسانس تحقيق در عمليات از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2939
سوابق شغلي و مديريتي
عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران از  2963تا پايان حيات
رئيس دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران از سال  2963تا 2922
معاون تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران به مدت  23سال
مدير گروه مهندسي صنايع دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران از سال  2989تا پايان
حيات
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
سردبير مجله بينالمللي مهندسي صنايع
سردبير مجله بينالمللي علوم مهندسي
سردبير مجله بينالمللي مهندسي
ارايه بيش از  200مقاله در كنفرانس هاي داخلي و بينالمللي در سراسر جهان
تاليفات و ترجمه
تاليف كتاب تحقيق در عمليات -انتشارات مير 2986
تاليف كتاب برنامه ريزي پيشرفته توليد -انتشارت مير 2981
تاليف كتاب برنامه ريزي خطي – انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران 2923
تاليف كتاب تحقيق در عمليات پيشرفته – انتشارات مير 2928
ترجمه كتاب سيستم هاي كنترل توليد يكپارچه -سازمان نشر دانشگاهي 2929
انتشار  11مقاله علمي در مراجع معتبر بينالمللي
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(زنده ياد) منصور احمدي
متولد  2990دزفول
درگذشت در  20مهر  2922در مشهد بر اثر سكته قلبي
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2933
سوابق شغلي و مديريتي
سرپرست منطقه  6شركت برق مشهد
سرپرست شركت برق گناباد به مدت  9سال
اشتغال در شركت برق منطقهاي استان خراسان در مشهد
خانواده
همسر ايشان خانم دكتر عصمت شهيدي دندانپزشک و شاغل در مشهد هستند و از ايشان سه فرزند به
يادگار مانده است .آزاده متولد  2962پزشک شاغل ،بهزاد متولد  2968دانشجوي داروسازي و بهاره متولد
 2968دانشجوي معماري در مشهد هستند.
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(زنده ياد) محمد جعفر اكبري حامد
متولد  2913تبريز
درگذشت در  21مهر  2986در اثر تومور مغزي در تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از داشنگاه صنعتي شريف 2933
سوابق شغلي و مديريتي
در سال  2932در شركت صنايع بسته بندي استخدام شد .او داراي سوابق درخشان در مديريت واحدهاي
صنعتي بزرگ (مدير كارخانه يا مديرعامل ) چون كارخانجات لوازم خانگي پارس ،گروه بهمن (فيلور)،
پاكشو(گلرنگ) ،روغن نباتي پارس(قو) ،شيرآالت شيبه  ،كبريت ايران  .... ،و نهايتا" شركت پوياپليمر بود.
خانواده
او در سال  2933با مهرانگيز جامي دانشجوي دوره هفتم متالورژي ازدواج نمود .حاصل اين ازدواج دو فرزند
به نامهاي پريسا و مهرداد بود كه متاسفانه مهرداد هم  23ماه بعد از فوت پدرش به او پيوست .پريسا
دانشنامه كارشناسي خود را در رشته فيزيوتراپي از دانشگاه شهيد بهشتي دريافت كرده است.
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(شهيد) ايرج بيات موحد
متولد  2992زنجان
شهادت در  26دي ماه  2933در منطقه بستان در جنگ ايران و عراق
تحصيالت
فوق ليسانس الكترونيک ديجيتال از  Philips International Institue of Technologyدر
هلند 2933
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان شريعتي (پهلوي سابق) زنجان 2938
سوابق شغلي و مديريتي
مدير پروژه در مركز تحقيقات مخابرات ايران در تهران از  2938تا 2933
مدير بخش الكترونيک مركز پژوهشهاي خواص و كاربرد مواد دانشگاه صنعتي شريف از  2933تا 2938
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
طراحي و ساخت ترمينال كامپيوتري دو زبانه فارسي-التين كه اين نخستين بار بود كه يک ترمينال دو
زبانه فارسي-التين ساخته ميشد.
طراحي و ساخت دستگاه مولتيپلكسر تلكس
احراز رتبه نخست دوره فوق ليسانس در Philips International Institue of Technology
در سال 2933
احراز رتبه ممتاز در دوره ليسانس دانشگاه صنعتي شريف 2931
خانواده
شهيد ايرج بيات موحد در آبان سال  2938با همسر فداكار و صبورش خانم مليحه دروديان پيوند زناشويي
بست .هرچند به خاطر شروع جنگ و شهادت وي عمر اين وصلت از يكسال نگذشت ،اما همسرش
پايمردانه در پيوندي كه با او بسته بود برقرار ماند.
شرح حال
ايرج عزيزمان گل سرخي از سالله نيكان در ساعت دو و ده دقيقه بعدازظهر شانزدهم دي ماه هزار سيصد و
پنجاه و نه بر خاک تفتيده جنوب به خون خود غلتيد تا مانند هزاران سرو آزاده اي
باشد كه در جنگي كه به ناحق بر اين ملت تحميل شد قامتشان را سپر كردند تا
ذره اي از اين كنام شيران به دست نامحرمان نيافتد .او چون سربازي ساده به
جبهه شتافت اگرچه چون بسياري ديگر ميتوانست به هزاران دليل موجه از رفتن
سرباز زند .او متخصصي كارامد بود كه ميتوانست در پشت جبهه نيز چون خط
مقدم خدمات شاياني ارايه كند.
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او فارغ التحصيل ممتاز رشته برق دانشگاه صنعتي شريف بود كه در دوره كارشناسي ارشد نيز در انستيتوي
تكنولوژي فيليپس هلند در ميان دانشجويان ممتاز جهان اول شد و از دولت هلند تقدير نامه دريافت كرد.
پس از بازگشت در مركز پژوهشهاي خواص و كاربرد مواد و نيرو وابسته به دانشگاه صنعتي شريف مشغول
به كار شد .هنگام اعزام به جبهه در مركز تحقيقات مخابرات ايران مشغول خدمت بود .او بي شک گلي از
گلستان نيكان بود كه خدمت به خلق را سر لوحه زندگي خود قرار داد و در عمر كوتاه ولي پربار بيست و
هشت ساله اش قدمي بر خالف اعتقاداتش برنداشت اگرچه به دليل موقعيت شغلي ،اجتماعي و خانوادگي
خود امكان يک زندگي مرفه برايش بسيار فراهم بود.
گفتن و نوشتن از اين عزيز در اين كوتاه سخن نميگنجد ولي از هر كه بپرسي ،دوست ،آشنا و خويشاوند
جز به نيكويي ،مهرباني و كردار نيک از او ياد نميكنند .او يار محرومان بود و ياور غمديدگان و اين را
درعمل در آخرين صحنه زيباي زندگيش بر همگان ثابت نمود تا چون بسياري فقط به حرف وشعار بسنده
نكند .سرو قامتش هيچگاه به آغوش خانواده بازنگشت تا پدر و مادر داغديده ،همسر چشم به راه و خواهر و
برادران غمديده و دوستان و آشنايان دلشكسته در جاي جاي اين سرزمين ،برفراز كوههاي بلند و گستره
دشتهاي فراخ و آبي دريا و جاري رودخانه ها ،در جستجوي نشاني از او و ديگر فرزندان اين ميهن الله
گون باشند.
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(زنده ياد) سيدعليرضا حسيني
متولد  2913اهواز
درگذشت در فروردين ماه  2983در تهران در اثر بيماري سرطان
تحصيالت
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر كريم فاطمي اهواز 2932
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت صنايع الكترونيک و ارتباطي ذره موج در تهران از  2981تا 2989
مدير برنامه ريزي و كنترل پروژه ها در شركت داده پردازي ايران در تهران از  2982تا 2981
مدير برنامه ريزي و كنترل پروژه ها در شركت فناوري نوين نيرو – مجري و طراح تجهيزات هيدرومكانيک سدها در
تهران از  2982تا 2981
سرپرست خدمات فني و برنامه ريزي در شركت مهندسين مشاور ناموران – مشاور طرح پتروشيمي تندگويان از
 2980تا 2982
مدير برنامه ريزي و كنترل پروژه ها در شركت مهندسي تهران بوستن در تهران -مشاور مديريت طرح شكر امير
كبير از  2928تا 2980
مدير مهندسي سيستم ها در گروه صنعتي مهياگاز اصفهان از  2926تا 2928
سرپرست پروژه تامين قطعات فوالد مباركه و سرپرست برنامه ريزي و سيستم و روش در شركت الستيکهاي
صنعتي مباركه -ميركو در اصفهان از  2929تا 2926
سرپرست آموزش و مدرس دروس كامپيوتر در شركت اصفهان كامپيوتر در اصفهان از  2920تا 2929
مسئول برنامه ريزي و كنترل پروژه دستگاه نظارت در شركت بين المللي ايران – ايريتک در اصفهان از  2961تا
2968
عضو هيئت علمي – تدريس دروس مرتبط با دوره هاي كامپيوتر در دانشگاه جندي شاپور – شهيد چمران در اهواز از
 2933تا 2933
آناليست و مسئول سيستم مكانيزه انبارها در ذوب آهن اصفهان از  2939تا 2933
چكيده تجارب
طراحي و مكانيزه نمودن سيستمهاي حقوق و ثبت نام و كارنامه دانشجويان براي دانشگاه جندي شاپور و طراحي و
مكانيزه نمودن سيستمهاي حقوق و دستمزد آموزش و پرورش استان خوزستان به مدت  3سال
طراحي نظام گزارشهاي پيشرفته پروژه و طراحي ،راه اندازي و مشاركت در تدوين سيستمهاي داخلي دستگاه
نظارت و مكانيزه كردن آنها در شركت ايريتک به مدت  6سال
طراحي و مكانيزه كردن سيستم حقوق و دستمزد ،مالي و سيستم تامين قطعات در شركت ميركو به مدت  9سال
تدريس دروس مرتبط با كامپيوتر در دانشگاه آزاد اسالمي به مدت  9سال
خانواده
همسر ايشان خانم پروين چيت سازي ليسانس حسابداري از دانشگاه اصفهان و فعال در
زمينه امور مالي هستند و از ايشان سه فرزند بجا مانده است .احسان كارشناسي ارشد
معماري از دانشگاه هنر و داراي مدارج عالي در مسابقات معماري و مدير دفتر فرآيند
منطقي در طراحي معماري است .امين مدير عامل شركت طراحي و ساخت و دكوراسيون
داخلي كوبه در تهران ،و نوشين فوق ديپلم مرمت بنا از دانشگاه ميراث فرهنگي تهران و
دانشجوي طراحي داخلي در آكادمي هنرهاي زيباي رم است.
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(زنده ياد) سيد علي حسيني سمناني
متولد  2913اصفهان
درگذشت در تاريخ  2986/3/1در تهران به دليل بيماري سرطان معده
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت عقيق درخشان در تهران از  2983تا 2986
مدير امور شركت ها در شركت سرمايه گذاري معادن و فلزات در تهران از  2980تا 2983
مدير عامل شركت شهاب خودرو در تهران 2980
قائم مقام مدير عامل شركت رنوس در تهران 2923
مشاور مدير عامل شركت ايران خودرو در تهران 2928
معاون مدير عامل شركت سرمايه گذاري شاهد در تهران  2926تا 2922
مدير عامل شركت ايران وانت (گروه بهمن ) از  2921تا 2926
موسس و مدير عامل شركت رنگين شيمي از  2968تا 2921
مشاور وزير در وزارت پست و تلگراف و تلفن از  2963تا 2968
مدير گروه خودرو در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از  2962تا 2963
مدير عامل شركت سايپا در تهران از  2960تا 2962
مدير عامل شركت ليالند موتور ايران در تهران از  2938تا 2960
رئيس كارخانه گچ سمنان از  2933تا 2938
مدير فني نورد  930در كارخانه ذوب آهن اصفهان از  2939تا 2933
كارآموزي فني در كارخانه سيمان آبيک قزوين از  2931تا 2939
سفرهاي خارجي ،خانواده
سفر به بيش از  30كشور جهان جهت امور كاري و مسئوليت هاي محوله داشته اند.
متاهل و داراي چند فرزند
شرح حال
مرحوم مهندس سيد علي حسيني سمناني پس از قبولي با رتبه باال در دانشگاه صنعتي شريف ،از اصفهان به تهران
نقل مكان نمود و عمده فعاليت خود را قبل از پيروزي انقالب اسالمي در محيط دانشگاه شروع نمود .وي بيشتر در
پي شركت دادن دانشجويان در مجالس مذهبي و باال بردن درک و فهم ديني و سياسي دانشجويان بود.
در اين ميان ارتباط خود را با رجال مذهبي و سياسي شهر اصفهان خصوصاً دكتر بهشتي جهت روشنگري بيشتر
دانشجويان و حفظ ارتباط بين روحانيت و دانشگاه برقرار نمود .در زمان اوج مبازرات مردم قبل از انقالب نيز همانند
ساير آحاد جامعه در راهپيمايي ها و مبارزات خياباني نقش موثر و فعالي داشت .همزمان با ايجاد شرايط مناسب جهت
ورود رهبر انقالب به ايران در بخش فني كميته استقبال از امام عضويت داشت و
همگام با ديگر نيروها شرايط فني را جهت آماده سازي مراسم سخنراني حضرت امام
در بهشت زهرا و در طول مسير استقبال آماده نمود.
بالفاصله بعد از پيروزي انقالب نيز فعاليت خود را جهت سازندگي كشور در بخش
توليد و حل مشكالت كارگري از طريق حضور مديريتي خود در كارخانجات مختلف
توليدي و وزارت صنايع سنگين و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران شروع نمود.
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(زنده ياد) حبيب اهلل خديوي بناء
متولد  2990مشهد
درگذشت در بهمن  82فرانسه به علت بيماري تومور مغزي
تحصيالت
دكتري مهندسي عمران از انيستيتو علوم كاربردي ليون در فرانسه
فوق ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از مشهد 2938
شرح حال
مرحوم خديوي در بهمن ماه سال  2982به علت بيماري صعب العالج تومور مغزي و پس از يک سال و
نيم تالش براي معالجه در شهر پاريس درگذشت .پيكر او در پاريس به خاک سپرده شده است .پس از
وقوع اين ضايعه دو مجلس ترحيم در شهر پاريس و زادگاه وي در مشهد برگزار گرديد .دكتر خديوي كه
متولد  2990از شهر مشهد است از زمان انقالب تا پايان عمر در شهر پاريس اقامت داشت.
همسر ايشان خانم مهندس مريم معيني (خديوي) پس از درگذشت وي گفت :مرحوم خديوي تحصيالت
متوسطه خود را در شهر مشهد به پايان رسانده و در سال  2938وارد دانشگاه صنعتي آريامهر سابق شد.
وي مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد را در دانشكده سازه به پايان برد و مدتي نيز در اين دانشكده به
عنوان مربي به تدريس پرداخت .در سال  2932به فرانسه عزيمت كرد و در انيستيتو علوم كاربردي ليون
پذيرفته شد .وي دكتراي مهندسي عمران را از اين دانشگاه دريافت كرد .در سال  2382او كارخانه Dune
را تاسيس كرد كه در زمينه تخصصي بتن پيش تنيده فعاليت داشت .دو سال بعد او به Ingérop
 Groupكه يک شركت مهندسي فرانسوي بين المللي بود ملحق شد .او در اين شركت به عنوان مدير
پروژه براي تيم زيرسازه(  (Infrastructure Teamكار مي كرد .او در مدت  10سال فعاليت حرفه
اي خود خدمات زيادي به  Ingérop’s Internationalارايه كرد.
به بيان محمد الماسي هم دانشگاهي و دوست نزديک وي دكتر خديوي در زمينه طراحي و پيمانكاري
پروژه هاي سنگين عمراني نظير راه سازي ،پل سازي ،سد سازي ،راه آهن در كشورهاي انگليس ،كره
جنوبي ،چين ،آفريقا و بلغارستان فعاليت داشت .وي در سفر به ايران سمينارهايي را در دانشكده مهندسي
عمران برگزار نمود كه از نظر علمي و حرفه اي بسيار جالب و آموزنده است .موضوع يكي از سمينارهاي
وي شيوه هاي خاص اجراي پروژه ها بصورت كامل :تامين مالي طراحي ،ساخت و بهره برداري بود كه اين
روش در كشورهاي پيشرفته بسيار رايج است.
از مرحوم خديدي سه فرزند به اسامي علي ،نيما و عسل به جاي مانده كه فرزند
ارشد ايشان تحصيالت دانشگاهي خود را در انگلستان به پايان رسانده و دو فرزند
ديگر ايشان در حال تحصيل بوده و همگي در شهر پاريس ساكن هستند.
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(زنده ياد) علي رضا دليلي
متولد  2919زاهدان
درگذشت در مردادماه  2962در تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان رهنما در تهران
خانواده
در سال  2936ازدواج كرد و از وي دو فرزند به نامهاي كيا و پويا به يادگار باقي مانده است .كيا داراي
مدال طالي المپيک رياضي و مدال نقره المپيک كامپيوتر و شيمي و داراي ليسانس علوم رياضي از
دانشگاه صنعتي شريف ،دكتري رياضيات از دانشگاه  Rutgersدر نيويورک و فوق دكتري دانشگاه كلمبيا
در ميسوري آمريكا است .وي دستيار پژوهشي در انيستيتو تكنولوژي  Stevensدر نيوجرسي آمريكا است.
پويا پذيرفته شده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف است كه به علت عالقه فراوان به رشته هنر از
تحصيل در اين دانشكده انصراف داد.
شرح حال
علي رضا دليلي در خانواده اي متوسط و پرجمعيت و در دامان پدري سخت كوش و مادري مدير پرورش
يافت .وي دوران تحصيل ابتدايي و سيكل را در مدارس دولتي در شهرستانهاي مختلف با توجه به محل
زندگي والدين گذراند .او چند بار در كنكور دانشگاهها شركت كرد ولي به هر موفقيتي بسنده نكرد .پس از
دوره خدمت سربازي دوباره در كنكور شركت كرد و در رشته مهندسي شيمي دانشگاه شريف پذيرفته شد.
او در تمام مشاغلي كه به عهده داشت ،با تالشي چشمگير و با بهره گيري از دانش و هوش سرشار همواره
تاثر گذار بود.
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(زنده ياد) محمد حسين دهقان سلماسي
متولد  2918تهران
درگذشت در تاريخ  8آبان  2980به علت بيماري سل ناشي از آلودگي آزبستي
تحصيالت و شايستگي ها
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان ابومسلم مشهد 2932
تسلط به زبان انگليسي و فرانسه
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل شركت هربرز در تهران از  2928تا 2980
قائم مقام مدير عامل و رييس هيئت مديره شركت ايتوک ايران از  2926تا 2980
مدير عامل شركت ايكا در تهران از  2920تا 2926
رئيس هيئت مديره شركت ايتوک ايران از  2962تا 2920
مدير عامل شركت پويان گاز در تهران از  2963تا 2962
مدير توليد شركت درج در تهران از  2961تا 2963
سفرهاي خارجي و خانواده
به كشورهاي آلمان ،هلند ،سوئد ،دانمارک ،مالزي ،تايلند ،روسيه و ازبكستان سفر كردهاند.
همسر ايشان خانم الهه برخوردار ليساسن پرستاري هستند و از ايشان دو فرزند پسر به جاي مانده است.
مجتبي(سهيل) ليسانس مهندسي برق و سروش دانشجوي سال آخر مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي
اميركبير است.
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(زنده ياد) سيد حسن صفوي نيا
متولد  2918تهران
درگذشت در شهريور 2962
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان فردوسي تهران 2938
خانواده
در سال  2938با دختر عمويش فاطمه صفوي ازدواج كرد و دو فرزند دختر او لنا و دنيا هر دو فوق ليسانس
كامپيوتر از دانشگاه ايالتي لوس آنجلس هستند.
شرح حال
سيد حسين صفوي نيا در خانواده اي متوسط به دنيا آمد و تحصيالت ابتدايي و متوسطه را با بهترين ربته
گذراند .پس از پايان دبيرستان در كنكور دانشگاههاي مختلف شركت كرد و در دانشگاههاي تهران ،شريف
و شيراز پذيرفته شد .وي به مدت يک سال همزمان در دانشكده هاي اقتصاد دانشگاه تهران و دانشكده
صنايع دانشگاه شريف به تحصيل پرداخت و در نهايت ادامه تحصيل در دانشكده صنايع را انتخاب كرد .او
از ابتداي جواني به مردم كشورش عشق مي ورزيد .به گفته يكي از دوستانش حسين فردي متين ،موقر و
آرام بود .در تمام سالهاي دوستي با او هرگز او را اخم آلوده و عصباني نديدم.وي گر چه در خانوادهاي
سنتي به دنيا آمده بود اما روح زمانه را به خوبي درک مي كرد به طوري كه دانشگاه رفتن خواهر
كوچكترش براي او اهميت زيادي داشت.
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(زنده ياد) محمد فيوضي شجاعي
متولد  2990تهران
درگذشت در مشهد در 2933/3/23
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2939
ديپلم رياضي از دبيرستان علوي مشهد 2938
شرح حال
سيد محمد فيوضي شجاعي فرزند عباس متولد  2990تهران ولي شناسنامه در مشهد صادر شده است .وي
تحصيالت ابتدايي خود را در دبستان برهان تهران گذرانده و وارد دبيرستان علوي تهران شد .پس از
مهاجرت به مشهد تحصيالت دبيرستاني خود را در دبيرستان علوي مشهد در سال  2938به پايان برد .او
اكثراً جزو شاگردان ممتاز بود و با قبولي در رشته صنايع دانشگاه آريامهر آن زمان مجدداً به تهران بازگشت
و ادامه تحصيل داد .در حين تحصيل با همسرش كه هم اكنون در مشهد ساكن است ازدواج نمود .پس از
اتمام ت حصيل براي خدمت سربازي وارد شركت توانير در برق منطقه اي خراسان گرديد .تابستانها از استخر
شركت برق در مشهد استفاده مي كرد .متاسفانه در يكي از آن روزها به دليل سكته قلبي در استخر به
رحمت ايزدي پيوست .البته همسر ايشان اين مرگ را مشكوک و منتسب به عوامل ساواک مي داند.
از ازدواج ايشان يک فرزند پسر به نام محمد امين كه در موقع فوت پدر  2ماهه بوده به يادگار مانده است.
محمد امين فارغ التحصيل رشته صنايع غذايي است و در تهران به فعاليت بازرگاني اشتغال دارد .مادر ،دو
خواهر و سه برادر زنده ياد شجاعي در مشهد سكونت دارند .همسر ايشان استاديار بازنشسته دانشگاه هستند
كه هم اكنون مسئوليت امور فرهنگي مختلف را به عهده دارند.
به بيان سيد مهدي شجاعي برادر كوچكتر ايشان ،زنده ياد محمد شجاعي فردي مومن ،روشنفكر ،جدي،
مهربان و آرام بود .او ضمناً بسيار اهل مطالعه و عالقمند به تحقيقات و فناوري بود .او به شعر و ادبيات
بسيار عالقه داشت و فردي بسيار متفكر و جدي و مذهبي سالم و روشنفكر بود .او بسيار تالشگر و پيشرو
در علوم رياضي و حتي ورزش و ديگر مسائل اجتماعي بود.
با درگذشت او تمام فرصت هاي دنيايي به زندگي ابدي رخت بسته و به ديار باقي شتافت .خدايش رحمت
كند.
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(زنده ياد) حميد كارگري
متولد  2913تهران
درگذشت در  13اسفندماه  2932در تهران در اثر بيماري سرطان
تحصيالت
فوق ليسانس مديريت از انگلستان
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از دبيرستان نمازي شيراز 2932
تسط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت ايرادان ( صنايع ايران ودانمارک ) از  2921تا 2932
( )www.iradanco.com
موسس و رئيس هيئت مديره شركت پيچكوک در اهواز از  2921تا 2932
مدير عامل شركت سهند پوالد از  2920تا 2922
مدير عامل شركت ذوب سازان از  2968تا 2920
مدير توليد كارخانه شوفاژكار تهران از  2969تا 2968
مدير كارخانجات شركت صنايع فلزي ايران از  2960تا 2969
مدير عامل گروه ماشين سازي تبريز از  2932تا 2960
مدير تعميرات و طرح و توسعه ماشين سازي اهواز (ولران) از  2933تا 2932
مدير پروژه ساخت جک هيدورليكي در مركز تحقيقات متالورژي از  2939تا 2933
مسئول عمليات حرارتي فوالدهاي آلياژي در شركت فوالد صنعتي (روشلينگ آلمان) در تهران از  2930تا
2939
خالصه تجربيات
زنده ياد كارگري از سال  2921مدير عامل شركت توليدي پيچكوک ،توليد كننده پيچ و مهره هاي مورد
نياز در صنايع مختلف و همچنين مديرعامل شركت ايرادان ( صنايع ايران و دانمارک ) تامين كننده
تجهيزات و ملزومات صنايع غذايي ،نفت ،گاز و پتروشيمي ،بودند.
سفرهاي خارجي ،عاليق و خانواده
به كشورهاي اروپايي و آسيايي جهت بازديد و همچنين انجام كارهاي تجاري
مسافرت كرده اند.
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به ورزشهاي واليبال و تنيس روي ميز و به ادبيات خصوصا شعر نو عالقه داشتند.
همسر ايشان خانم فريبا صفري فارغالتحصيل دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف
هستند .از ايشان دو فرزند به نام عليرضا و نيلوفر به يادگار مانده است .عليرضا ليسانس رشته فراوري مواد
معدني معدن از دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران و شاغل در شركت ايرادان و نيلوفر دانشجوي رشته
داروسازي است.
به گفته همسر ايشان ،زنده ياد حميد كارگري آرزو داشت كه براي تحصيل جوانان يک هنرستان صنعتي
تاسيس كند ولي در نهايت به اين آرزو نرسيد .حال همسر ايشان بسيار مايل است كه اين آرزو را عملي كند
و براي اينكار از هم دانشگاهيان ميخواهد كه او را در اين كار خير ياري نمايند.
يادش گرامي باد
به بيان عليرضا كارگري ،پدرشان داراي خصوصيات اخالقي ممتازي بودند ،ايشان انساني دوست داشتني،
نيک خواه و نيک انديش و در نظر دوستان و نزديكانشان انساني تاثير گذار ،برجسته و صميمي بودند .به
گفته موالنا:
وانگه شراب عشق را پيمانه شو پيمانه شو
رو سينه را چون سينه ها هفت آب شوي از كينه ها
فاني شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو
چون جان تو شد در هوا ز افسانه شيرين ما
ياد ايشان هيچگاه از خاطره ها پاک نخواهد شد ،روحشان شاد.
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(زنده ياد) سيد جعفر محقق احمدآبادي (محقق داماد)
متولد  2990قم
درگذشت در شهريورماه  2983احتماالَ در قم
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
دستاوردهاي فرهنگي ،اجتماعي
تاليف  2مقاله و درج آن در مجله علوم انساني گزارش به شرح زير:
تضعيف اعتقادات مردم؟! – شهريور و مهر 2982
تناقضات رياكارانه ،تا كي؟! – دي ماه 2982
دشمنان دين برايتان هورا مي كشند -بهمن ماه 2982
آقاي كروبي ،حاال چرا؟! -فروردين 2981
ديوارهاي گمركي و بازارهاي بادآورده – دي و بهمن 2981
سياسي اجتماعي :پاسخ به افترائات؛ انكار محقق داماد همانا انكار اصل نظام است – بهمن 2989
دفاع از حريم تشيع (نامه سرگشاده)  -آبان 2983
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(زنده ياد) اقبال مشحون
متولد  2913سنندج
درگذشت در تاريخ  2920/6/10در تهران در اثر بيماري قلبي
تحصيالت و شايستگي ها
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ليسانس مهندسي دانشكده افسري تهران 2938
ديپلم رياضي از سنندج 2931
تسلط به زبان انگليسي
سوابق شغلي و مديريتي
مسوول بخش كامپيوتر ،مسوول برق شهرستان ،مدير امور خطوط استان كرمانشاه در شركت برق منطقه اي
غرب از  2931تا 2920
مدير عامل شركت كارزان باختر از  2963تا 2920
دستاوردهاي علمي ،پژوهشي و حرفه اي
تدريس در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي كرمانشاه و آذربايجان شرقي
تاليف كتاب طراحي خطوط انتقال برق (متاسفانه مجالي براي چاپ نماند)
هيات موسس نظام مهندسي ساختمان كرمانشاه
سفرهاي خارجي ،عاليق ،خانواده
به كشورهاي تركيه ،روماني ،ايتاليا و آلمان سفر داشته اند.
به ورزش كشتي (تيم دانشگاه و تيم شهر سنندج) و ورزش فوتبال عالقمند بودند.
همسر ايشان خانم انتها خسروي فرهنگي بازنشسته آموزش و پرورش هستند و سه فرزند پسر از ايشان به
يادگار مانده است .وريا ورزشكار ،شناگر تيم شهر و طراح و گرافيست ،زانا ليسانس عمران و فوق ليسانس
مديريت ،موزيسين و آهنگساز ،كيا ليسانس مكانيک جامدات و عكاس هنر هستند.

355

(زنده ياد) عباس مطهر
متولد  2990اصفهان
درگذشت در اشتوتگارت آلمان در  3مهر 2989
تحصيالت
فوق ليسانس از دانشگاه صنعتي برلين2968
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2933
ديپلم رياضي از اصفهان 2938
سوابق شغلي
پس از اتمام تحصيل و چند سال تجربه كاري ،او موفق شد از دولت بورس تحصيلي دريافت كند و در
ا رتباط با پروژه مشترک انرژي اتمي ايران به آلمان سفر كند .وقوع انقالب باعث گرديد كه اين پروژه
متوقف شود و عباس به ايران بازگشت .وي سپس به مدت سه سال در سازمان برق منطقهاي آذربايجان
فعاليت نمود .در سال  2961به آلمان بازگشت .او در سال  2963در شهر اشتوتگارت در زمينه طراحي نرم
افزار مشغول به فعاليت شد .آخرين محل كار او شركت  Xi Worksدر اين شهر بود.
عاليق ،خانواده
اشراق مطهر در توصيف برادرش مي گويد كه عباس شخصي هوشمند ،حساس ،سخاوتمند و درويش
مسلک بود .او هم از طبيعت لذت مي برد و هم از تكنولوژي هاي كامپيوتري روز .به ادبيات عالقمند بود
چنانچه بخش هايي از گلستان سعدي را از حفظ داشت.
بازماندگان شامل همسرش پترا ،دو پسرش شروين و اشكان و مادر فرزندان مهناز بهادري هستند.
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(زنده ياد) محمد علي احمدي بابوكاني
متولد  2916شهرضا
درگذشت در سال  2983در تهران به علت سكته قلبي
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2939

(زنده ياد) هوشنگ اسماعيلي
متولد  2990آبادان
درگذشت در سال 2960
تحصيالت
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2933

(زنده ياد) احمد جمالي زواره
متولد  2990اردستان
درگذشت در تاريخ  2969/3/8در تهران
تحصيالت
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933

(زنده ياد) سيد احمد حسيني آراني
متولد  2990كاشان
درگذشت در تاريخ  23شهريور 2962
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 2938
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(زنده ياد) حميد خادمي
متولد  2990گلپايگان
درگذشت در سال  2962در تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف
2933

(زنده ياد) داود خرسندي اردبيلي
متولد  2913اردبيل
درگذشت در تاريخ  2929/2/8در تهران به علت سكته
تحصيالت
ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 2933

(زنده ياد) عنايت اله خالق دوست
متولد  2911رشت
درگذشت در  2980/2/1در تهران
تحصيالت
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2936

(زنده ياد) محمد سعيد دروديان
متولد  2990تهران
درگذشت در تاريخ  2962/2/23در تهران در اثر سكته قلبي
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2932
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(زنده ياد)صادق رضواني كاشاني
متولد  2999اصفهان
درگذشت در سال  2928در قم
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2939
(زنده ياد) رضا شاملو
متولد  2912تهران
درگذشت در تاريخ  2980/2/19در محل دانشگاه در اثر اقدام به خودكشي
تحصيالت
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
سوابق شغلي
اشتغال در در دانشكده فيزيک دانشگاه صنعتي شريف تا زمان فوت

(زنده ياد) علي شكيبائيان
متولد  2918مشهد
درگذشت در مشهد دي ماه  2983به علت بيماري
كبد
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف
2939
سوابق شغلي
اشتغال به فعاليت هاي ساختماني در مشهد تا زمان درگذشت

(زنده ياد ) ولي اهلل عباسي
متولد  2919كرج
درگذشت در كرج حدود 2982
تحصيالت
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2933
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(زنده ياد)سيدهادي فرامرزي فر
متولد  2911مشهد
درگذشت به علت بيماري تومور مغزي در تاريخ  2922/20/8در تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 2932

محمود كامراني
متولد  2913بابل
درگذشت در  86/8/22در تهران
تحصيالت
ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 2933

رجبعلي محمدي ديناني
متولد  2913نجف آباد
درگذشت در سال 2962
تحصيالت
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2932

(زنده ياد) محمد علي ملك زاده
متولد  2913رشت
درگذشت به علت سكته قلبي در تهران حدود 2989
تحصيالت
ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 2931
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(زنده ياد) حسين مهرتاش
متولد  2912دماوند
درگذشت بر اثر سكته
تحصيالت
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي
شريف 2931

(زنده ياد) سعيد نشان
متولد  2912مشهد
در سال  2932در جريان انقالب در مشهد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و
شهيد شدهاند.
تحصيالت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 2931

(زنده ياد ) امير ساعد نعمت الهي
متولد  2913مالير
درگذشت در  23مرداد  2963در تهران
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931

(زنده ياد) داود نيكو
متولد  2918شهرري
درگذشت در شهريور  2983در نروژ
تحصيالت
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 2931
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نمايه دانش آم ختگان دوره چهارم
دانشكده مهندسي سازه (مهندسي عمران)
اعتمادي عيدگاهي ،محسن
خديوي بناء ،حبيب اهلل
زارعي ،جمشيد
زرين ،مرتضي

شايان اراني ،اسفنديار
غايي ،احمدرضا
قندچي ،جعفر

28
345
34
33

35
35
34

دانشكده مهندسي صنايع
آسودگي ،احسان
اخوان بهابادي ،محمدمهدي
افتخاري ،عبدالرحيم
بقائي ،سهيل
بهشتي شيرازي ،سيدمحمد موسي
پريساي ،سيما
تهمورس ،مجتبي
ثابت قدم ،احمد
جرايدي ،مجيد
حجازيان ،محمدحسين
حسين زاده حجازي ،سيدمحمود
خوشنويس ،بهرخ
دانائي مقدم ،مسعود
داوري تبريزي ،بيژن
درخشنده ،عبدالحميد
دهقان سلماسي ،محمدحسين
رجامند ،سكينه
رستگار ،بهمن
روحاني مشهدي ،محمدمهدي
زندي ،غالمرضا
سرداري ،محمدرضا
سيدالحسيني نوخندان ،محمدعلي

سيف الديني كوهبناني ،حميد
شكيبائيان ،علي
صدري ،تيمور
صفوي نيا ،سيدحسين
صمدي ،محمود
صنيعي ،عزت اله
ضابطيان ،جواد
ضيائيان مهدي زاده ،محمدجواد
فاضل سرجوئي ،فرزانه
فصيح ،سيدمرتضي
فالحي ،مهدي
فيوضي شجاعي ،محمد
قاسمي طاري ،فرهاد
قريشي ،سيدعلي
قسوره ،مهدي
مجتهدي ،ليلي
محقق ،احمد
محمدزاده ،محمد
ملك نيا ،شهرزاد
ميررضا ،كاظم
نشان ،سعيد

38
31
44
78
45
42
43
45
46
47
48
41
55
52
54
343
55
56
57
58
64
65

63
353
64
344
65
66
67
68
61
78
74
345
75
72
73
78
74
75
76
77
355

دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر
ابراهيم زاده ،اليزابت
ارباب دهكردي ،بهروز
اسماعيلي ،هوشنگ
اقبال نيا ،محمدهادي
اميني والشائي ،مظاهر
حاجي غالمعلي ،جالل

حسيني ،سيدعلي رضا
خنداني ،خيراله
ذكائي آشتياني ،هدايت
فرهنگ دره شوري ،نستيهن
قنبري ،والوديا
كامراني ،محمود

84
85
355
15
82
83

358

331
15
84
85
86
354

نيكتاش ،مرتضي
هاشمي اقدم ،ميرابراهيم

لطفي عمران ،جمشيد
مفيدي ،حسين
منتظمي ،صادق

87
15
15

اختياري ،رحيم
اديب مرادي لنگرودي ،محمدحسين
اميرشقاقي ،غالمرضا
جمالي زواره ،احمد
چهل اميران ،محسن
خرسندي اردبيلي ،داود
دوليان ،داريوش
رضائي شوشتري ،ناصر
شمسي پور ،مجتبي
صالحي زاده ،محمد

14
15
16
355
17
352
18
11
545
543

88
14

دانشكده شيمي
صفرزاده اميري ،علي
عزيزبگلو ،فرهاد
غفوري بخش ،شكور
كسائي ،محمدرضا
گبل ،فريدون
محراب زاده ،احمدعلي
مرتضائي ،حميدرضا
مرشديان ،جليل
وحيد ،حسين

545
554
546
547
548
554
541
552
553

دانشكده فيزيك
آريانژاد ،ميربهادرقلي
اشجع ،محمود
امجدي ،احمد
تهور ،محمد
خالق دوست ،عنايت اله
دادخواه ،سيداسداله
دهباشي قنواتي ،مرتضي
رضائي ،ولي اله
سعيدي ،امامقلي

سعيدي ،محمدسعيد
شاملو ،رضا
صادقي گوغري ،عباس
عباسي ،ولي اهلل
گرمستاني ،علي اكبر
مسلم ،كاظم
مهدوي ،سيدمحمد
موحد شريعت پناهي ،ژيال
موسوي ،سيدهاشم

334
556
558
534
352
551
524
525
534

522
353
523
353
524
525
526
527
521

دانشكده مهندسي برق
آبادي ،شهرام
آريا ،سيامك
ابراهيم پور ،جليل
ابريشم كار ،محمد
احمدي ،منصور
احمدي بابوكاني ،محمدعلي
احمدي قهدريحاني ،سيدجالل
احمديان چاشمي ،خسرو
اردشيرالريجاني ،محمدجواد
اصفهاني ،محمود

افتخاري ،قادر
افشاري علي آباد ،اسفنديار
اقصائي ،احمد
اكبري خليل آباد ،فريدون
امجدي كاشاني ،جواد
ايزدي بابوكاني ،حسين
باقري ،محمد
بلورچي ،مهرداد
بنده احمدي ،غالمحسين
بني اقبال ،محمدحسين

532
533
534
536
335
355
246
537
538
531

351

544
545
542
246
543
544
545
554
246
555

بوستاني ،احمد
بيات موحد ،ايرج
پركار اقدم ،احمد
پيرآور ،احمد
تبياني ،محمود
ترابي فرد ،علي اصغر
جيالني كجوري ،ابوالحسن
حائري ،محمد
حاجي صادقي ،ناصر
حاجيان ،حسن
حاجياني ،مسعود
حبيب زاده دزفولي ،علي رضا
حسيني سمناني ،سيدعلي
خادمي ،حميد
خليلي ،ابراهيم
دانشمند ،علي اكبر
دروديان ،محمدسعيد
راعي ،ابوالقاسم اسداله
رجبي راصت ،خسرو
رحيمي ها ،مهران
رضواني كاشاني ،صادق
رضوي ،سيدمظفر
زرگرارشادي ،توحيد
سازگاري ،داود
سلماسي زاده ،محمود
سليماني پراپري آزاد ،مجيد
سيدشبيري ،سعيد
سيدمنصوري ،سعيد
سيدين اردبيلي ،سيدهادي
شمسائي فر ،خسرو
صادق ،محمد
صدرائي ،محمدرضا

صفوي نائيني ،سيدعطااهلل
طاهري زاده ،مصطفي
طباطبائي ،سيدمحمدهادي
طالئي ،رسول
عابديني سهي ،جالل
عبيري ،بيژن
عطريان فر ،مهدي
فرزان ،بيژن
قائم مقامي ،شاهرخ
كبروي ،مجيد
گلستاني ،سيدجمال الدين
مبصري ،عبدالحميد
محمدي ،فرشاد
محمدي ،هاشم
محمدي ديناني ،رجبعلي
مزداپور ،خداداد
مژگاني ،مهرداد
مسلمان يزدي ،علي اصغر
مشحون ،اقبال
مصلحي جنابيان ،محمدصادق
مطهر ،عباس
مظاهري ،محمد
معماري پور ،باقر
ملك زاده ،محمدعلي
مناني ،محمدرضا
موسي پور ،اصغر
ميكائيلي نقده ،داود
نعمت اللهي ،اميرساعد
نعيمي ،محمدباقر
نيكو ،داود
وزوائي ،محمدرضا
ياحيد ،ايزاك كليمي

246
337
552
553
554
556
557
558
564
565
563
564
344
352
565
566
352
567
568
561
353
574
572
574
575
577
578
571
247
584
585
247

247
583
584
585
247
586
587
581
514
515
512
514
515
248
354
516
517
518
341
511
354
244
245
354
248
242
248
355
243
355
244
245

دانشكده مهندسي شيمي
اخوان ،هرتصل
افكار ،عبدالحسين
الياسي ،طهمورث
بدري فريمان ،ناصر
بوغوس اوانسيانس ،گاراپت

پورقاسمي ،سعيد
تدين ،مسعود
ثمري ميبدي ،عبدالحسين
جعفرآقائي ،محمدمهدي
جوالني ،فرامرز

232
254
255
232
232

364

253
252
254
232
256

حيدري گاوكاني ،ناصر
دليلي ،علي رضا
سالجقه ،داريوش
سيداحمديان ،محمدتقي
شريفي خراساني ،ماني
شهرياري ،حسين
صديق ،بهروز
غياسي ،محمدرضا
فرخ عالئي ،طلعت
قطب الدين ،علي

قوامي كيا ،حميد
محمدي ،سيدمحمد
محمديان برزكي ،سيدرضا
مشكوت الديني ،مصطفي
معطرعلي آبادي ،سعيد
ميربها ،نسرين
ميرسيدي ،محمدرضا
نقره كار ،غالمرضا
نيك پيام ،احمد

257
342
258
224
225
222
223
224
225
227

226
228
221
234
233
233
233
235
233

دانشكده مهندسي متالورژي (مهندسي و علم مواد)
آرش ،حسن
اسكوئي زاده ،ميترا
بابابيكي ،سليمان كليمي
باقري مارناني ،عبدالرسول
بلندي ،مهربان
پيرمحمدي ،عليرضا
پيروزبخت ،محمود
تمبرچي ،ابوالفضل
توكلي ،عيسي
جهانفر ،محمدسعيد
حائري جعبي ،محمود
حشمت پور ،بهمن
حمزه لو ،داريوش
راستان ،كامبوزيا

رهنماي منفرد ،محمد مسعود
روشندل ،سليمان
سعيدفر ،سيدمحمد
سيدصالحي ،محمد
طهماسبي خادم اسدي ،اردشير
فرخي پور ،اختر
كارگري ،حميد
متين ،محسن
مفيدي ،آقامهدي
مهدوي شهري ،حسن
نادري شاهي ،محسن
هاشم زاده ،عبدالرسول
هراتيان نژادي ،احمد

236
237
251
238
251
231
251
244
245
251
242
243
244
245

247
246
248
251
241
255
346
252
253
254
255
256
258

دانشكده مهندسي مكانيك
آتشكاري ،كاظم
آقاجانيان ،ورژ
ابن علي ،علي اصغر
اشراقي ،مرتضي
افصح هجري ،سيدابوالفضل
اكبري حامد ،محمدجعفر
الماسي ،محمد
اميني كافي آباد ،محمود
ايپكچي ،علي
بامشاد ،عليرضا
بزرگ نيا ،يوسف

بيات ،محمدمهدي
بيگدلي ،منصور
پناهنده ،محمد
پهلوان محمدعلي ،ناصر
تبريزي ،بهنام
ترابي ساريجالو ،محمدحسين
جاناني ،زال
جمالي خرنجاني ،عبدالمجيد
جمشيدي ،علي
چرمچي ،مجيد
حدادي ،علي رضا

262
263
264
265
268
336
261
274
275
272
273

365

335
275
276
278
335
271
284
335
285
282
284

حساس دلبرخواه ،فريبرز
حسيني آراني ،سيداحمد
حضرتي وند ،عارف
حضوري ،غالمرضا
حكيم جوادي ،مجيد
خادم حقيقت ،سيدمصطفي
خديوي ،محمدصادق
خرمي راد ،رحيم
خليل زاده شيرازي ،محمدابراهيم
درماني ،جليل
ديانت ،مهريار
راتقي ،سيدمحمدتقي
رحماني ،سيدهرمز
رحيمي ،يوسف
سالمي ،پرويز
سراچي ،محمدرضا
سلطان احمدي ،علي
شاملو منتظر مقدم ،كورش
شرافت ،حسن
شريكر ،وحيد
شه لري مهدي آبادي ،رستم
صادقلو ،منصور
صادقي ،خسرو
صديقي ،بيژن
صفامنصوري ،پيرمحمد
ضياء ضيابري ،سيدحسن

ضيائي ،كورس
طالبي ،محمدحسين
طباطبائي يزدي ،جليل
علي عسگريان ،محمود
عهديه ،موهبت اهلل
فداقي ،عبداله
فرامرزي فر ،سيدهادي
فهيمي ،ابوتراب
قاسمي ،فيروز
كاظم زاده ،فرهاد
كليائي ،فتح اله
گنجي ،احمدرضا
محقق احمدآبادي ،سيدجعفر
مردوخ روحاني ،محمدفواد
مزين ،مهدي
مستقيمي طهراني ،جواد
مشرفي ،ايرج
مصباحي ،حسين
مظلوميان ،كيومرث
مهرتاش ،حسين
نستار ،سعيد
هراتي ،علي رضا
يزداني ،فرامرز
يوسفيان ،حسين

285
355
286
287
288
281
335
214
215
212
213
214
216
332
218
211
344
345
342
343
344
345
346
347
348
341

362

354
352
353
354
356
357
354
358
351
324
325
322
348
323
324
325
326
327
328
355
332
332
321
334

اﺻﻼﺣﻴﻪ دﻓﺘﺮ ﭼﻬﺎرم
ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب )دﻓﺘﺮ ﭼﻬﺎرم( ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در ﺻﻔﺤﺎت  67و  68اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ رخ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻼح
ﺷﺪه اﻳﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﻴﻤﻪ اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺮاي ﻛﺘﺎب اراﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻛﺎرﮔﺮوه اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﺘﺎب ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻦ دوره ﭼﻬﺎرم

-------------------------------------------------------------ﺟﻮاد ﺿﺎﺑﻄﻴﺎن
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1330ﻣﺸﻬﺪ
ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻬﺮان
jzabet@gmail.com

ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ 1354
دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﻲ از دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﺑﻦ ﻳﻤﻴﻦ ﻣﺸﻬﺪ 1348
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﻚ ﻣﻨﻈﻮره

ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﻣﺎﻟﻚ و رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮژي ﭘﻮدر ﻟﻮت در ﺗﻬﺮان از  1371ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ
اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدر
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮﺗﺎن از 1362ﺗﺎ 1368
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ زﻣﺰم از  1359ﺗﺎ 1362
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ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺿﻴﺎﺋﻴﺎن ﻣﻬﺪي زاده
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1329ﻣﺸﻬﺪ
ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻛﺎﻧﺎدا
jziaeian@gmail.com

ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ 1354
دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﻲ از دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﺑﻦ ﻳﻤﻴﻦ ﻣﺸﻬﺪ 1348
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ  Zia Investments Incدر ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻛﺎﻧﺎدا ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﺼﺐ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﺋﻲ و ﺳﺮﻣﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ،ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﻲ از  1377ﺗﺎ 1392
ﺑﺎزرس ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻳﺮان در ﺗﻬﺮان
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﭘﻤﭗ و ﺗﻮرﺑﻴﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزي ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮان در ﺗﻬﺮان
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺘﺎد ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ در وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺗﻬﺮان
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﭻ ﺧﺎﻛﻲ ﻃﻮس در ﻣﺸﻬﺪ از  1360ﺗﺎ 1362
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻲ ﻓﻮر در ﻣﺸﻬﺪ از  1357ﺗﺎ 1360
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي )ﻧﺎن رﺿﻮي( در ﻣﺸﻬﺪ از  1354ﺗﺎ 1357

ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻋﻼﻳﻖ ،ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ واردات از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﻨﺰ و وﻟﻮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺋﺪ و ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎي ﻛﺎري داﺷﺘﻪ ام
و ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺳﻔﺮ ﻛﺮدهام.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ورزﺷﻬﺎي ﻛﻮﻫﻨﻮردي و ﺗﻨﻴﺲ ﻫﺴﺘﻢ.
داراي ﻫﻤﺴﺮ و دو ﻓﺮزﻧﺪ)دﺧﺘﺮ وﭘﺴﺮ( ﻫﺴﺘﻢ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان
اﮔﺮ ﺑﻪ دوره ﺟﻮاﻧﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻢ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻤﻲ روز ﺗﻼش ﻣﻲﻛﺮدم و ﺑﻪ درس و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از
اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎدان دﻟﺴﻮز و ارزﺷﻤﻨﺪ آن روز داﻧﺸﮕﺎه در داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ و ﺟﺪي ﻣﻲﻛﺮدم.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم دوران ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﭘﺴﺘﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاري ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ
ﻻزم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاي ﻧﺸﺪم و از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻠﺖ دور ﻣﺎﻧﺪن از ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻨﺎﻳﻊ و زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي آن ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان آن
ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻨﺪ ﻟﻘﻤﺎن ﺣﻜﻴﻢ ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال
»ادب از ﻛﻪ آﻣﻮﺧﺘﻲ؟ ﮔﻔﺖ از ﺑﻲ ادﺑﺎن ﻫﺮﭼﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ از آن ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮدم« ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
اﺳﺖ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن در ﻣﺤﺪوده ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻴﻖ در
آن ﻣﺤﺪوده ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻧﻪ آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎره و ﻫﻴﭻ ﻛﺎره ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف »ﻛﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ درﮔﻪ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺑﺎز
ﮔﺮدد ﻧﺎاﻣﻴﺪ  -ﮔﺮ ﮔﺪا ﻛﺎﻫﻞ ﺑﻮد ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ«
ﺻﻔﺤﻪ 68

