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 پيام دبير كل انجمن
فرمان تاسيس دانشگاه صنعتي آريامهر كه بعداً به صنعتي  1344پنجاه سال پيش در آبان ماه 

ن البرز مامور مرحوم دكتر محمد علي مجتهدي رئيس وقت دبيرستا. شريف تغيير نام يافت صادر شد
عوامل و شرايط گوناگون و متفاوتي دست به دست هم داد تا اين دانشگاه تازه . تاسيس اين دانشگاه شد

 و كشوروقت  مقامات پشتيباني و حمايت. تاسيس به فاصله كوتاهي مسير بالندگي خود را طي نمايد
 ،، دكتر فضل اله رضاديمجته علي محمد دكتر ياد زنده چون يمتعهد و وارسته زارانخدمتگ تالش

  .كرد فراهم را كار بستر زنده ياد دكتر محمد امين و بسياري ديگر
 زيادي محبوبيت به و ربود كشور فني هاي دانشگاه ساير از را سبقت گوي كوتاهي مدت به دانشگاه اين
 هيئت اعضاي و اداري كادرنفر  هاسال گذشته صد 50در . يافت دست فن و علم طالب جوانان ميان در

 .رساندند ياري است شده تبديل تنومند درختي به اكنون هم كه نهال اين بالندگي و حفظ به علمي
طي دو  شريف صنعتي دانشگاه گيسال چهل جشن سال از تاسيس دانشگاه، 40با گذشت 1385 سال در

 بررسي ضمن هادر اين برنامه . شد برگزار تمامتر چه هر شكوه با كيش جزيره و تهران در برنامه مختلف
 .آمد عمل به تجليل دانشگاه ارانخدمتگز و گذاران پايه از دانشگاه، تاسيس تاريخ مختلف زواياي

 هيئت اعضاي و متوليان كه هايي كوشش كنار در ديديم خود وظيفه التحصيالن فارغ انجمن در ما
 التحصيالن فارغ نقش ررسيب به ديگر جبهه در كنند، مي ملي سرمايه و نهاد اين اداره در دانشگاه علمي

 به كه بود چنين. بپردازيم دانشگاه آموزشي نظام ارتقاي براي و ارايه پيشنهاد كشور توسعه در دانشگاه
 و طراحي دانشگاه مختلف هاي دورهبراي  التحصيلي فارغ سال چهلمين هاي جشن سلسله انجمن ابتكار
با  1389 مهرماه شانزدهم دروه هرچه تمامتر ها با شك ويژه دوره اولي جشن اولين. شد نهاده بنيان

هاي ساليانه به يك سنت   پس از آن برگزاري جشن. نفر در محل دانشگاه برگزار شد 1500حضور قريب 
آموختگان دوره دوم تا  داشت دانش تبديل شد و در ماه مهر هر سال جشن ساليانه با محوريت گرامي

مجموعه برنامه هاي بزرگداشت پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه، راستا با  امسال نيز هم. پنجم برگزار شد
) 1350ورودي (شاهد برگزاري جشن بزرگ ساليانه با محوريت گراميداشت دانش آموختگان دوره ششم 

هاي ساليانه،  در ادامه روند توسعه جشن. مهرماه در محل دانشگاه خواهيم بود 17و  16در روزهاي 
همراه  "التحصيالن نشست دستاوردهاي چهل ساله فارغ"با عنوان جشن امسال با نشست يك روزه 

 .خواهد بود و قرار است صدها مهمان از مناطق مختلف داخل و خارج كشور در آن حضور يابند
 .را به عهده دارد ي ساليانهها جشن برگزاري مسئوليتمتغير  و ثابت متشكل از اعضاي اي ويژه ستاد

 برگزاري ستاد. دهند عالقمند و فعال از همان دوره تشكيل مي لتحصيالنا فارغ اعضاي متغيير ستاد را
 و مداوم كوشش يكسال مدت در و كرد آغاز را خود كار 1393 ماه مهر از ششمين جشن ساليانه

 اهداف جشن اين. كند فراهم را امسال جشن برگزاري مقدمات توانست مستمر هفتگي جلسات برگزاري
اهداف تعيين شده براي  .گيرد مي قرار بازنگري مورد ستاداعضاي  همفكري با هر ساله كه دارد مهمي

 :جشن دوره ششم به شرح زير است
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 جهان و ايران نقاط اقصا در ششم دوره التحصيالن فارغ همه با ارتباط برقراري
 مهمانان و خانواده حضور با ها  ششمي دوره تكريم
 كسوتپيش استادان و دانشگاه گذاران پايه از تقدير
 خدمات و دستاوردها چكيده انعكاس و ششم دوره آموختگان دانش معرفي مصور كتاب انتشار و تهيه
 جامعه به آنان ساله 40

 پيشكسوت استادانو  ششم دورهاز  درگذشتگان خاطره و ياد بزرگداشت
 قديم لنس با جديد نسل آشنايي و التحصيالن فارغ ساير با ششم دوره التحصيالن فارغ رابطه تقويت
 كشور صنعتي توسعه در ها ششمي دوره نقش و اثرات تبيين
 دانشگاه به تعلق احساس تقويت و مختلف هاي دوره التحصيالن فارغ بين اجتماعي هاي شبكه ايجاد

 دانشگاه آموزشي نظام بخشي اثر ميزان خصوص در بازخورد گرفتن
 با شده انجام هاي مصاحبه مكك به دانشگاه بالندگي و تاسيس تاريخچه بازسازي و يادآوري

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

در . شود استفاده مي پروژه مديريتهاي استاندارد  هاي ساليانه از روش ريزي و اجراي جشن براي برنامه
 اعضاي تعدادي از راها  اين كارگروه اعضاي. شود مي تقسيم مختلف كارگروه 8 ميان ها فعاليت اين راستا

هاي  در ادامه وظايف كارگروه. دنده مي تشكيلالتحصيالن عالقمند  از ميان فارغ داوطلب اعضاي و ستاد
  .شود گانه به اجمال بيان مي هشت

 هب را ها شركت و لتحصيالنا  فارغ از مالي هداياي جذب و حمايت جلب وظيفه مالي تامين كارگروه
آموختگان  دانش از برداري فيلم و مصاحبه جلسات برگزاري بهاقدام  فيلم و مصاحبه كارگروه. دارد عهده

كارگروه اطالعات كتاب مسئول جمع آوري اطالعات دانش آموختگان هر . نمايد مي و استادان پيشكسوت
 از دعوت و رساني اطالع به تبليغات و رساني اطالعات كارگروه. باشد دوره و تهيه كتاب زندگي نامه مي

 فراهم را جشن خدمات و لوازم كليه جشن تداركات و تامين كارگروه. پردازد مي مهمانان و مخاطبين
 جشن اجرايبرنامه ريزي و  كارگروه به عهده جشن روز هاي برنامه اجراي و ريزي برنامهوظيفه  .كند مي
. ت دستاوردهاي چهل ساله را به عهده داردكارگروه نشست وظيفه برنامه ريزي و اجراي نشس. باشد مي
 سازي مستند و برچيدن براي را ها فعاليت آخرين نيز جشن از پس هاي فعاليت كارگروه نهايت در

 داد خواهد انجام جشن
 كتاب اين در .است كتاب و اطالعات كارگروه ساله يك هاي فعاليت نتيجه داريد دست در كه كتابي
و برخي اطالعات  خودشان بر اساس اطالعات دريافتي از ها ششمي دورهو دستاوردهاي  نامه زندگي

 آموزشي نظام مورد در آنان بازخوردهاي و نظرات، نامه زندگي كنار در. است شده تدويناينترنتي 
 .است شده مدون و آوري جمع جديد نسل به آنان پيام و توصيه و دانشگاه
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 امكانات كهساليانه  جشنششمين  مالي حاميان و انجمن حقوقي عضو هاي شركت عموم از دارد جا
االسالمي رئيس ستاد  آقاي دكتر محمد زاهد شيخ از. كنيم تشكر كردند فراهم را جشن اين برگزاري
فروزنده طبيبي،  ؛ها هاي آن شامل خانم و كارگروه ستاداين  اعضاي ششم و ساير دوره جشن برگزاري

عبدالمهدي بهين فر، نژاد،  آقايان؛ آقاولي موسويو  ژادمنصوره كاوياني نو  هدي كريمي دستجردي
اله آشوري موثق، ميرفريد مصطفوي، فرخ مليحي، جمال شمسي، محمود محبي، حجت ) فرامرز(محمد 

بابايي، محمد زهرايي، عليرضا حمزه لو، محمد حسين قنبري، ميرحسن جمالي اسكوئي، علي صادقي، 
حمد رضا نجفي منش، محمد تقي اميدوار، علي جهان افروز، مسعيد مرتضوي، سيد محمد رضا غفاري، 

 و) در ستاد جشن نماينده دانشگاهمدير روابط عمومي دانشگاه و  (امير حسين اسدي بهزاد مراغه چي، 
 انجمن مركزي سازمان موظف همكاران. سپاسگزار هستيم) نماينده شركت مجري(امير آراد ثنائي 

 ريحانهفريبا اسماعيل زاده،  حساني، سميه، )مدير اجرايي انجمن(يهدي كريمي دستجرد ها خانم شامل
 يكسال مدت به پيما ارض اله احسان آقاي، تارا حيدري و همكار پيشكوست ما پيراهش محبوبه ،اقوامي
  .است ستايش قابل آنان خدمات كه كردند پشتيباني را جشن مختلف امور
براي راهنمايي ها و حمايت ايشان از جشن تشكر  هدانشگا دكتر محمود فتوحي رئيس محترم آقاي از

 ستاد در دانشگاه رئيس نمايندههمچنين از آقاي اميرحسين اسدي مدير روابط عمومي و . كنيم مي
. كنيم مي سپاسگزاري همراهي ايشان با ستاد و انجام هماهنگي با ادارات مختلف دانشگاه براي جشن
آقاي امير آراد ثنايي كه  آقاي مديريت با رويدادسازان آراد شركت مراتب قدرداني خود را از باالخره

 .دارم ابراز مي داشتند عهده به را امسال جشن وظيفه انجام امور اجرايي
  

 1394 ماه مهر
 محمود شيري

  التحصيالن فارغ انجمن دبيركل
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 پيشگفتار
 جشن برگزاريهمزمان با  كه مهم ششمين جشن ساليانه انجمن است آوردهاي دست از ششم دفتر

 دانش معرفي منظور به و ساليانه جشن برگزاري اهداف چارچوب در كتاب اين. شود مي رونمايياز آن 
 دوره نقش بررسي. است يافته انتشار و تهيه جامعه بهششم و صورت دستاوردهاي آنان  دوره آموختگان

 اين تدوين اهداف جمله از جهان و ايران در فناوري و علم پيشبرد و كشور صنعتي توسعه در ها ششمي
هاي آنان به نسل  و پيام دانشگاه آموزشي نظام مورد در ها ششمي دوره نظرات آن كنار در. است كتاب
 .است شده آورده نامه انتهاي از زندگي دركه  است شده گرفتهجوان 
 و ها ششمي هدور يافتن مرحله اولين. است شده طي اي ويژه فرآيند كتاب اين اطالعات آوري جمع براي
 حدود ابتدا در شد آغاز 1393 ماهشهريوراز متمركز بطور فعاليت اين. است آنان تماس اطالعات ثبت
 براي. برسد قبولي قابل سطح به تعداد اين بود الزم كه داشتند ارتباط انجمن با نفر 488 از نفر 200
 :به آنها اشاره مي شود بهره برداري شده كه در زير مختلفي يها روش از ها ششمي دوره يافتن

 التحصيالن فارغ ميان اي شبكه و اي زنجيره ارتباطات -1
 آشنا افراد كمك بهگرديد، يعني  استفاده به شخص شخص جوي و پرس از روش اين در

 به جديد افراد و است يافته گسترش شبكه اين مرحلهبه  مرحله. ديگر جستجو شده اند افراد
اي نيز در  دوره با استفاده از فناوري جديد موبايل، گروه ويژه در اين .اند شده افزوده مجموعه

نفر ايجاد شد كه اين گروه در  150ها با عضويت حدود  شبكه تلگرام براي دوره ششمي
 .تحكيم ارتباطات و جمع آوري اطالعات بسيار مفيد بود

 خويشاوندي ارتباطات -2
 از و اند شده شناسايي انجمن تياطالعا بانك طريق از ها ششمي دوره دانشگاهي هم بستگان
 دوره ازنفر  139بيش از . شدند پيدا ها ششمي دوره از اي مالحظه قابل تعداد آنان طريق

التحصيالن و اعضاي هيئت  يك خويشاوند هم دانشگاهي از ميان فارغ دارايحداقل  ها ششمي
 .هستند شريف صنعتي دانشگاه علمي

 اينترنتي جستجوي -3
 از عضيب. شدند پيدا اينترنتي جستجوي طريق از ها ششمي دوره از اي مالحظه قابل تعداد
 :شود مي اشاره آنها به زير در كه اند داشته بيشتري كاربرد اينترنتي مراجع
 www.118.tct.ir نشاني به ايران تلفن راهنماي سايت
 www.whitepages.com  نشاني به آمريكا دايركتوري سايت
 و استراليا سوئد ،آلمان فرانسه، انگلستان، كانادا، نظير كشورها ساير دايركتوري هاي سايت
 www.facebook.com  نشاني به بوك فيس اجتماعي شبكه سايت
  www.linkedin.com  نشاني به متخصصين شبكه سايت

 www.services.tehran.irسامانه جستجوي متوفي بهشت زهرا 
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 تركيبي روش  -4
 برقراري براي فوق روشهاي تركيب از و است نبوده افيك تنهايي به روش يك موارد بعضي در

 .است شده استفاده ها  ششمي دوره با ارتباط
 و آغاز نيز ها بيوگرافي آوري جمع براي فعاليت ها ششمي دوره يافتن براي فعاليت موازات به

 هاي روش بهمطابق فرمت مندرج در اين كتاب  بيوگرافي پرسشنامه. است شده پيگيري
 و تكميل آنرا تا شد داده ها ششمي دوره به حضوري تحويل يا ايميل با ارسال ظيرن مختلف
 .كنند مرجوع

 آوري جمع براي ديگر بسياري و كتاب و اطالعات كارگروه اعضاي ،جشن برگزاري ستاد اعضاي
و ) مسئول كارگروه(شامل آقاي محمد زهرايي  كارگروه اين اعضاي .نمودند اقدام و پيگيري ها بيوگرافي

فريبا اسماعيل  و نژاد كاوياني منصوره ها خانمو ، آقاولي موسوي نژاد، جمال شمسي آقايان فرخ مليحي
نامه  بطور ويژه آقاي موسوي نژاد مسئوليت جمع آوري زندگي. كردند راهبري را ها فعاليت زاده

انم اسماعيل زاده و خ، ، خانم كاوياني نژاد مسئوليت برقراري تماس با افراد مقيم خارجدرگذشتگان
ضرابيان نسخه مينا خانم  .ها را به عهده داشتند بيوگرافيدريافت پيگيري برقراري ارتباطات و  وظيفه
هاي زمان دانشجويي نيز مرهون زحمات آقاي  نمودند و جمع آوري عكسويراستاري  كتاب رانهايي 

رست اختراعات نيز براي اولين بار فه. باشد آموختگان دانشگاه مي ارض پيما و مساعدت دفتر امور دانش
در اين كتاب ارايه شده كه بنا به پيشنهاد آقاي فرخ مليحي و به كمك ايشان از مطالب كتاب استخراج 

 .شده است
 كوششچنانچه در مدت يك سال  ،است بوده همراه هايي دشواري با بعضاً ها نامه زندگي آوري جمعكار 

 آشنايي عدم و بعد مكاني .است كشور شده خارج مقيم داخل وي ها ششمي دوره نظر جلببراي  زيادي
به اين دليل زمان  .است بوده گذار تاثير موضوع اين در جشناهداف  و انجمن اهداف با التحصيالن فارغ
البته در . برخي افراد گرديده است جلب نظر و همكاري براي توضيحات ارايه گفتگو و صرف اي العاده فوق

در اين  آنچه حال هر به. ايم كه نتايج در متن كتاب منعكس است نيز موفق نبودهاي  جلب نظر عده
مطالعه دفتر . بسيار ارزشمند است و جا دارد خوانندگان به دقت آنرا مطالعه نمايند شده فراهم كتاب
 :باشد مفيدتواند از مناظر مختلف زير براي مخاطبيان  مي ششم

 نيروي تربيت بخشي اثر و ماحصل توانند مي دانشگاه علمي هيئت اعضاي و مسئولين -1
 نظام بازنگري و ارزيابي براي دريافتي بازخوردهاي از و كنند مشاهده را متخصص خود

 .كنند برداري دانشگاه بهره آموزشي
 تعيين براي را الزمهاي  راهنمايي و ها برداشت كتاب مطالعه با توانند مي جوان دانشجويان -2

 .كنند دريافت خود يا حرفه كار و زندگي مسير
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 آموختگان دانش كه چرا گيرد قرار اجتماعي مطالعات سلسله يك مبناي تواند مي كتاب اين -3
 جامعه كرده تحصيل قشر از شاخص و نمونه آماري جامعه يك دانشگاه صنعتي شريف

 .باشد آموزنده و مفيد پژوهشگران براي تواند مي بسيار آنان سرگذشت بررسي و هستند
 غيره و تحقيقاتي و آموزشي هاي فعاليت و تجارت توليد، صنايع، مختلف هاي عرصه در ها ششمي دوره

 امور و فرهنگي اجتماعي، سياسي، ديگر هاي زمينه در از آنان برخي. دارند و داشته اشتغال كار به
 ايكشوره ساير در يك سوم و ايران دردوسوم  حدود جغرافيايي پراكندگي از نظر. هستند فعال خيريه
تحصيالت تكميلي نيز تعداد قابل توجهي تحصيالت خود را تا  نظر از. هستند شاغل يا ساكن جهان

ها تاليف يا  هاي بسياري توسط دوره ششمي كتاب. ادامه داده اند دكتري و ارشد كارشناسيمقاطع 
در . رايه شودترجمه شده است كه البته قرار است نمونه كتابها در نمايشگاه دستاوردها در كنار جشن ا

ها و فرزندان استخراج  دانشگاهي از جمله زوج اين كتاب ضمناً اطالعاتي در خصوص خويشاوندان هم
 .شده كه نتايج آن در جداول و آلبوم هاي مربوطه ارايه شده است

  
 1393 مهرماه

 كتاب و اطالعات كارگروه
  سال چهلمين جشن برگزاري ستاد
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  نهاي حامي جش شركتسازمان و اسامي 
  

  معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
 افزارآزما الكترونيك شركت
 اورانوس شركت
 پوالدير شركت
 دانه تك شركت
 يونيون اي ان دي شركت
 دارآ سازان رويداد شركت
 پااليش و طرح شركت
 گلستان شركت
  پژوهش مشاور  مهندسين شركت
 سيستم همكاران شركت
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  فصل اول
  

  اطالعات و آمار
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  ها ميششري از دوره آما
و  1354وارد دانشگاه صنعتي شريف شدند و سپس در سال  1350دانشجويان دوره ششم در سال 

آنان مدرك كارشناسي خود را در رشته هاي مهندسي برق، . التحصيل شدند برخي در سالهاي بعد فارغ
ه، شيمي، مهندسي مكانيك، مهندسي متالورژي، مهندسي شيمي، مهندسي صنايع، مهندسي ساز

در اين دوره ضمناً نخستين گروه كارشناسي ارشد در رشته . فيزيك و علوم رياضي دريافت نمودند
آموختگان دوره ششم  نفر در گروه دانش 16رياضي و علوم كامپيوتر پذيرفته شدند و كه اين گروه شامل 

  .اند تلقي شده
تالش  1394تا مهر  1393ني از مهر به مدت يك سال قبل از برگزاري ششمين جشن ساليانه انجمن يع

ها و جمع آوري اطالعات آنان شامل اطالعات تماس،  گسترده اي براي برقراري تماس با دوره ششمي
  .ها در جدول زير خالصه شده است عكس جديد و بيوگرافي صورت گرفت كه نتيجه اين كوشش

  ششموضعيت برقراري تماس با دانش آموختگان دوره 
تعداد   دانشكده

  كل
اطالعات   در تماس

  نافص
عكس   درگذشته  نامعلوم

  جديد
  بيوگرافي

  19  26  3  4  4  28  39  مهندسي سازه
  19  28  5  5  4  33  47  مهندسي صنايع

و علوم  رياضي
  كامپيوتر

26  15  1  4  6  16  14  

و علوم  رياضي
  )ارشد(كامپيوتر 

16  9  1  5  1  9 6  

  7  13  1  2  7  15  25  شيمي
  6  10  2  6  1  9  18  فيزيك

  43  73  3  14  11  83  111  ندسي برقمه
  23  33  5 4  7  35  51  مهندسي شيمي

  27  33  7  6  5  29  47  مهندسي متالورژي
  56  7 74  8  8  85  108  مهندسي مكانيك

 220  315  39  59  49  341  488  جمع

  45.1  64.5  8.0  12.1  10.0  69.9  100  درصد
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ام تحصيل يا در سالهاي بعد به كشورهاي ديگر مهاجرت برخي از دانش آموختگان دوره ششم پس از اتم
ها نفر تحصيالت تكميلي خود را تا مرحله فوق ليسانس و دكتري در ايران و ساير كشورها  ده .كردند

نفر افراد دوره كه  341بر اساس اطالعات جمع آوري شده تا زمان تدوين اين كتاب از تعداد . ادامه دادند
. را تشكيل مي دهد 32.5نفر مقيم خارج از كشور هستند كه درصد وزني  111 با آنان در تماس هستيم

توزيع جغرافيايي محل . درصد آنان در استان تهران اقامت دارند 75.9از دانش آموختگان مقيم ايران نيز 
  .نفر در جداول بعد ارايه شده است 341التحصيالن به نسبت تعداد كل  سكونت اين فارغ

 

مقيم ايران
47%

مقيم خارج
23%

نامعلوم
22%

درگذشته
8%

نمودار توزيع كلي دانش آموختگان دوره ششم دانشگاه

مقيم ايران

مقيم خارج

نامعلوم

درگذشته
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 ششمدانش آموختگان دوره  افياييجغرپراكنندگي 

  
 تعداد  توزيع در استاني

  ساكنين
تعداد   توزيع ساير كشورها   در صد وزني

  ساكنين
  درصد وزني

 58.5  65 آمريكا  75.9  173  تهران
 20.7  23 كانادا  8.8  20  اصفهان
 4.5  5 انگلستان  2.6  6  مازندران
 4.5  5 سوئد  2.6  6  گيالن

 3.6  4 راليااست  1.7  4  خراسان رضوي
 2.7  3 فرانسه  1.7  4  آذربايجان شرقي

 0.9  1 آلمان  1.7  4  يزد
 0.9  1 آرژانتين  1.7  4  فارس

 0.9  1 برزيل  0.4  1  مركزي
  0.9  1 جين  0.4  1  كرمانشاه
  0.9  1 اطريش  0.4  1  قزوين

  0.9  1 ژاپن  0.4  1 سيستان و بلوچستان
       0.4  1  گلستان

       0.4  1  جهارمحال بختياري
       0.4  1  سمنان
  100  111  مقيم خارج جمع   100  228 مقيم ايران جمع

  

دانش آموختگان مقطع دوره ششم به تحصيالت تكميلي در داخل و خارج كشور پرداختند تعدادي از 
نفر از  99التحصيالن دوره ليسانس موفق به اخذ مدرك فوق ليسانس و  از فارغنفر  84بطوريكه 

نفر فارغ  99از ميان . شدند يدكترمقطع ليسانس و فوق ليسانس موفق به اخذ مدرك  التحصيالن فارغ
نفر ديگر در ساير حرفه ها  22نفر فعاليت دانشگاهي دارند و  70التحصيالن داراي درجه دكتري، 

  :است چنيناين فارغ التحصيالن  توزيع فراواني تحصيالت تكميلي. اند فعاليت داشته

  ساير مشاغل  دانشگاهي  كل  تحصيليآخرين مدرك 
  80  9  89  فوق ليسانس

  22  70  99  دكتري
  97  79  183  جمع
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.التحصالن دكتري شاغل در مراكز آموزشي و پژوهشي ارايه شده است در جدول زير رتبه دانشگاهي فارغ  

  هاي داراي مدرك دكتري شاغل در مراكز آموزشي پژوهشي رتبه دانشگاهي دوره ششمي
  جمع  نامشخص  تادياراس  دانشيار  استاد
33  15  16  6  70  

. شود هاي داراي آخرين مدرك فوق ليسانس و دكتري شاغل ارايه مي در جداول بعد اسامي دوره ششمي
التحصيالن دكتري و فوق ليسانس كه در مراكز آموزشي و پژوهشي به كار اشتغال  سپس فهرست فارغ

  .داشته اند ارايه مي شود
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ع كارشناسي دوره ششم با تحصيالت تكميلي فوق ليسانسآموختگان مقط دانشفهرست   

 رشته تحصيلي دانشگاه محل تحصيل نام خانوادگي، نام رديف
  مهندسي صنايع  چكسلواكي USTIدانشگاه   آذرافزا، مهدي.1
MBAمديريت اجرايي  سازمان مديريت صنعتي  آقائي تبريزي، حسين.2

  نيكمهندسي مكا  دانشگاه مك گيل  آشوري موثق، محمد.3
  قدرت -مهندسي برق  دانشگاه صنعتي شريف  احمدي پور اناري، محمود.4
  مهندسي برق  دانشگاه لندن  فريد  اخوان،.5
  مهندسي مكانيك  دانشگاه صنعتي شريف  اخوان بهابادي، محمدعلي.6
عباس  اخوان سيگاري يزد،.7

  آقا
  فقه و حقوق  دانشگاه آزاد واحد تهران مركز

  رياضي نعتي شريفدانشگاه ص  ارباب، فريبرز.8
  علوم كامپيوترYork University  ارجمندي، احمد.9

  مهندسي برق Santa Clara University  فرزاد  ارس نيا،.10
  مهندسي مكانيك University College London  اميدوار تهراني، محمد تقي.11
  مهندسي مكانيكUniversity of southern California  باهر، جهاندار.12
 مهندسي پزشكي  Iowa State University  محمدباقر برازجاني،.13
  مهندسي برق  University of Louisville  بردبار، اردشير.14
  مهندسي سازه University of minnesota  سيد عليرضا  بروجردي،.15
 -مهندسي برق  دانشگاه صنعتي شريف  همايون  برهاني،.16

  الكترونيك
  فيزيك دانشگاه تهران  بهلكه، محمد.17
  فناوري اطالعات دانشگاه صنعتي اميركبير  فر، عبدالمهدي بهين.18
 -رياضي و علوم كامپيوتر  دانشگاه صنعتي شريف  بيات، غالمرضا.19

  نرم افزار
  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف  پورعلي، بهرام.20
  مهندسي سيستم Queen Mary University  رزا، اميرحسينيپورم.21
  مديريت يريت صنعتيسازمان مد  حائري زاده، خيريه بگم.22
  اي مهندسي هسته Massachusetts Institute of Technology  حاجي ميرزائي، مهوش.23
 مديريت سيستم و ساري كاربردي -دانشگاه جامع علمي  حسني، منوچهر.24

  بهره وري
  مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميركبير حسيني لواساني، سيد محمد.25
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 رشته تحصيلي دانشگاه محل تحصيل نام خانوادگي، نام رديف
  مديريت صنايع كل صنايع استان گيالناداره   عباس  حقگو طبالونداني،.26
 فيزيك پالسما دانشگاه منچستر  محمدرضا  حمزه لوئي،.27
  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف  خاشع، شهريار.28
  مهندسي مكانيكUniversity of Southern California  خان اف، محمد حسن.29
  يت صنعتيمدير  مجتمع عالي صنايع ايران واحد گيالن  خورشيدفر، كامبيز.30
  خوش گفتار پسيخاني،.31

  محمد رضا
Massachusetts Institute of Technologyمهندسي مكانيك 

   دانشگاه اصفهان  ذهب صنيعي، اسداله.32
 -مهندسي صنايع  دانشگاه صنعتي شريف  رسولي ديسفاني، حسن.33

 مديريت سيستم و
  بهره وري

  مهندسي مكانيك  دانشگاه صنعتي شريف  رضائي، گيتي.34
  ايمني  دانشگاه تهران  فعت راد، مصطفير.35
  مخابرات  University of london  زربافيان، سهيل.36
  مديريت اجرايي    سراج، محفوظ.37
  مديريت  مركز پژوهش سازمان برنامه و بودجه  سرمدي راد، سيروس.38
  مهندسي كنترل  University of Sussex  سعيدي، احمد.39
  مكانيك مهندسي  دانشگاه صنعتي شريف  شاكري، احمد.40
  هاي فوالدي سازه Imperial College London  شاكرين، سعيد.41
  مديريت اجرايي  سازمان مديريت صنعتي  شاهي، خسرو.42
  مهندسي صنايع  دانشگاه صنعتي اميركبير  داود  شكاري اسحق آبادي،.43
 -رياضي و علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف  شمس شعاعي، شهرزاد.44

  نرم افزار
  مهندسي كنترل  University of British Columbia اردوبادي، فريبرزطالب زاده .45
 -رياضي و علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف  طلوع كاشف پاكدل، فروغ.46

  نرم افزار
  مهندسي مكانيك  امپريال كالج دانشگاه لندن  عاصم پور، مصطفي.47
  برق مهندسي University of California, Los Angeles  عبدولين، ادگار.48
  مهندسي مكانيك  دانشگاه منچستر  ناصر  عالقبند پيگاهي،.49
  مهندسي سازه  دانشگاه صنعتي شريف  علي بيك، محمدرضا.50
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 رشته تحصيلي دانشگاه محل تحصيل نام خانوادگي، نام رديف
  مهندسي برق  انستيتو تكنولوژي فلوريدا  علي پور، محمد.51
  نقشه برداري  مدرسته عالي نقشه برداري  تيمور  كالره،  عموئي،.52
  مهندسي برق  ريفدانشگاه صنعتي ش  غضنفري املشي، ناصر.53
  مهندسي برق  دانشگاه صنعتي شريف  غفاري، سيد محمد رضا.54
  مهندسي مكانيك University of Southern California  فتحيان دهكردي، ارسالن.55
  مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد  فيرزوبخش، فرهاد.56
  دسي محيط زيستمهنUniversity of Southern California  سعيد  فالحي،.57
  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف  قنبري، برات.58
  اي مهندسي هستهMassachusetts Institute of Technology  قهرماني، كامران.59
 -مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف  كاوياني، محمدحسين.60

  مديريت صنايع
  امپيوترمهندسي ك florida Institute of Technology  كرمانشاچي، محمدعلي.61
  مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميركبير  كهباسي، غالمعلي.62
  رفتار سازماني  Imperial College London University افشين  ،)خيرمحمدي(متين .63
 ICMS (Iran Center for  مخبر، خشايار.64

Management Studies( 
MBA 

 صنايع مديريت مجتمع آموزشي عالي صنايع ايران  مرادي توچائي، محمود.65
  مهندسي مكانيك  دانشگاه صنعتي شريف  مرتضوي، احمد.66
  ها مهندسي سيستم  دانشگاه تكنولوژي فلوريدا  مرتضوي، سعيد.67
  كشتي سازي    رسول  مرصوصي،.68
 پردازش سيگنال و  11دانشگاه پاريس   مصطفوي، ميرفريد.69

  تئوري اتوماسيون
  رم افزارمهندسي ن University of Greenwich  معصوم پور، هانري.70
  رياضيUniversity of Wisconsin-Madison  معين، همايون.71
  مديريت تكنولوژي --  مالكي، محمد.72
 -Carnegie-Mellon University  مليحي، فرخ.73

Pittsburgh مهندسي مواد- 
  پتروشيمي

  مهندسي سيستم West Coast University  منتبي شرق، احد.74
 Imperial College London  مهاجر، جمشيد.75

University
  مهندسي مكانيك

  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف  مهنما، عبدالحسين.76
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 رشته تحصيلي دانشگاه محل تحصيل نام خانوادگي، نام رديف
  مهندسي مكانيك  دانشگاه صنعتي شريف ميرفندرسكي، سيدمحمد حسين.77
 مهندسي برق وPurdue University  ناصح شهري، حسين.78

  الكترونيك
  مهندسي سيستم West Coast University, Los Angeles  نبي پور، عبدالعباس.79
  مهندسي سازه دانشگاه علوم و فنون مازندران  نبي، احد.80
 -مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف  نديمي فرخ، عبدالعظيم.81

  مديريت صنايع
  مهندسي برق  University of Californi, los Angeles  نصيري طوسي، محمدرضا.82
  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف  نظري، محمد.83
   Michigan State University  محمود  ستاني،نگار.84
  مديريت ساخت San Jose State University  نوائي، كاميل.85
  مديريت صنايع وزارت صنايع  نيل فروش زاده، علي.86
    امپريال كالج دانشگاه لندن  هراتي راد، علي.87
 University of Texas at Austin  Middle/Near  شهال  همتي،.88

Eastern and Semitic 
Languages, Literat  

  مهندسي برق انستيتو تكنولوژي فلوريدا  وهاب، غالمرضا.89
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  دانش آموختگان دوره ششم با درجه دكتريفهرست 
 رشته تحصيلي دانشگاه محل تحصيل نام خانوادگي، نام رديف
 مهندسي صنايع و سيستمUniversity of Southern California  آزمنديان، عليرضا.1
  رياضيSalford University  ئي، اسدالهآسرا.2
 Institut national polytechnique de  ابري، اسداله.3

Grenoble (INPG)
  مهندسي برق

  مهندسي سازه  University of Manchester  احمدي كاشاني، كامران.4
  مهندسي مكانيك انستيتو تكنولوژي روركي در هند  اخوان بهابادي، محمد علي.5
  فلسفه علم دانشگاه تربيت مدرس  جاني، فاضلاردشير الري.6
  مهندسي و علم مواد Lorraine Polytechnic  افشار، عبداله.7
 The Institute of Technology at  )سيروس(افقهي، مرتضي .8

Link◌ِping University  
  الكترونيك

  مهندسي برق University of Saskatchew  امامي خوانساري، مجيد.9
  رياضيUniversity of California, Berkeley محمدرضا امامي خوانساري،.10
  مهندسي عمرانUniversity of California, Berkeley  انساني، االهه.11
  مهندسي مخابرات Bradford University  انوري، كيومرث.12
  مهندسي شيمي  University of Manchester  باستاني، داريوش.13
  فيزيك  University of Texas at Dallas  بدخشان، عليرضا.14
  راديولوژي -پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران  بزرگ زاده، مينو.15
 University of Southern California  به نژاد، علي رضا.16

(USC) مهندسي صنايع و سيستم 
  فلسه علم University of London  پايا، علي.17
  مهندسي برقUniversity of Bath  پورآباده ء، جواد.18
  مهندسي برقUniversity of Iowa  اط، فرزادپوربقر.19
  مهندسي مكانيك Purdue University  پوركي، فروزا.20
علوم كامپيوتر و هوش  University of Paris VI  تبريزي، الدن.21

  مصنوعي
 University of California, Los  تقوي تفرشي، كاوه.22

Angeles مهندسي مكانيك  
  مهندسي عمران رنيادانشگاه كاليف  تهراني زاده، محسن.23
  مديريت استراتژيك University of Mennesota  جاوديان، منصور.24
  شيمي دانشگاه شيراز  جباري، علي.25
  مهندسي پزشكي University of California at Davis  جندقي سمناني، راضيه.26
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 رشته تحصيلي دانشگاه محل تحصيل نام خانوادگي، نام رديف
  متالورژي University of Manchester (UMIST)  علي  جهان افروز،.27
  مهندسي مكانيكUniversity of California, Berkeley  حاجي زاده، مسعود.28
  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اميركبير  حسن پور متي كالئي.29
  مهندسي عمرانWales University  حسينعلي بيگي، مرتضي.30
 University of Waterloo Systems Design  حقيقت، فريبرز.31

Engineering  
  مهندسي برق Purdue University  حكيم مشهدي، حسين.32
  احتماالتUniversity of California, Los Angeles  خالصي حسيني، محمد رضا.33
  مهندسي مكانيك  Cranfield Industrial University  خضري يزدان.34
  مهندسي سازه  دانشگاه لندن  خونساري، وحيد.35
  فلسفه Mc Master University  رحمانيان، احمد.36
 University of California at Santa  رزازي، محمدرضا.37

Barbara
  علوم كامپيوتر

  مهندسي شيمي  دانشگاه منچستر  رشتچيان، داود.38
  مهندسي و علم مواد Ecole des Mines de Paris  رضائي آريا، فرهاد.39
  مهندسي شيمي  University of New South Wales  رودپيما، شاپور.40
 مهندسي صنايع و سيستم University of southern California  زرآزوند، حميد.41
  مهندسي شيمي Mankato State University  زرين افسر، مجيد.42
  مهندسي عمران Stanford University  زهره اي، محمود.43
سميع زاده يزد، سيد محمد .44

  رضا
Saint Louis University ژئوفيزيك و زلزله شناسي 

  قيق در عملياتتح  University of southampton  سوخكيان، محمدعلي.45
  مهندسي و علم مواد Northeastern University  )سيد اكبر(سيدي، جواد .46
  مهندسي شيمي  University of Adelaide  سيدين ازاد، فخرالسادات.47
  رياضيات Western Michigan University  شاهرخي مقدم، فرهاد.48
  مهندسي برقStanford university  شرافت، احمدرضا.49
  مهندسي برق University of California, Los Angles  ار، مهردادشريف بختي.50
  رياضي  University of Californa berekley  شكرانيان، صالح الدين.51
  University of southern CaliforniaApplied Mathematics  شمسا، كاوه.52
 Massachusetts Institute of Technology  شورشي، رحمت اله.53

(MIT)
  مكانيك مهندسي

  مهندسي مكانيكUniversity of Iowa  شيخ االسالمي، محمد زاهد.54
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 رشته تحصيلي دانشگاه محل تحصيل نام خانوادگي، نام رديف
  مهندسي مكانيكStanford university  شيراني چهارسوقي، ابراهيم.55
  مهندسي برق University of Toronto شيرمحمدي نورعيني، داريوش.56
  مهندسي برقUniversity of Tennessee, Knoxville  صفابخش، رضا.57
  مهندسي برق University of london  هراني، فلورطاهر ت.58
  رياضيUniversity of British Columbia  ظهوري زنگنه، بيژن.59
  مهندسي و علم موادUniversity of Californa berekley  عباسي، محمد حسن.60
 University of California, Los  عزيزي، عليرضا.61

Angeles
  فيزيك

 University of California at Los اغفاريان حمام كار، سيد رض.62
Angeles

  مهندسي مواد
  مهندسي مكانيك  اتاوادانشگاه   فراهت، سعيد.63
  مهندسي مكانيك اتاوادانشگاه  فرهنگ، سعيد.64
 University of SheffieldMetallurgy and  فالحي آرزودار، عليرضا.65

Manufacturing Process 
  مهندسي عمران University of New South Wales  قاضي، محمد.66
  علوم كامپيوتر Pennsylvania State University  قدسي، محمد.67
 رياضيUniversity of California at Berkeley قهرماني، سعيد.68
 Imperial College of Science and  كاردان، محمدآقا.69

Technology 
Bio-Electric 
Engineering  

 Institut national des sciences  كاشاني، محمد.70
appliquées de Lyon 

  مهندسي سازه
  مهندسي عمران Northeastern University  كاظمي، محمد تقي.71
 University of London, Imperial  كاهن، گوئل كليمي.72

College of Science, Technology 
and Medicine 

  مهندسي صنايع و توليد

  مهندسي سيستمUniversity of California, Los Angeles  كيانفر، فرهاد.73
  مهندسي زلزله Kyoto University  كيشي گرمرودي، نوذر.74
  مهندسي برقUniversity of California, Los Angles  گرجي سينكي، عبدالعلي.75
  فيزيك Brunell University  گلستاني فرد، فرهاد.76
  رياضي دانشگاه صنعتي اميركبير  الله، ابوالقاسم.77
  مهندسي برقMichigan State University حسنلطف عليان، م.78
  مهندسي برق New York University  محفوظ باهللا، سيد احمدرضا.79
 مهندسي برق Stanford university  محمدي، فرخ.80
  مهندسي مكانيك University of Liverpool  مددنيا، جعفر.81
  برقمهندسي  University of New South Wales  مروج فرشي، محمد كاظم.82
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 رشته تحصيلي دانشگاه محل تحصيل نام خانوادگي، نام رديف
 University of southern CaliforniaIndustrial and  مشكواتي، نجم الدين.83

Systems Engineering 
  مهندسي مكانيك University of london  مظفري، علي اصغر.84
  مهندسي عمرانUniversity of California, Berkeley  مقتدري زاده، مسعود.85
 Georgia Institute of TechnologyArchitecture  مكاره چي، شهريار.86

Building 
Construction 

  احتمال University of Toronto  ، امير نادري ساماني.87
  مهندسي ساخت و توليد Birmingham University  ناطق، محمد جواد.88
 مهندسي و علم موادUniversity of California, Los Angeles  ناظري عشقي، آذر.89
 Massachusetts Institute of Technology  نجف آبادي فراهاني، رضا.90

(MIT)
Nuclear Engineering

  مهندسي برقRensselaer Polytechnic (RPI) علينورائي،.91
 Imperial College of Science and نوروزيان، بهروز.92

Technology
  مهندسي برق

  مهندسي الكترونيكUniversity of Manchester (UMIST)  نيكخواه، بهروز.93
 Imperial College, University of  واحدي، ابراهيم.94

London 
Power Systems  

  مهندسي مواد Hiroshima University  ورهرام، ناصر.95
  مهندسي مكانيك Unversity of South Australia  وكيل التجار، سيدمحمد.96
  رياضي دانشگاه هاروارد  وكيلي، پيروز.97
  ابزار دقيقUniversity of Manchester (UMIST)  وكيليان، مهدي.98
  مهندسي شيمي McGill University  يروشلمي، الله.99
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 فهرست دانش آموختگان دوره ششم با درجه دكتري شاغل در مراكز آموزشي و پژوهشي
 

 رتبه مركز آموزشي پژوهشي رشته نام خانوادگي، نام رديف
  استاد  نشگاه تهراندانشكده فني دا مهندسي مكانيك اخوان بهابادي، محمد علي.1
واحد  -دانشگاه آزاد اسالميدانشگاه فلسفه علم اردشير الريجاني، فاضل.2

  علوم و تحقيقات آيت اهللا آملي
  

 دانشيار  دانشگاه گيالن  رياضي  آسرائي، اسداله.3
  استاد  دانشگاه صنعتي شريف مهندسي و علم مواد  افشار، عبداله.4
نشگاه آزاد اسالمي واحد علوم دا  مهندسي برق  امامي خوانساري، مجيد.5

 تحقيقات
استاديار

  Universidad de Puerto Rico  رياضي امامي خوانساري، محمدرضا.6
  استاد  San Francisco State University مهندسي عمران  انساني، االهه.7
  استاد دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي  باستاني، داريوش.8
استاديار University of Northern Iowa  فيزيك  بدخشان، عليرضا.9

مهندسي صنايع و به نژاد، علي رضا.10
 سيستم

California State University, Northridge استاد  

  استادUniversity of Westminster فلسفه علم پايا، علي.11
 -مهندسي برق  پورآباده ء، جواد.12

  مخابرات
استاديار  دانشگاه صنعتي اصفهان

  استاد Southern Illinois University  مهندسي برق  پوربقراط، فرزاد.13
استاديار  Rowan University مهندسي مكانيك  پوركي، فروزا.14
  استادUniversity of Kentucky مهندسي مكانيك  تقوي تفرشي، كاوه.15
  استاد  دانشگاه صنعتي اميركبير مهندسي عمران  تهراني زاده، محسن.16
مديريت   جاوديان، منصور.17

  ژيكاسترات
Thunderbird School of Global 

Management 
  استاد

  استاد  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي  شيمي  جباري، علي.18
    جندقي سمناني، راضيه مهندسي پزشكي  جندقي سمناني، راضيه.19
استاديار  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر  مهندسي سازه  حسن پور متي كالئي.20
استاديار  موسسه آموزش عالي راه دانش بابل مهندسي عمران  حسينعلي بيگي، مرتضي.21
مهندسي طراحي   حقيقت، فريبرز.22

  ها سيستم
Concordia University استاد  
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 رتبه مركز آموزشي پژوهشي رشته نام خانوادگي، نام رديف
 دانشيار  Worcester Polytechnic Institute  مهندسي برق  حكيم مشهدي، حسين.23
استاديار دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي سازه  خوانساري، وحيد.24
استاديار  University of New Brunswick فلسفه  احمد رحمانيان،.25
 دانشيار  دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر  رزازي، محمدرضا.26
  استاد  دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي  رشتچيان، داود.27
  استادMines Albi-Carmaux مهندسي و علم مواد  رضائي آريا، فرهاد.28
  استاديار  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي شيمي  رودپيما، شاپور.29
  Cleveland State University مهندسي شيمي  زرين افسر، مجيد.30
تحقيق در   سوخكيان، محمدعلي.31

  عمليات
استاديار دانشگاه شيراز

 دانشيار  دانشگاه اصفهان  مهندسي شيمي  سيدين ازاد، فخرالسادات.32
  استادUniversity of North Texas  رياضيات  دم، فرهادشاهرخي مق.33
  استاد دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق  شرافت، احمدرضا.34
 دانشيار  دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق  شريف بختيار، مهرداد.35
   Universidade de Brasilia   رياضي  شكرانيان، صالح الدين.36
  دانشيارArgosy University, Orange County رياضي كاربردي  شمسا، كاوه.37
  استاد New York Institute of Technology مهندسي مكانيك  شورشي، رحمت اله.38
  استاد  دانشگاه صنععي اصفهان مهندسي مكانيك شيراني چهارسوقي، ابراهيم.39
 California  State University  مهندسي برق  طاهر تهراني، فلور.40

fullerton
  استاد

  استاد  دانشگاه صنعتي شريف  رياضي  گنه، بيژنظهوري زن.41
  استاد  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي و علم مواد  عباسي، محمد حسن.42
  استاد California Institute of Technology مهندسي مواد غفاريان حمام كار، سيد رضا.43
  دانشيار  دانشگاه سيستان و بلوچستان مهندسي مكانيك  فراهت، سعيد.44
متالورژي و   رزودار، عليرضافالحي آ.45

  فرآيند توليد
  دانشيار  دانشگاه صنعتي اميركبير

استاديار واحد تهران غرب -دانشگاه ازاد اسالمي مهندسي عمران  قاضي، محمد.46
  استاد  دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر  قدسي، محمد.47
  استاد  Western New England Universityرياضي  قهرماني، سعيد.48
استاديار  دانشگاه صنعتي اميركبير مهندسي بيوالكتريك  ردان، محمدآقاكا.49
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 رتبه مركز آموزشي پژوهشي رشته نام خانوادگي، نام رديف
  استاد  دانشگاه صنعتي شريف مهندسي سيستم  كيانفر، فرهاد.50
 دانشيار دانشگاه صنعتي شريف مهندسي عمران  كاظمي، محمد تقي.51
مهندسي صنايع و   كاهن، گوئل كليمي.52

  توليد
Imperial College of 

Science, Technolgy and Medicine  استاد  

  استاد  دنشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك  گلستاني فرد، فرهاد.53
  استاديار  دانشگاه الزهرا  رياضي  الله، ابوالقاسم.54
  استاد  University of Evansville مهندسي برق لطف عليان، محسن.55
  University of Technology, Sydney مهندسي مكانيك  مددنيا، جعفر.56
  استاد  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق ي، محمد كاظممروج فرش.57
مهندسي صنايع و   مشكواتي، نجم الدين.58

  سيستم
University of Southern California  استاد  

  استاد  دانشگاه صنعتي شريف مهندسي مكانيك  مظفري، علي اصغر.59
مديريت اجرايي  مكاره چي، شهريار.60

 معماري و ساختمان
Southern Polytechnic State Universityاستاديار  

  دانشيار  دانشگاه صنعتي اصفهان  احتمال  ، امير نادري.61
مهندسي ساخت   ناطق، محمد جواد.62

  و توليد
  دانشيار  دانشگاه تربيت مدرس

  دانشيار  .University of Marylandمهندسي و علم مواد  ناظري عشقي، آذر.63
  استاد  University of Alberta مهندسي برق  نوروزيان، بهروز.64
مهندسي   نيكخواه، بهروز.65

  الكترونيك
  استاديار  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج

هاي  سيستم  واحدي، ابراهيم.66
  قدرت

University of British Columbia  استاد  

  دانشيار  دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد  ورهرام، ناصر.67
  دانشيار  دانشگاه بوستن  رياضي  وكيلي، پيروز.68
  استاديار  دانشگاه شهيد بهشتي  ابزار دقيق  يليان، مهديوك.69
  دانشيار  Concordia University  مهندسي شيمي  يروشلمي، الله.70
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شاغل در مراكز دانش آموختگان دوره ششم با درجه ليسانس يا فوق ليسانس فهرست 
 و پژوهشي آموزشي

 رشته مركز آموزشي پژوهشي نام خانوادگي، نام  رديف
  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف  هراني، محمد تقياميدوار ت.1
  مهندسي مكانيك  دانشكده فني شهيد صدوقي  برخورداري يزدي، احمد.2
  مهندسي الكترونيك  دانشگاه صنعتي شريف  همايون برهاني،.3
  مهندسي نرم افزار  پژوهشكده مواد و انرژي  بيات، غالمرضا.4
  ندسي برقمه مركز تحقيقات مخابرات  پورعلي، بهرام.5
  مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت ايران  خان اف، محمد حسن.6
  مهندسي مكانيك  دانشكده فني شهيد صدوقي  خليل الهي، حسين.7
محمد   خوش گفتار پسيخاني،.8

  رضا
 مهندسي مكانيك دانشگاه گيالن

  ايمني  دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي  رفعت راد، مصطفي.9
  مديريت  كز تربيت دبير فني صومعه سرامر  سرمدي راد، سيروس.10
  رياضي Austin Community College  شهال  همتي،.11
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 داراي ثبت اختراعات بين الملليدوره ششم فارغ التحصيالن  فهرست

 زمينه ثبت اختراع  اختراعات ثبت شده  نام و نام خانوادگي دانشكده

 سيستم هاي الكتريكي مريكا و اروپاآثبت اختراع در  ، اسدالهابري  ندسي برقمه
هاي كنترل و هوش  طراحي سيستم

 مصنوعي
مريكاآثبت چند اختراع در  مهندسي 

  مكانيك
رحمت اله ،شورشي

 سيستم هاي توزيع و انتقال برق مريكاآثبت اختراع در  داريوش  ،شير محمدي  مهندسي برق
 سيستم هاي كنترل دستگاه تنفسي  مريكاآاختراع در  12ثبت 

 شورهاو ساير ك
فلور ،طاهر تهراني  مهندسي برق

 سيستم هاي انرژي مريكاآاختراع در  2ثبت  عيرضا  ،عزيزي  فيزيك
 مهندسي مواد و سراميك ها مريكاآاختراع در  2ثبت  مهندسي 

  متالورژي
فرهاد ،گلستاني فرد

 مخابرات- رباتيك  -رادار مريكاآاختراع در  52ثبت  فرخ ،محمدي  مهندسي برق
 - حصوالت پتروشيميطراحي م

 پاك كننده هاي صنعتي
مريكا و آاختراع در  5ثبت 
 اروپا

 فرخ ،مليحي  مهندسي برق

طراحي سيستم حافظه و مدارهاي 
 الكترونيك

اختراع 3ثبت  حسين ،ناصح شهري  مهندسي برق

 ماشين هاي ابزار دقيق ثبت اختراع مهندسي 
  مكانيك

محمد جواد  ،ناطق

هاي  ي شبكهبهبود عملكرد و بهره ور
 الكتريكي

مريكاآاختراع در  6ثبت   علي ،نورايي  مهندسي برق

 بهينه سازي سيستم هاي قدرت اختراع 2ثبت  ابراهيم  ،واحدي  مهندسي برق
 طراحي و ساخت قطعات فلزي اختراع 3ثبت  مهندسي 

  متالورژي
ناصر ،ورهرام

ثيت چند اختراع در كانادا BioCastفناوري هاي  مهندسي 
  شيمي

الله  ،يروشلمي
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درجه اول هم دانشگاهيخويشاوندان هاي داراي  ششميفهرست دوره   
  نام ،ام خانوادگين

  دانش آموخته دوره ششم
  دانشگاهي وابسته همنام   نسبت

  )سال ورود -مقطع تحصيلي(
محل تحصل وابسته  دانشكده

  دانشگاهي هم
  ندسي كامپيوترمه  )79ل (فاطمه آزمنديان   فرزند  )م(علي رضا . آزمنديان

  علوم رياضي  )85ل (مهدي آزمنديان   فرزند  
  مهندسي صنايع  )49ل (بهروز ضيائي   همسر  )چ(آژير، مهشيد 

  مهندسي برق  )51ل ( اميده اركاني   همسر  )ر(آسرائي، اسداله 
  مهندسي كامپيوتر  )80ل (كاوه آسرائي   فرزند  

  ي كامپيوترمهندس  )78ل (شادي آشنايي   فرزند  )م(آشنائي، محمد 
  مهندسي كامپيوتر  )85ل (نيما احمدي پوراناري   فرزند  )ب(احمدي پوراناري، محمود 

  مهندسي برق  )88ل (پريما احمدي پوراناري   فرزند  
  مهندسي صنايع  )48ل (محمدمهدي اخوان بهابادي  برادر  )م(اخوان بهابادي، محمدعلي 

  كمهندسي مكاني  )84ف (محمد اخوان بهابادي   فرزند  
  علوم رياضي  )45ل (عشرت ارجمندي   خواهر  )چ(ارجمندي، احمد 

  مهندسي برق  )48ل (محمد جواد اردشير الريجاني   برادر  )ف(اردشير الريجاني، فاضل 
  علوم رياضي  )54ل (علي اردشير الريجاني   برادر  

  مهندسي عمران  )87ل (عليرضا افشار   فرزند  )د(افشار، عبداله 
  مهندسي مكانيك  )46ل (حجت اهللا افقهي   برادر  )ب) (روسسي(افقهي، مرتضي 

  فيزيك  )49ل (آذر اسدي مقدم   همسر  
  مهندسي مكانيك  )91ف (بهنام اميري   فرزند  اميري، سياوش
  مهندسي مكانيك  )48ل (يوسف بزرگ نيا   همسر  )چ(انساني، االهه 

  يعمهندسي صنا  )66ف (، )62ل (محمد باخدا   برادر  )ب(باخدا، مريم 
  مهندسي صنايع  )49ل (بهرام منشط   همسر  

  مهندسي شيمي و نفت  )83ل (كسري باستاني   فرزند  )چ(باستاني، داريوش 
  مهندسي مكانيك  )77ل (ايمان برازجاني   فرزند  )م(برازجاني، محمدباقر 

  شيمي  )49ل (شاهپور اميري خالدي   همسر  )چ(بزرگ زاده، مينو 
  مهندسي برق  )ع ه ع(بهدشتي علي   برادر  )ص(بهدشتي، آذر 
  مهندسي مكانيك  )52ل (فروهر پوركي   برادر  )م(پوركي، فروزا 

  پرديس كيش ITمهندسي   )83ل (زويا پورميرزا   فرزند  )ب(پورميرزا، اميرحسين 
  مهندسي برق  )49ل (جعفر تقوي تفرشي   برادر  )م(تقوي تفرشي، كاوه 

  مهندسي صنايع  )51ل (بيبي بوشهريفروزنده ط  همسر  )م(جباري طالقاني، بهنام 
  مهندسي كامپيوتر  )83ل (آ جباري طالقاني  پانته  فرزند  

  مهندسي و علم مواد  )52ل (جعفر جعفري   برادر  )ب(جعفري، ناصر 
  مهندسي برق  )52ل (منوچهر جندقي سمناني   برادر)ب(جندقي سمناني، راضيه 

  مهندسي برق  )48ل (غالمحسين بنده احمدي   همسر  
  مهندسي مكانيك  )86ل (اميرحسين دلگشائي   فرزند  )چ(جوانبخت، حشمت 

  شيمي  )48ل (محسن چهل اميران   برادر  )ش(چهل پهلوان، مسعود 
  مهندسي و علم مواد  )50ل (مجتبي سليمانيها   همسر  )د(حائري زاده، خيريه بيگم 
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  نام ،ام خانوادگين
  دانش آموخته دوره ششم

  دانشگاهي وابسته همنام   نسبت
  )سال ورود -مقطع تحصيلي(

محل تحصل وابسته  دانشكده
  دانشگاهي هم

  مهندسي صنايع  )72ل (علي سليمانيها   فرزند  
  مهندسي شيمي و نفت  )45ل (كامران رسولي ) زنده ياد(  همسر  )د( حاجي ميرزائي، مهوش
  مهندسي مكانيك  )47ل (علي رضا حمزه لوئيا   برادر  حمزه لوئي، محمد رضا

  مهندسي و علم مواد  )89ل (نيلوفر حمزه لوئي   فرزند  
د 0، )82ف (، )79ل (سحرالسادات مهشيد   فرزند  )ر(حيات غيب، هايده ) زنده ياد(

85(  
  ندسي و علم موادمه

  مهندسي و علم مواد  )85ف (، )82ل (سارا مهشيد   فرزند  
  شيمي  )88ل (فاطمه خامس پناه   فرزند  )ب(خامس پناه، خداحسين 

  مهندسي برق  )47ل (هايده خرم آبادي   خواهر  )ب(خرم آبادي، كامران 
  مهندسي مكانيك  )52ل (فرانك داورپناه   خواهر  )ب(داور پناه، فرناز 

  مهندسي مكانيك  )48ل (علي رضا هراتي   مسره  
  مهندسي برق  )47ل (عنايت اله دبيريان   برادر  )م(دبيريان، عزت اله 

  برادر  )ع(دركشلو، آزاده 
  فرزند

  )69ل (سعيد دركشلو 
  )74ل(فرشاد رجبي پور 

  مهندسي كامپيوتر
  مهندسي عمران

  صنايع مهندسي  )53ل (غالمرضا رزازي   برادر  )ر(رزازي، محمدرضا 
  مهندسي برق  )85ل (وحيد رسولي ديسفاني   فرزند  )د(رسولي ديسفاني، حسن 

  مهندسي مكانيك  )52ل (هادي رشتچيان   برادر  )چ(رشتچيان، داود 
  مهندسي مكانيك  )50ل (محمد نظري   همسر  )م(رضائي، گيتي 

  مهندسي برق  )48ل (توحيد زرگر ارشادي   برادر  )ص(زرگر ارشادي، پرويز 
  مهندسي شيمي و نفت  )54ل (نرسي ساسانيان   برادر  )ص(انيان، بيژن ساس

  مهندسي عمران  )81ف (سعيد ساسانيان   فرزند  
  فيزيك  )89ف (، )85ل (مهدي سرمدي راد   فرزند  )ب(سرمدي راد، سيروس 

  علوم رياضي  )47ل (محمد سعيدي   برادر  )ب(سعيدي، احمد 
  مهندسي مكانيك  )49ل (نيها رضا سليما  برادر  )د(سليمانيها، مجتبي 

  مهندسي متالورژي  )50ل (حيريه بيگم حائري زاده   همسر  
  مهندسي صنايع  )74ل (علي سليمانيها   فرزند  

  مهندسي برق  )46ل (مهدي سمبلستاني   برادر  )ب(سمبلستان، جواد 
  مهندسي مكانيك  )49ل (جعفر سمبلستان   برادر  

  مهندسي شيمي و نفت  )54ف (، )50ل (يد محمد وكيل التجار س  همسر  )چ(سيدين آزاد، فخرالسادات 
  مهندسي عمران  )87ل (سميرا شاكري   فرزند  )م(شاكري، احمد 

  مهندسي برق  )49ل (سيمين شرافت   خواهر  )ب(شرافت، احمدرضا 
  مهندسي برق  )83ل (عليرضا شريف بختيار   فرزند  )ب(شريف بختيار، مهرداد 

  مهندسي مكانيك  )62ل (عليرضا شفيعي ده آباد   برادر  ، محمدحسنشفيعي ده آبادي
  علوم رياضي  )50ل (شهرزاد شمس شعاعي   خواهر  )ص(شمس شعاعي، شهرام 
  مهندسي صنايع  )50ل (شهرام شمس شعاعي   برادر  )ر(شمس شعاعي، شهرزاد 

  مهندس كامپيوتر  )75ل (آزاده فرزان   فرزند  
  وترمهندسي كامپي  )77ل (آرش فرزان   فرزند  
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  نام ،ام خانوادگين
  دانش آموخته دوره ششم

  دانشگاهي وابسته همنام   نسبت
  )سال ورود -مقطع تحصيلي(

محل تحصل وابسته  دانشكده
  دانشگاهي هم

  مهندسي صنايع  )81ل (آذين فرزان   فرزند  
  مهندسي برق  )50ل (كيهان شمساء   برادر  )م(شمسا، كاوه 

  مهندسي برق  )86ل (فرهاد شيراني چهارسوقي   فرزند  )م(شيراني چهارسوقي، ابراهيم 
  مهندسي مكانيك  )58ل (بهرام صادقيان   برادر  )د(صادقيان، جمشيد 
  مهندسي برق  )90د (فرناز صديقين   فرزند  )ر(صديقين، مجتبي 

  مهندسي كامپيوتر  )92د (، )90ف (مسعود صديقين   فرزند  
  مهندسي كامپيوتر  )87ل (سعيدرضا صديقين   فرزند  
  مهندسي مكانيك  )55ل (مسعود ضيائي مويد   برادر  )د(ضيائي مويد، علي اكبر ) زنده ياد(

  مهندسي و علم مواد  )47ل (ايرج طالبيان   برادر  )د(طالبيان، منوچهر 
  مهندسي برق  )50ل (مظفر ظفر محتشمي   برادر  )ب(ظفرمحتشمي، اميرمسعود 

  مهندسي برق  اميرمسعود ظفر محتشمي  برادر  )ب(ظفر محتشمي، مظفر 
  علوم رياضي  )76ل (سحر ظهوري زنگنه   فرزند  )ر(ظهوري زنگنه، بيژن 

  مديريت و اقتصاد/ ضيعلوم ريا  )82ف (، )78ل (علي ظهوري زنگنه   فرزند  
  مهندسي مكانيك  )ع ه ع(احمد عاصم پور   برادر  )م(عاصم پور، مصطفي 

  شيمي  )49ل (حسين عاصم پور   برادر  
  مهندسي مكانيك  )79ل (علي عالياني   فرزند  )د(عالياني، حسين ) زنده ياد(

  يكمهندسي مكان  )45ل (شهاب الدين علي زاده   برادر  )ص(علي زاده، نظام الدين 
  مهندسي برق  )65ل (فريبرز عليشاهي نوراني   برادر  )ب(عليشاهي نوراني، فريدون 

  مهندسي مكانيك  )46ل (بهرام عمانوئيل   برادر  )ع(عيمانوئيل، بهمن 
  مهندسي مكانيك  )45ل (نصير غياث الدين   برادر  )ف(غياث الدين، پرويز 

  نيكمهندسي مكا  )55ل (تژاو غيور   برادر  )ص(غيور، ژوبين 
  مهندسي صنايع  )84ل (آيدين غيور   فرزند  

  مهندسي برق  )45ل (نصراله فارسي ) زنده ياد(  برادر  )ص(فارسي، وحيد 
  مهندسي شيمي و نفت  )49ل (فرزاد فروزبخش   برادر  )ب(فروزبخش، فرهاد 

  مهندسي مكانيك  )46ل (كامران قاجاريه بني اعمام   برادر  )ع(قاجاريه بني اعمام، فرهنگ 
  عيانص يسدنهم  )88 ل( هدنزورف مازرف  دنزرف  )م(رج يفروزنده، ا

  مهندسي كامپيوتر  )80ل (زينب قدسي   فرزند  )ب(قدسي، محمد 
  مهندسي برق  )47ل (كامبيز قهرماني   برادر  )م(كامران  قهرماني،
  مهندسي برق  )93ف (، )89ل (حميد قورچيان   فرزند  )ص(منصور   قورچيان،

  مهندسي صنايع  )52ل (فريد كاظمي   برادر  )ع(كاظمي، محمد تقي 
  علوم رياضي  )55ل (ي فاروق كاظم  برادر  
  مهندسي مكانيك  )54ل (مريم كاظمي   خواهر  
  مهندسي عمران  )88ف (فاطمه كاظمي   فرزند  
  مهندسي مكانيك  )91ف (، )87ل (علي كرد   فرزند  )ب(كرد، حميدرضا )زنده ياد(

  مهندسي صنايع  )ع ه ع(فريدون كيانفر   برادر  )ص(كيانفر، فرهاد 
  مهندسي صنايع  )83ل (سارا كيانفر   فرزند  
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  نام ،ام خانوادگين
  دانش آموخته دوره ششم

  دانشگاهي وابسته همنام   نسبت
  )سال ورود -مقطع تحصيلي(

محل تحصل وابسته  دانشكده
  دانشگاهي هم

  مهندسي عمران  )53ل (فرهاد گرمچي   برادر  )ب(گرمچي، جمشيد 
  علوم رياضي )90ل(امير الله فرزند )ر(الله، ابوالقاسم 

  مهندسي شيمي و نفت )46ل(حميد محمدزاده برادر )ش(محمدزاده افهامي، مجيد
  فتمهندسي شيمي و ن )87ف(سيامك مدرسي فرزند )ر(مدرسي، محمود 
  مهندسي برق )47ل(مسعود مرتضوي)زنده ياد( برادر )ص(مرتضوي، سعيد 
  يوتر رياضي و علوم كام )63ف(مسعود مرتضوي برادر )ص(مرتضوي، ناهيد 

  فيزيك )65ل(رويا مرتضوي خواهر  
  مهندسي عمران )83ل(شيرين مرداني فرزند )د(مرداني، ناصر 

  سي عمرانمهند )83ل(شيوا مرداني فرزند  
 مهندسي شيمي و نفت/ برق مهندسي )79ل(محمد مروج فرشي فرزند )ف(مروج فرشي، محمد كاظم

  مهندسي شيمي و نفت )45ل(محمد جعفر مشايخي برادر )ص(مشايخي، محسن 
  مهندسي شيمي )52ل(شاهد قائميان همسر مشكوتي، نجم الدين
  مهندسي هوافضا )89ل(سارا مصطفوي فرزند مصطفوي، ميرفريد
  مهندسي مكانيك )84ل(سهند مظفري فرزند )م(مظفري، علي اصغر

  مهندسي برق )46ل(محمد علي معمارزاده برادر )ب(معمارزاده اصفهاني، جواد
  مهندسي صنايع )75ل(بهار معمارزاده اصفهاني فرزند  
  فيزيك  )83ف(،)81ل(الله معمارزاده اصفهاني فرزند  

  مهندسي شيمي و نفت )84ل(زينب مالكي فرزند )ب(، محمد مالكي
  مهندسي و علم مواد )52ل(سيعد ملكي نوجه دهي برادر )م(ملكي نوجه دهي، نسرين
  پرديس كيش )84ل(پگاه مهتدي تبريزي فرزند )م(مهتدي تبريزي، محمود

  شيمي و نفتمهندسي  )91ف(،)87ل(حسين مهنما فرزند )م(مهنما، عبدالحسين
  مهندسي مكانيك )86د(،)84ف(،)80ل(مريم مهنما فرزند  

  مهندسي شيمي و نفت )46ل(سيدحبيب موسوي نژاد برادر )چ(موسوي نژاد، آقاولي
  پرديس كيش )85ف(سيدايمان موسوي نژاد فرزند  

  شيمي )58ل(كاظم ميرجليلي برادر )ص(ميرجليلي، حسن 
  مهندسي مكانيك )78ل(ليوحيد ميرجلي فرزند  

  مهندسي صنايع )87ل(علي ميرفندرسگي فرزند )م(ميرفندرسگي، سيد محمد حسين
  مهندسي شيمي و نفت )46ل(احمد ناظم برادر )ب(ناظم، محمود 

  مهندسي و علم مواد )86ل(ركسانا نبيي فرزند  )ع(نبيي، احد 
  مهندسي و علم مواد )88ف(،)84ل(رائيگلناز نجف توم فرزند )ع(نجف تومرائي، مهرداد

  مهندسي و علم مواد )46ل(عباس نجفي زاده بردار )م(نجفي زاده، احمد 
  مهندسي مكانيك )55ل(اكبر نظري برادر )م(نظري، محمد 

  مهندسي مكانيك )50ل(گيتي رضائي همسر  
  مهندسي مكانيك )46ل(اصغر همتي برادر )ص(همتي، شهال 

  مهندسي شيمي )50ل(فخرالسادات سيدين آزاد همسر )چ(التحار، سيد محمد وكيل
  مهندسي عمران )90ل(آرين وراهرام فرزند  ورهرام، ناصر

  مهندسي برق )52ل(مهدي وكيليان برادر )چ(وكيليان، حسين 
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  دانشگاه نخست دوره شش التحصيالن فارغ وضعيت اي مقايسه آمار
 تعداد دوره

 كل
 در

 تماس
 مقيم
 ايران

 مقيم
 خارج

 فوقدرگذشتهنامعلوم
ليسانس

 هاي زوج دكتري
دانشگاهي هم  

 فرزندان
دانشگاهي هم  

 384 271 167 104 80 33 43 39 7 30 اول
)درصد(  100 70,6 43,5 27,1 20,8 8,6 11,2 10,2 1,8 7,8 

 323 235 182 53 62 26 32 38 5 28 دوم
)درصد(  100 72,8 56,3 16,4 19,2 8,0 9,9 11,8 1,5 8,7 

 354 273 187 86 51 30 68 56 9 57 سوم
)درصد(  100 77,1 52,8 24,3 14,4 8,5 19,2 15,8 2,5 16,1 

 317 238 156 82 44 35 35 62 15 46 چهارم
)درصد(  100 74,4 49,2 25,2 14,5 11,0 11,0 19,6 4,7 14,5 

 469 344 215 129 99 26 66 101 25 55 پنجم
)درصد(  100 73,3 45,8 27,5 21,1 5,5 14,1 21,5 5,3 11,7 

 488 341 230 111 108 38 89 99 18 61 ششم
)درصد(  100 69,9 47,1 22,7 22,1 7,7 18,2 20,2 3,7 12,5 

 2335 1702 1137 565 444 188 333 329 79 277 جمع
)درصد(  100 72,9 48,7 24,2 19,0 8,1 14,3 16,9 3,4 11,9 
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ش وضعيت مقايسه
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  )3از  1صفحه (ها  ششميدوره  نامه زندگيبيوگرافي مورد استفاده در تدوين خام فرم  
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)3از  2صفحه (ها  ششميدوره  نامه زندگيبيوگرافي مورد استفاده در تدوين خام فرم    
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  )3از  3صفحه (ها  ششميدوره  هنام زندگيبيوگرافي مورد استفاده در تدوين خام فرم 
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  دومفصل 

 
 مشخصات دانش آموختگان 

  دانشكده مهندسي سازه
 )مهندسي عمران(

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

www.pars(  
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مش/ هندس مسئول
س/ هندس ارشد پل

  2000تا  1992
هندس ارشد پل د
هندس پل در شرك
هندس سازه در شر
ستيار پژوهشي مه

  1983تا  198
هندس ارشد پل د
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  چكيده تجارب
هـاي بزرگراهـي و    سال سابقه كار در زمينه طراحـي و سـاخت پلهـاي بـزرگ و سـازه      30داراي بيش از 

  مكانات جانبي در كشورهاي انگلستان، يونان، روماني قطر و ايرانا

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 25تدوين 
  2004  دريافت جايزه از انستيتو مهندسي عمران انگلستان به خاطر چاپ مقاله در زمينه طراحي پل،

  2008انستيتو مهندسين سازه انگلستان به خاطر چاپ مقاله در زمينه ساخت پل،  دريافت جايزه از
  1994، از )MISTructE(انستيتو مهندسين سازه انگلستان  Corporate Member)( عضو پيوسته
  1996، از )MIEI(انستيتو مهندسين ايرلند ) Chartered Member(عضو خبره 

  1995، از )Engineering Council(مهندسي انگلستان شوراي ) Chartered Member(مهندس خبره 
  1996، از )FEANI(داراي عنوان مهندس اروپائي از فدراسيون اروپائي مهندسين 

   



 

  

 

  1986مريكا،
13  

  نتاكنو

.دارم عالقه زرگ
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  ستن

گاه مينه سوتا در آم
354صنعتي شريف،

ت 1986آمريكا، از 

بز فردوسي به وص

  عليرضاسيد
 

ت ماساچوست، بوس
aboro 

سي سازه از دانشگ
سازه از دانشگاه ص

 اختمان در بوستن

بخصو فارسي يات

 

س  روجردي،
تهران 1331تولد 

ساكن آمريكا، ايالت
ojerdi@aol.com

  تحصيالت
وق ليسانس مهندس
يسانس مهندسي س

سوابق شغلي
طراح و محاسب سا

 قعالي
ادبي و روانشناسي ه
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 زلزلـه،  مهندسي
 طراحـي  ـوابط 
 سـطح  در لزلـه 

تـاكنون   1379

صـنعتي   نشـگاه    

  1379 تا 137

  1374 تا 136

 زلزله سي

م اصول  ها، سازه 
ضـ پيشـرفته،  زلـه 

زل مقابل در ختمانها

نعتي اميركبيـر، از

يانهاي حيـاتي دان

74از  اميركبير، ي

5از  اميركبير، ي

مهندس و سازه دسي

13  
13  

ماتريسي تحليل ،2
زلز مهندسـي  دفي،
ساخ اي لرزه سازي

سـت دانشـگاه صـن

  كنون
سـاختگاهها و شـر

صنعتي دانشگاه 
1  

  1380تا  1368
صنعتي دانشگاه ت

  1362تا  136
 

 اي ه

مهند هاي زمينه ر
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  ا
  1363كاليفرنيا،

356شگاه كاليفرنيا،
355صنعتي شريف،

2و 1 هاي سازه يل
تصـاد ارتعاشـات  ا،

بهس و پذيري سيب
  ي

ران و محـيط زيسـ

كتا 1393ي از سال
س  نه سازي ابنيـه،

زيست محيط و 
380تا  1368، از 

8، از رئيس جمهور
زيست محيط و ن

60، از دين طوسي
1362تا  1360 از

هشي و حرفه
درو دكتري  ارشد ي

   محسن
 

dteh 

توانمندي ها
مران از دانشگاه ك
سي عمران از دانش
سازه از دانشگاه ص

تحليل مصالح، ومت
هـا سـازه  پايداري

آس و زلزله برابر در
دكتري و ارشد سي

 و مديريتي
ده مهندسـي عمـر

(  
تحقيقات و فناوري

سازي و بهين  مقاوم
  1390تا

عمران مهندسي
راي جذب نخبگان
يقاتي معاون اول ر

عمران مهندسي 
عتي خواجه نصيرالد
،گ و آموزش عالي

وه علمي، پژ
كارشناسي رساله 1

تهراني زاده،
تهران 1331تولد 

  ساكن تهران
hz@yahoo.com

تحصيالت و ت
كتري مهندسي عم
وق ليسانس مهندس

انس مهندسي سيس
مقاو :دروسدرس 
پ ها، سازه يناميك

مقاوم ساختمانهاي
كارشناس كارشناسي،

سوابق شغلي
ستاد تمام دانشـكد
www.aut.ac.ir(

شاور وزير علوم، تح
قطب علمي ئيس

ت 1386ميركبير، از 
دانشكده انشيار

ائم مقام دفتر شور
تحقي -ميشاور عل

انشكدهستاديار د
ئيس دانشگاه صنع
شاور وزير فرهنگ

دستاوردهاي
130 ستاد راهنماي
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   ISIو المللي بين پژوهشي-علمي معتبر مجالت در مقاله 125 تعداد چاپ و انتشار
  كنفرانسها تمقاال مجموعه در آنها چاپ و المللي بين كنفرانسهاي در مقاله 235 تعداد ارائه و انتشار

  1382تا  1369از سال  رئيس كميسيون عمران و زلزله شوراي علمي كشور
  1380تا  1372، از رئيس كميته تخصصي مقاوم سازي شوراي كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله

زلزلـه   2800طراحي ساختمان ها در برابـر زلزلـه، اسـتاندارد    رئيس كميته دائمي بازنگري آئين نامه 
  تاكنون 1378 ، از سالايران

  1393تا  1389از  ،رئيس انجمن راه و ساختمان ايران
  1378تا  1374رئيس انجمن مهندسي زلزله ايران از 

عضو شوراي تدوين و مقررات ملي ساختمان كشور، رئيس كميته تـدوين ضـوابط دسـتورالعمل بهسـازي     
  اي ساختمانهاي متداول در كشور لرزه

  للي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهعضو هيأت امناي پژوهشگاه بين الم
  عضو هيأت امناي پژوهشگاه علوم زمين

  عضو هيأت تحريريه پژوهشگاه بين المللي مهندسي زلزله و زلزله شناسي
  ازه و زلزلهانجمن بين المللي س 6عضو 
  1374 سال در ايران اسالمي جمهوري سال كتاب جايزه برنده

 و راه مهندسـان  انجمـن  تخصصـي  -علمـي  كنفـرانس  دبيـر  ليناو بعنوان نفت وزير از تقدير لوح دريافت
  1378 سال در ايران ساختمان

  1379 سال در اميركبير صنعتي دانشگاه نمونه استاد
 شـوراي  زلزلـه  و عمـران  كمسـيون  رئـيس  عنوانه ب جمهور رئيس اول معاون سوي از تقدير لوح دريافت

  1381 سال در كشور علمي پژوهشهاي
 سـال  در سال 12 مدت به جمهور رئيس اول معاون تحقيقاتي -علمي مشاور عنوانه ب تقدير لوح دريافت
1381  
 وزيـر  سـوي  از 1383 سـال  در شهرسـازي  و مسـكن  وزارت نمونه پژوهشگر عنوانه ب تقدير لوح دريافت
  شهرسازي و مسكن
  1384 سال در شناسي ايران ملي همايش دومين و اولين دبير عنوانه ب تقدير لوح دريافت
  1384 سال در عالي آموزش موسسات و دانشگاهها مهندسي و فني گروه اول رتبه نمونه استاد

 نامـه  آيـين  سـوم  ويـرايش  بـازنگري  دائمـي  كميته كننده هماهنگ و مسئول عنوانه ب تقدير لوح دريافت
  )ايران 2800 استاندارد( زلزله مقابل در ساختمانها طراحي
 اخذ جهت اميركبير صنعتي دانشگاه زلزله مهندسي ارشد كارشناسي دانشجويان سوي از تقدير لوح دريافت

  مهندسي و فني گروه كشوري نمونه استاد اول رتبه
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 رئـيس  عنوانه ب شهرسازي و مسكن وزير سوي از ايران 2800 نامه آيين دوم ويرايش تقدير لوح دريافت
  1380 سال در نامه آئين دوم ويرايش نويسي پيش سازه كميسيون
 كميتـه  عضـو  عنـوان ه ب تهران دانشگاه رئيس سوي از شناسي زلزله كنفرانس برگزاري تقدير لوح دريافت
  1375 سال در كنفرانس برگزاري
  كشور مهندسي جشنواره در برتر مهندس عنوانه ب تقدير لوح دريافت
  موجود ساختمان اي لرزه بهسازي براي ترمز لنت با اصطكاكي ميراگر نوع يك ساخت و طراحي

  شكل X فلزي هاي ورق از استفاده با تسليمي فلزي ميراگر ساخت و حيطرا
  1363تا  1359، از بخش ارتباط با دانشگاهها در شورايعالي جهاد دانشگاهي رئيسو  عضو

  عضو شوراي پژوهشهاي علمي كشور
  سال 4لزله ايران بمدت رئيس كميته زلزله شوراي پژوهشهاي علمي كشور و رئيس انجمن مهندسي ز

  تاكنون 1372 سال از ايران ساختمان و راه مهندسان انجمن مجله »بنا« مجله ردبيرس
  ايران زلزله مهندسي انجمن نشريه لرزه، زمين نشريه مسئول مدير
  رهيافت مجله تحريريه هيأت عضو
  .Journal of Seismology and Earthquake Engineeringنشريه تحريريه هيأت عضو
  زلزله مهندسي و شناسي زلزله پژوهشنامه هنشري تحريريه هيأت عضو
  زمين علوم نشريه تحريريه هيأت عضو
  مهندسي زمينه در معتبر پژوهشي-علمي مجله 5 داور

 تاليفات و ترجمه

  تاليف كتاب تحليل سازه ها
 تاليف كتاب تحليل ماتريسي سازه ها و كاربرد آن در مباحث ديناميك سازه ها

 راي محافظت ساختمانهاي كوچك در مقابل زلزلهتاليف كتاب سيستم پي لغزشي ب
، انتشارات دانشگاه صـنعتي شـريف،   و كاربرد آن در مباحث مهندسي زلزله تاليف كتاب ارتعاشات تصادفي

1385 
 1387، انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير، تاليف كتاب ديناميك سازه ها و كاربرد آن در مهندسي زلزله

 ح هاي حوزه نزديك وتاثير آن بر طيف هاي پاسخ و طرتاليف كتاب ويژيگي زلزله 
 تاليف كتاب راهنماي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنايي

 تاليف كتاب راهنماي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بتني 
 تاليف كتاب راهنماي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي فوالدي 

 رزه ايترجمه كتاب سيستم هاي جداگر و ساختمانهاي جدايش يافته ل
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 ترجمه كتاب راهنماي طرح لرزه اي، اجرا و بهسازي ساختمانها در كشورهاي در حال توسعه
 ترجمه كتاب راهنماي طرح لرزه اي، اجرا و بهسازي ساختمانها در كشور هند

 تهيه و تدوين مجموعه مقاالت اولين كنفرانس تخصصي انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران
 طراحي ساختمانها در مقابل زلزله نامه ريح ويرايش سوم آئينتهيه و تدوين كتاب تش

 تهيه و تدوين كتاب استادان و دانشياران كشور
 جلد 4تهيه و تدوين كتاب شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور در 

 تهيه و تدوين كتاب شرح حال تخصصي برگزيدگان علمي و فرهنگي كشور
 شورتهيه و تدوين كتاب استادياران ك
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   )دانش(حبيبي گورايم، وهاب 
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
baharestan.paydar@yahoo.com 

  22606447، تلفن منزل 0912-4436495تلفن همراه 

  ها و توانمنديتحصيالت 
  1355ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1349ديپلم رياضي از دبيرستان دولتي مرآت در تهران، 

  ها صص در زمينه محاسبات سازه و مديريت اجراي پروژهمتخ
  .زبان انگليسي در حد مطالعه كتابهاي مهندسي سازه آشنا هستم

 سوابق شغلي و مديريتي

مدير عامل و عضو هيئت مديره و مهندس محاسب در مهندسين مشاور توسعه ساختمان بهارستان پايـدار  
  تاكنون 1386در تهران، از 

  1386تا  1380مهندس محاسب در مهندسين مشاور توسعه ساختمان فرازسهند، از  عضو هيئت مديره و
معاونت اجرايي در تهـران،   -سمنان و قزوين در شركت خانه سازي ايران  مدير منطقه استانهاي خراسان،

  1380تا  1376از 
تـا   1368مهندس محاسب سازه در معاونت فني و گروه سازه در شركت خانـه سـازي ايـران در تهـران،     

1376  
  1368تا  1361ها در وزارت مسكن و شهرسازي در تهران، از  مدير پروژه

  1361تا  1358 عضو هيئت مديره و مدير پروژه در شركت پارس هيتر در تهران، 

  چكيده تجارب
ها در شركت پارس هيتـر و وزارت مسـكن و شهرسـازي بـه      مديريت پروژه

  سال 10مدت 
سازه و عضو كميتـه فنـي گـروه سـازي در      محاسبات سازه، كارشناس ارشد

  سال 8شركت خانه سازي ايران به مدت 
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  سال 4در شركت خانه سازي ايران به مدت ) هاي خراسان، سمنان و قزوين استان(مديريت منطقه 
ها در مهندسين مشاور فرازسهند و مهندسين مشاور بهارسـتان پايـدار بـه     محاسبات سازه و مديريت پروژه

  سال 14مدت 

  زندگي نامه
دوره ابتـدايي را در دبسـتان دولتـي اميـدي و دوره اول و دوم     . در تهران به دنيا آمـدم  1330دي ماه  26

در ايـن دوران شـوق   . الدوله و مرآت در رشـته رياضـي گذرانـدم    هاي دولتي امين متوسطه را در دبيرستان
  .جزو شاگردان خوب كالس بودم  آموختن در من وجود داشت و معموالً

سال اول در رشته تغذيه دانشگاه تهران و دانشكده علوم ارتباطات كه كنكور مستقل داشت قبول شدم اما 
ها شـركت كـردم و در رشـته مهندسـي      دانشگاه 1350سال بعد در كنكور سراسري سال . ثبت نام نكردم

ـ   . دانشگاه صنعتي شريف پذيرفته شدم  )سازه(مكانيك  ود و از ميـان  اولين سال تاسيس دانشـكده سـازه ب
  .نفر به دانشكده سازه آمدند 30قبول شدگان دانشكده مكانيك حدود 

هاي جهان تحصيل كرده  استاداني كه در بهترين دانشگاه. دوره ليسانس به پايان رسيد 1355در اسفندماه 
هـاي   ، دانشـگاه ها  ها به ما آموزش دادند و ما را با استادان، كتاب هاي متداول در آن دانشگاه بودند با شيوه

سـاخت بتـوانيم    اين شـيوه آمـوزش مـا را قـادر مـي     . خوب جهان و مراكز علمي و تحقيقاتي آشنا نمودند
  .اي ما ضرورت داشت اطالعات مان را به روز كنيم كه براي ادامه كار حرفه

 8 انقـالب اسـالمي روي داد و   1357بهمن مـاه  . دوره خدمت نظام وظيفه آغاز گرديد 1356خرداد  8در 
  .ماه زودتر از مدت مقرر پايان يافت 2دوره خدمت نظام وظيفه  1358فروردين 
بـا  . پروانه اشتغال در رشته ساختمان از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت نمودم 28/12/1358در تاريخ 

سال فعاليت نمـوده و   3دوره از دانشكده مكانيك شركتي به نام پارس هيتر را تاسيس و حدود  دوستي هم
تـا مهـر    1361تيرمـاه  . به دليل بي تجربگي و شرايط نامساعد كار در اوايل انقالب ادامه كار ميسر نشـد 

  .در وزارت مسكن و شهرسازي مشغول به كار شدم 1368
دختر اولم در رشته رياضي كاربردي از دانشگاه آزاد ليسانس گرفته و در . ام ازدواج كرده 1366ام آبان  سي

دختر دومم در رشته . د رشته دبيري رياضي دانشگاه شهيد رجايي پذيرفته شده استآزمون كارشناسي ارش
   .باشد اي در دانشگاه شهيد بهشتي در آستانه اخذ ليسانس مي مهندسي بهداشت حرفه

شـركت  . در شركت خانه سازي متعلق به سازمان تامين اجتماعي كار كـردم  1380تا پايان  1368از مهر 
نمود و تجربه خوبي در امر بيمارسـتان سـازي    طراحي و ساخت بيمارستان فعاليت ميفوق الذكر در زمينه 

  . داشت
سال هم در معاوت اجرايـي بـا عنـوان     4سال در معاونت فني گروه سازه به عنوان مهندس محاسب و  8

  .هاي خراسان و سمنان و قزوين مشغول به كار بودم ن مدير منطقه استا
همكاران شركت خانه سازي ايران، مهندسـين مشـاور فـراز سـهند را تاسـيس      اي از  با عده 1380از سال 
 1386هـاي مختلـف تـا تـاريخ      به عنوان عضو هيئت مديره و مهندس محاسب سـازه در پـروژه  . نموديم
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مشغول به فعاليت بودم، پس از آن شركت مهندسين مشاور توسعه ساختمان بهارستان پايـدار را تشـكيل   
ن مدير عامل و مهندس محاسب سازه و در ادامه تـاكنون بـه عنـوان عضـو هيئـت      سال به عنوا 4داده و 

  .مديره و مهندس محاسب مشغول به فعاليت هستم
  .شخصاً نيز به ادبيات و تاريخ عالقمندم

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

ق اسـتاداني  هاي جهان بود كه از طري هاي متداول در بهترين دانشگاه شيوه هاي آموزشي آن دوران شيوه
اين شيوه آموزش دانـش آموختگـان را   . شد ها تحصيل كرده بودند در دانشگاه عمل مي كه در آن دانشگاه

تحصيل در دانشگاه شريف اين توانايي را در مـن ايجـاد كـرد    . ساخت اطالعاتشان را به روز كنند قادر مي
  .ام برآيم كه بتوانم بخوبي از عهده انجام كارهاي حرفه

 فريني دوره جوانيفرصت بازآ

آنچه در دوران جواني و دانشجويي ميتوان انجام داد استفاده بهتر از فرصـت بـراي يـادگرفتن و افـزايش     
دانستن زبان روز دنيا اين امكـان را  . ياد گرفتن زبان انگليسي از جمله مهمترين آنها است. ها است توانايي

  .ته تحصيلي و حرفه اي خود مطلع گرديمهاي روز دنيا در رش سازد كه ما از پيشرفت فراهم مي

 توصيه به نسل جوان

 زنـدگي  در را او راه "بـود  چـه  بهـر  آمـدنم  "بلخي محمد الدين جالل سئوال به فرد هر پاسخ من نظر به
 زنـدگي  تغييـر  حـال  در رقـابتي  جهان يك در  دايماً ما. كرد مشخص را ها خواسته بايد ابتدا. كند مي تعيين
 جديـد  وضعيت با مواجه توانايي بايد. هستيم روبرو)  طبيعي غير و طبيعي(  مختلف يداتتهد با و كنيم مي
  .باشيم داشته را

  پيام ويژه
در دوره زندگي دوره ششمي ها تغيير و تحوالت شديدي در جامعه رخ داد كه ميتوان به انقـالب، جنـگ،   

لـذا دوران تحصـيل مـا بـا دوران     . دها و اوضاع اقتصادي حاصل از آنها اشاره نمو تحريم، دگرگوني ارزش
  .كاري بسيار تفاوت داشت و با مسائل و مشكالت غير قابل پيش بيني مواجه شديم
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  حسينعلي بيگي، مرتضي
  تهران 1331متولد 

  ساكن بابل
m.beygi@nit.ac.ir 

  011-32379892: ، تلفن كار0911-1119984: تلفن همراه

  ها تحصيالت و توانمندي
  1373مهندسي پل از دانشگاه ويلز انگلستان،  -عمران –ازه دكتري مهندسي س

  1355ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 
  350تهران، پ 1ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره 

 نظـارت  و طراحـي  ،پلها تقويت ،فوالدي ،تنيده پيش ،آرمه بتن، پلها نظارت و طراحيمتخصص در زمينه 
  ها سازه تقويت و كامپوزيت فوالدي و رمهآ بتن ساختمان

  مسلط به زبان انگليسي در نوشتن و صحبت كردن

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.nit.ac.ir(تاكنون  1389، از بابل دانش راه عالي آموزش موسسه موسسه رئيس
  1389تا  1388، از بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه عمران مهندسي دانشكده رئيس
  1382تا  1378، مازندران دانشگاه رياست انيعمر مشاور
  1378تا  1376، از مازندران دانشگاه عمراني معاون
  1375تا  1374، بابل مهندسي و فني دانشكده - عمران مهندسي گروه مدير

 1389تا  1373، از مازندران دانشگاه - بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه علمي هيئت عضو - استاديار
  1365تا  1360، مازندران دانشگاه فني دفتر رپرستس و فني معاون
  1360تا  1358، بابل فني دانشكده دانشگاهي جهاد فني كميته مسئوليت - عمران مهندسي گروه مدير

 1365تا  1356، از بابل مهندسي و فني مربي دانشكده - محقق - مدرس

  چكيده تجارب
 مازندران مختلف شهرهاي در پل 15 طراحي
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 ي علمي، پژوهشي و حرفه ايدستاوردها

 مازندران دانشگاه - باال مقاومت هاي بتن خواص بررسيپروژه تحقيقاتي 
 مازندران دانشگاه - اليافي هاي بتن خواص بررسيپروژه تحقيقاتي 
 مازندران استان - مديريت سازمان - مازندران استان پلهاي ارزيابيپروژه تحقيقاتي 
   ترابري و راه وزارت تحقيقات مركز - بزرگ دهانه با اي دوقهصن پلهاي طراحيپروژه تحقيقاتي 

 تاليفات

 1388، دانش و علم، انتشارات ميالرت رابرت هاي پل كتابتاليف مشترك 
 حـديث ، انتشـارات  )طراحـي  و تحليـل  عملكـرد، ( فـوالدي  برشي ديوارهاي طراحي كتابتاليف مشترك 

 1391، مهتاب
 1393، انتشارات رايانه تنب عالي تكنولوژي كتابتاليف مشترك 

 

  خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 
  .ام به كشورهاي انگلستان و آلمان سفر كرده

  .هستم اجتماعيامور  و ديني كتب مطالعه، شنا و بسكتبال ،واليبالهاي  عالقمند به ورزش
 آلمـان  از زيسـت  محـيط  شيمي دكتري مدرك داراي دخترم .دختر و پسر هستم فرزند دو و همسر داراي
  .باشد مي

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 كارگاههـا  و آزمايشگاهها لحاظه ب بود، مناسب تقريباً زمان آن در دانشگاه امكانات و داشتيم خوبي اساتيد
 .بود مفيد و موثر ما كاري آمادگي در زيادي حد تا كنم مي فكر و غيره و

 همينطـور  دارد مهندسين نهايتاً و دانشجويان ادگيريي و آموزش بر زيادي تاثير عالم و خوب اساتيد وجود
 و گذشـته  در چـه  شريف صنعتي دانشگاه نام بهرحال .است داشته زياد تاثير كارگاهها و آزمايشگاه شرايط

 .دارد التحصيل فارغ مهندسين تالش و روحيه بر مثبتي اثر امروز چه
 

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 جـواني  در مـا  ،طالست وقت اند گفته قديم از .باشد مي آن واقعي ارزش و وقت و عمر بحث همان حقيقتاً
 داشـتن  و زنـدگي  در گـذاري  هـدف  و ريـزي  برنامه انضباط، و نظم زمان، مديريت. نكرديم زيادي توجه
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 همـه  از كـه  فكـر  ايـن  با ولي شوم جوان اگر. است مهم بسيار مذكور هدف به رسيدن براي منظم برنامه
 مـورد  رشـته  در مهندسـي  فنـون  و علـوم  يـادگيري  و فني آموزش چه ،آموختن خدمت در جواني لحظات
 رفـتن  سـركالس  و خواندن درس يا و خواندن كتاب فقط زندگي هاي مهارت قطعاً استفاده كنم، ام عالقه
 بـودن  بدسـت  آچـار  نظير فني مهارتداشتن  ولي ،است الزم خوب استاد ،است واجب ورزش كالً ،نيست
 .باشيم تر موفق زندگي در تا الزم است ساختمان و مكانيك برق، تعمييرات نظير يكارهايبراي 

 

 نسل جوان سخني با

 كجـا  بـه  اينكه و زندگي در گذاري هدف و ريزي برنامه زمان، مديريت مسئله به بايد ما عزيزان و جوانان
 همـه  قطعـاً  .جـه كننـد  تو بسـنجند  را هدف به رسيدن نيازهاي و وسايل طريق چه به و برسند خواهند مي

 و هـدف  بـه  پشـتكار  و تـالش  بـا  تواننـد  مي ايراني استعداد با و تالشگر دانشجويان بخصوص ما جوانان
 ورزش ،مطالعه. بپرهيزند همراه تلفن با وقت اتالف از جداً و بدانند را خويش عمر قدر. برسند خود مقصود

 و تفـريح  زمـان  ،مشـخص  ورزش زمـان  ،صمشـخ  مطالعـه  زمـان  كـه  دارد ريزي برنامه به نياز تفريح و
 سـاختمان  و تاسيسات ،الكترونيك ،مكانيك ،برق فني كارهاي از يكي بايد حتماً .باشد مشخص استراحت

 .بدانند را
 

  پيام ويژه
 فـرد  خـود  عالقه و حوصله و سال و سن به بستگي موضوع انتخاب اما. است زياد بسيار خوب هاي كتاب

 - فرهنگـي  - تـاريخي  - علمـي  مختلـف  موضـوعات  شـود  مـي  پيشـنهاد  صورت هر در. است متفاومت
 ارتباط كتابهاي مثل روانشناسي - زمان مديريت - مهندسي و فني مثل مديريتي - اقتصادي - اجتماعي

  .نمايند مطالعهرا  دوستان با
 بـا  دارم اطمينان .كنم مي موفقيت آرزوي كشور مهندسين دانشجويان، عزيز، جوانان همه برايدر خاتمه 

 عظيم منابع از استفاده با ،استشكل گرفته  ديني باورهاي و منطق و عقل براساس كه اميد و تدبير دولت
مـا بـه    قطعـاً  ،مجـرب  اسـايد  و دانشـجويان  علـم  و فكر انديشه، نيرويبه كمك  همه از باالتر و ،انرژي

  .يافت خواهيم دست مهمي هاي پيشرفت
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  چكيده تجارب
  سال 5به مدت حدود  )صنعتي شريف دانشگاه وقت رئيس مجوز با( قشم عالي آموزش موسسه مديريت

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  هاي خارجي مقاله علمي و انتشار آن در مجموعه مقاالت كنفرانس 28تدوين 
  هاي داخلي مقاله علمي و انتشار آن در مجموعه مقاالت كنفرانس 7وين تد

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معبتر بين 2تدوين
  نامه كارشناسي ارشد پايان 55راهنمايي 

  ثبت يك مورد اختراع در كشور انگلستان
 ASMEعضو انجمن آمريكايي مهندسين مكانيك 

 AIAAاي آمريكا فض -عضو ارشد انسيتيو هوا
 SAEعضو انجمن مهندسين خودرو 

  عاليق
 خيلي هم واليبال ورزش به. عالقمندم تند و داغ خيلي تا گرفته سنتي از فرنگي، و وطني موسيقي انواعبه 

 تلفـاتي  به توجه با. داشتم نقش 1351 سال در سازه دانشكده واليبال تيم اولين اندازي راه در و دارم عالقه
 توصـيه  تلويزيـون  صـفحه  از تماشـا  جهـت  فقط را آن گرفته، اخير هاي سال در دانشجويانم از فوتبال كه
  .كنم مي

  ارزشيابي نظام آموزشي دانشگاه
نظام آموزشي دانشگاه شريف براي تجهيز فعاليت حرفه اي اينجانب بسـيار مطلـوب بـوده و در پيشـرفت     

  .اي من بسيار موثر بوده است شخصي و حرفه

 دوره جواني فرصت بازآفريني

 اسـاتيد  وجـود  از كـه  ميكـردم  سعي كه اين ضمن! كردم زمان آن در كه ميكردم را كارهائي همان دقيقاً
 آن در آريامهر، همان يا شريف، دانشگاه در تحصيل. كنم استفاده بيشتر داشتيم زمان آن در كه همتائي بي

 كـه  بـود  اسـتثنائي  فرصـت  يـك  اشت،د وجود دانشگاه در زمان آن در كه اساتيدي تركيب آن با و زمان
 انسانيت كه آموختم ايشان از چيزها خيلي من و بودند بهترين ها آن. شد من هاي اي دوره هم و من نصيب
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 تـا  جهـان  عـالي  آموزش مجموعه از روزها اين متاسفانه كه چيزي ،باشد مي ها آن جمله از منشي بزرگ و
% 10 تـا % 5 تنها كه سازه در. بودند استثنائي واقعاً هم تمعلوما لحاظ از بعالوه،. است بربسته رخت حدي

 بـاالي  كـه  گفت بتوان شايد من امروزي قضاوت با .همينطور هم دانشگاه سطح در. نبودند آل ايده حد در
 وضـعيت  ايـن  دانشـگاهي  كمتـر  در و نيسـت  شوخي اين كه بودند Perfect يا آل ايده حد در اساتيد% 80
  .بودند بافته جدا هاي تافته ها آن كه آن خالصه. شدبا داشته وجود تواند مي
 كـه  بگـويم  تـوانم  مي حداقل خودم مورد در باشم، كرده قضاوتي ديگران باره در بخواهم كه آن بدون من
 They were totally دانـم،  نمـي  اسـاتيدم  حد در را خودم اصالً دانشگاه، اين در تدريس سال 40 از بعد

different .دانشـكده   راد اردوان دكتـر  رياضـي، دانشـكده   بهـزاد  دكتر چون اساتيدي رديشاگ افتخار من
 دكتـر  يغمـائي،  دكتـر  پـايوار،  مهنـدس  گريگوريـان،  دكتر البته و گرافيك،مركز  نيايش مهندس فيزيك،
 واقعـاً  اساتيد از بسياري و طوسي دكتر امين، محمد دكتر اعالمي، دكتر تبدر، دكتر ناصري، دكتر لشكري،

  .داشتم را استاد

 نسل جوان سخني با

 :كنم مي اكتفا حافظ از بيتي نقل به
 زر به نوشته زبرجد رواق اين بر
 ماند نخواهد كرم اهل نكوئي جز كه
  !بپردازيم علمي، پيشرفت جمله از چيزها، ساير به بعد و باشيم انسان بايد اول
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  دركشلو، آزاده
  تهران 1331متولد 

 ساكن تهران
Azdarka74@gmail.com 

   0912-2904166تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355 شريف، صنعتي دانشگاه از سازه مهندسي ليسانس
  1350 تهران، دادگر انوشيروان دبيرستان از رياضي ديپلم
  1372، تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان در ،معابر شبكه هندسي طراحيدوره 
  1379 مهندسي، و فني مشاور سازمان در ،ساختمانها معماري حيطرا و شهرسازي ضوابط و اصولدوره 
  1385، تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان در جوش، بازرسي و جوشكاري فرآينددوره 
 مشـاور  سـازمان  در اجـرا،  حين در كارگاه حفاظت و ايمني مورد در ساختمان ملي مقررات 12مبحثدوره 
  1388، تهران شهر مهندسي و فني
  1388 سال ساختماني، برداريهاي گود اجرايي العمل دستوره دور

 سـازمان  از ساختمان اجراي و نظارت و طراحي زمينه در يك پايه صالحيت با كار به اشتغال پروانه داراي
  تهران استان ساختمان مهندسي نظام
 هـاي  اطعتقـ  و بزرگراهـي  شـبكه  هـاي  پـروژه  هندسي طراحي تيم بر نظارت و مديريت زمينه در مسلط

  بزرگراهي غيرهمسطح
  ايران عمل مالك استانداردهاي و ضوابط رعايت با مسكوني ساختمانهاي نقشه معماري طراحي به مسلط
  انگليسي زبان به مسلط

 سوابق شغلي و مديريتي

 بـه  واحـدي  ده طبقه 7 مسكوني ساختمان اجراي و مقيم نظارت و طراحي
  1392 تا 1389 از تهران، در مترمربع 2600 زيربناي

 هاي تقاطع و بزرگراهي شبكه متعدد هاي پروژه مدير و طراح و كارشناس
 و تهـران  شـهرداري  فنـي  دفتـر  در سـال  33 بمـدت  تهـران  همسطح غير

  1390 تا 1357 از تهران، شهر مهندسي و فني مشاور سازمان
  1357 تا 1356 از ، استاكاد مشاور مهندسين در پل طراح كارشناس
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  چكيده تجارب
 سال 34 مدت به متناوب صورت به تهران شهر مسكوني مختلف ساختمانهاي احداث بر نظارت و احيطر
  كنون تا 1360 از تهران استان ساختمان مهندسي نظام سازمان مقررات و ضوابط تحت يك پايه با

  تهران در شهدا معظم هاي خانواده از تعدادي مسكوني ساختمانهاي رايگان نظارت
 زمينـه  در اينجانـب  افتخـاري  همكاري جهت محك بيمارستاني مجموعه مديريت با همذاكر و هماهنگي
  بيمارستاني فضاهاي ساز و ساخت توسعه و گسترش بر نظارت و طراحي

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 مهندسـي  نظام سازمان در ساختمانها اجراي و نظارت و طراحي در يك پايه با صالحيت احراز و عضويت
  كنون تا 1360 از تهران، استان تمانساخ

  1375 تا 1374 از ايران، نقل و حمل مهندسين جامعه در پيوسته عضويت

 خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 

 بصورت سوريه و سعودي عربستان تركيه، عربي، متحده امارات قبرس، آمريكا، آلمان، كشور به هاييسفر
  ام داشته زيارتي يا توريستي
 سـمينارهاي  در شـركت  و موسـيقي،  ايـران،  تـاريخ  فارسـي،  ادبيـات  و شعر روي، پياده و ناش به عالقمند
  .هستم نخصصي و آموزشي
 1374 سـال  فرشاد رجبي پور نيز ورودي پسرم. است معمار مهندس دخترم و الكترونيك مهندس همسرم
 Concreteيش دكتري مهندسي عمران گرا درجه داراي شريف صنعتي دانشگاه سازه مهندسي دانشكده

Materials  از دانشگاهPurdue وي هم اكنون بـه عنـوان دانشـيار دانشـكده مهندسـي      . باشد آمريكا مي
مصـالح بـادوام     او مشغول تحقيـق در زمينـه  . عمران دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا در آمريكا مشغول كار است

و واكنش قليايي سيليسي و نيـز  هاي شهري، بررسي ترك خوردگي بتن  بتني براي پلها و ساير زيرساخت
  .باشد توسعه مواد ساختماني قابل بازيافت مي

  پيام ويژه
 زيـر  ابيـات  كنـون  تـا  زمان همان از و شدم آشنا سعدي گلستان ديباچه با فارسي ادبيات درس كالس در

  :اند داشته من اي حرفه و شخصي زندگي در مهمي نقش
  كارند در فلك و خورشيد و مه و باد و ابر
  نخوري غفلت به و آري كف به ناني تو ات

  فرمانبردار و سرگشته تو بهر از همه
  نبري فرمان تو كه نباشد انصاف شرط
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  رباني، محمد
  اصفهان 1332متولد 

  ساكن تهران
mrabbani55@gmail.com 

  22681136: ، تلفن منزل0912-1028443: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1378، )به علت عدم ارايه پايان نامه( ريت فوق ليسانس ناتمام مدي

  1354ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي اصفهان، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي اصفهان، 

  1370هفته در زيباكنار،  5دوره مديريت به مدت 
  1384ماه در تهران،  2دوره مديريت به مدت 

  آشنايي متوسط به زبان انگليسي و عربي

 ق شغلي و مديريتيسواب

 )www.momtazancement.com(تاكنون 1388، كرمان ممتازان سيمان عامل شركت مدير
 1388تا  1382در بندرعباس،  هرمزگان سيمان عامل شركت مدير

 1382تا  1380، از ردكشهر سيمان مديرعامل شركت
 1380تا  1376در تهران،  شستا معدني شركت معاونت مشاور
 1376تا  1361در اصفهان،  سپاهان يمانس عامل شركت مدير
 1361تا  1359در اصفهان،  نيلو كاشي عامل شركت مدير

 1357تا  1356، يزد گچ كارخانه احداث سيويل پروژه سرپرست

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
  .ام داشته اروپايي مختلف كشورهاي به كاري سفرهاي

  .قمندمعال سياسيو  مذهبي ،تاريخي كتب مطالعهبه 
 ،مخابرات مهندس اول فرزند. هستم دختر 1 و پسر فرزند 3فرزند  4داراي 
 رشتهدانشجوي  همزمان و شاغل سوم فرزند ، مخابرات يدكتر دوم فرزند
   .است تهران ازدانشگاه فيزيك سليسان دخترمو  تي آي
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 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 از كـه  بنفسي اعتماد كنم مي فكر اما بوده موثراي من  رفهحتماً در تجهيز فعاليت ح دانشگاه آموزش شيوه
ضـمناً  . اسـت  داشـته  را تـاثير  نبيشـتري  شود مي حاصل شخص براي دانشگاهي چنين در تحصيل امكان

در پيشـرفت   دانشـگاهي  چنـين  در تحصـيل  بعلـت  مقابـل  طرفهاي اعتماد جلب و بنفس اعتماد احساس
  .است بوده موثر خيليشخصي و حرفه اي من 

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 .ميكردم جديدفكر هاي ايده خلق وبه ميخواندم بيشتري وكنجكاوي بادقت را درسها
 .كردم مي مطالعه دقت با را سياست و دين و ايران تاريخ در خصوصا غيردرسي مطالب همزمان

 .ميدادم تصاصاخ ورزش به را ثابتي اوقات نيز و ميدادم بيشتري بهاي انگليسي زبان آموختن هب
 .بياموزم ايشان از و باشم داشته ارتباط بيشتر اخالق و دانش و علم بزرگان با ميكردم سعي

 

 نسل جوان سخني با

 استفاده بهتر جواني از ميداشتم عمر ارزش و زندگي از بهتري درك اگرولي  نيستم ناراضيخود  زندگي از
 بـه  عشـق  و راه انتخـاب  براي تصميم در جسارت، ادلبستگيه و وابستگيها كردن رها بهرحال .بودم كرده
 افـزايش  بـراي  تـالش  و كنوني دنياي در مان ميهن موقعيت و كشور اين گذشته شناخت و مردم و كشور
 همـه  تـو  بـرادر  اي .بگيـرد  كـم  دست را شدخو شخص نبايد .است كارساز بسيار شخصي آگاهي و فهم

  ... اي انديشه
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  رفعت نيا، نسرين
  اراك 1332متولد 

  ساكن تهران
nasrin.rafatnia@gmail.com 

  22405298تلفن منزل  0912-2038204: تلفن همراه
  تحصيالت و توانمندي ها

  1355ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان حكمت تهران 

هـاي بـزرگ    و پتروشيمي و پـروژه  هاي نفت و گاز طراحي پروژه بر تيم نظارت و مديريت زمينه در متخصص
  صنعتي

  مسلط به زبان انگليسي
 سوابق شغلي و مديريتي

تـــا كنـــون  1369از   سرپرســـت بخـــش ســـازه در شـــركت مهندســـان مشـــاور ســـازه در تهـــران، 
)www.sazeh.com(  

  1369تا  1368از   كارشناس ارشد سازه در شركت پوالد در تهران،
  1368تا  1362ت ناژكان در تهران، از سهامدار و كارشناس ارشد سازه در شرك

  1362تا  1356از   ،)ايريتك(المللي مهندسي ايران  كارشناس طراح در شركت بين
  چكيده تجارب

  سازه مشاور هندساندر م سال 24 مدتبه  پتروشيمي و گاز نفت بزرگ هاي پروژه مديريت و طراحي
 ژكانتا شركتدر  سال شش مدته ب صنعتي بزرگ هاي پروژه طراحي
 ايريتك شركتدر  سال شش مدته ب صنعتي بزرگ هاي پروژه طراحي

 

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
 ،ايتاليـا ، بلژيـك  ،سـوئد  ،هلند ،آلمان، فرانسه ،انگليس ،كانادابه كشورهاي 

 صـرفاً  و است بوده ستييتور سفرهايم تمام. ام سفر كرده هند و چين ،تركيه
   .ام داشته آلمان و نچي به كاري سفر بار چندين

 مجسـمه  و نقاشـي  و هنرهـاي  شـنا  و كوهنـوردي هاي  عالقمند به ورزش
 كنفـرانس  و سـمينارها  در شـركت  و مختلف كتب مطالعهبه . هستم سازي
  .عالقمند هستم تخصصي غير و تخصصي هاي

 دختـرم  و فرانسـه  موقيم و ساختمان مهندس پسرم، توليد مهندس همسرم
  .هران استساكن ت و معمار مهندس
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  رفيعي طاري، محمدحسين
  تهران 1331متولد 

  ساكن تهران
mh_rafiee@yahoo.com 

  22282473: ، تلفن منزل09121111024: تلفن همراه

  ها تحصيالت و توانمندي
  1356ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران، 
  خصوصي هاي شركت مديريت - فرهنگي و آموزشي مديريت - دولتي تمديريمتخصص در زمينه 

  خوب عربي - متوسط انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

در تهران، از  )هولدينگ( مهان هاي شركت مجموعهاز شركت  چند مديره هيئت وعضو مديرعامل مشاور
  تاكنون 1392
 1392تا  1389ز در تهران، ا مرآت آموزشي نوآوري مركز مديرعامل مقام قائم

 1387، وترابري راه خدمت وزارت سال 30 با دولتي خدمات از بازنشسته
در  وترابـري  راه ونقـل وزارت  حمـل  زيربناهـاي  ريـزي  برنامـه  و سياستگذاري شوراي دبير و وزير مشاور

 1387تا  1385تهران، از 
 1385تا  1383، ريوتراب راه وزارت منابع و مديريت توسعة معاونت مقام قائم و وزير مشاور
 1383تا  1382، از )ايرنا( ايران اسالمي جمهوري خبرگزاري سازمان عامل مدير عمراني و فنّي مشاور
 ارتباطـات  وزارت ) موبايـل (  سـيار  ارتباطـات  امـور  كـل  مدير و ايران مخابرات شركت مديرعامل مشاور

 1382تا  1380، از ايران مخابرات شركت - اطالعات وفنĤوري
 1377، فنّاوري و ،تحقيقات علوم وزارت عمراني هاي طرح كل اداره ونمعا
 1380تا 

 1374تا  1368اي، از  حرفه و فني امور در پرورش و آموزش وزير مشاور
، وپـرورش  آمـوزش  پرورشـي وزارت  امور در پرورش و آموزش وزير مشاور
 1368تا  1363
 آيـت  و رجايي شهيد(  جمهوري رياست دفتر رئيس و جمهور رئيس معاون
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 1361تا  1360، از ) اي خامنه اهللا
، دولتـي  اسـتخدام  بدو از پرورش و آموزش وزارت انساني نيروي گزينش و ارشاد و بررسي دفتر كل مدير

 1360تا  1359
 

  چكيده تجارب
  تهران علوي دبيرستان در 4/54/ 1تا 1/4/51 از سال سه مدت به دبير و دبير دستيار
 تهران آرا جهان دبيرستان در 1/4/57تا 1/4/54 از سال دو مدت به دبير و داخلي مدير

 مفيد آموزشي معتمج در 1/7/75 تا 1/4/57 از سال هجده مدت به دبير و مجتمع مدير و مؤسس نماينده
 تهران
 از مـاه  هفـت  مـدت  به، )باهنر دكتر شهيد وزارت( انساني نيروي گزينش و ارشاد و بررسي دفتر كلّ مدير
 20/5/60 تا 16/10/59

 پـنج  مـدت  بـه ) نجفـي  دكتر و اكرمي دكتر آقايان وزارت( پرورشي امور در پرورش و آموزش وزير مشاور
 6/68/ 25 تا 23/8/63 از سال

 از سـال  شـش  مـدت  به )نجفي دكتر آقاي وزارت( اي حرفه و فني امور در پرورش و آموزش وزير مشاور
 2/10/74 تا 25/6/68

 از سـال  چهار مدت به پرورش و آموزش وزارت ريزي برنامه و پژوهش سازمان ريزي برنامه شوراي عضو
 1368 تا 1364
 وشـوراي  فرهنگـي  انقـالب  عـالي  شوراي انتخاب به(  پرورش و آموزش نظام بنيادي تغيير شوراي عضو
 1370 تا 1364 از سال شش مدت به )وپرورش آموزش عالي
 خامنـه  اهللا آيـت (  وقـت  جمهوري رؤساي حكم با لسا 12 مدت به پرورش و آموزش عالي شوراي عضو
 1376 تا 1364 از سال دوازده مدت به ) رفسنجاني هاشمي اهللا آيت و اي

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 و آمـوزش  نظـام  تـدوين  و سابق شوروي و هند استراليا، ژاپن، س،ئسو كشورهاي آموزشي نظام از بازديد
 پـرورش  و آموزش نظام بنيادي تغيير شوراي در اعضا ساير همكاري با 1370 تا 1364 درسالهاي پرورش

  ايران اسالمي جمهوري
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  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
 ،سريالنكا ،تركيه، هند ،الجزاير ،امارات، مصر قطر، ، بحرين ،عربستان، سوريه، لبنان عراق،: كشورهاي به

انگلسـتان،   ،فنالنـد  ،اطريش ،سويس ،هلند، فرانسه ،آلمان، بلژيك ،يونان ،سنگاپور، ژاپن، استراليا ،مالزي
 و سياحت يا و زيارت بعضي سفرها اين هدف. ام كرده سفر دفعات به گرجستان ،كنيا چين، ،روسيه، كانادا
  .است بوده مذاكره يا و بازديد براي مأموريت اكثراً

 طبيعـت  بـا  آشـنايي  و سـفر  و ايرانگـردي  بـه  .اسـت  شنا و پيمايي كوه فعالً ورزشي زمينه در من عاليق
 و دارم عالقـه  دينـي  معارف با وآشنايي مطالعات به .عالقمندم جوامع و كشورها ساير و كشورم وفرهنگ

  .ندارم هنري فعاليت .پردازم مي آن به
 السـادات  مـريم  همسـرم . هسـتم  محمـد  و حسـين  حسـن،  علـي،  هـاي  نام به پسر چهار و همسر داراي

 رشـته  در التحصـيل  فـارغ  علـي : فرزنـدم  چهـار . اسـت  دبير و تربيتي علوم رشته لتحصيلا فارغ الجوردي
MBA، در التحصـيل  فـارغ  محمد و دريايي هاي سازه التحصيل فارغ حسين معماري، التحصيل فارغ حسن 
  .باشند مي سياسي علوم رشته

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 علمـي  سـطح  و تئوريك لحاظ به ما تحصيل زمان در شريف صنعتي دانشگاه آموزشي سيستم من نظر به
 در اشـتغال  جهـت  را اي حرفـه  هـاي  واقعيـت  با آشنايي نظر از الزم آمادگي ولي بود روز به و باال بسيار
  .كرد نمي ايجاد كشور روز آن كار فضاي
 و يعلمـ  هيأت مسؤولين، اجتماعي و علمي واالي شأن و شريف صنعتي دانشگاه علمي جايگاه و وجاهت

 آموختگانش دانش همواره كه است بوده اين باعث تاكنون، تأسيس ابتداي از دانشگاه اين التحصيالن فارغ
 به نيز من. باشند برخوردار كشور خارج در چه و داخل در چه جامعه، در توجه مورد و ارزش با شخصيتي از

  .ام نبوده بهره بي نعمت اين از خود نوبه

 يفرصت بازآفريني دوره جوان
 در تحصيل دوران در و داشتم خوبي نسبتاً ارتباط خود هاي دانشگاهي هم از بسياري و ها اي دوره هم با من

 نيـز  دينـي  و فلسـفي  مباحـث  در تحقيق و مطالعه همچنين و سياسي و ماعيتاج هاي فعاليت به دانشگاه
 انـرژي  از و شود برقرار تر منسجم و بيشتر هرچه ارتباط اين كردم مي تالش حال اين با ولي. پرداختم مي
 اشـتغال  از زيادي مدت اينكه با. بردم مي بهره بيشتر ها فعاليت اينگونه براي خودم اوقات و جواني وانت و

 علمي سطح دانشگاهي دروس به بيشتر توجه با كردم مي سعي بوده تحصيليم رشته با ارتباط بي ايم حرفه
  .ببرم باالتر را خود اي حرفه و
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 ل جواننس سخني با

 جديـد  نسـل . بورزنـد  عشق اجتماعي و سياسي ناماليمات و ها وابستگي از صرفنظر خود وكشور ميهن به
 و خود مدت كوتاه منافع جهت در بعضاً ما كنوني جامعه در كه مخالفي هاي جريان عليرغم كه بدانند بايد
 بـه  متعلـق  و اجـدادي  و آبـاء  خاك و آب كشور، اين صورت هر در كنند، مي تالش خود گروه و حزب يا

 خودشـان  باشند، داشته را كشور اين دادن سامانو  ساختن توقع ديگران از اينكه از بيش و است خودشان
 اسـتفاده  و ديگران و اطرافيان و) اول درجه در( خود رفتاري فرهنگ اصالح با و بدانند كار اين مسؤول را
  .بسازند جهان در پيشرو و سرفراز و آباد كشوري ايران از كه كنند سعي توانشان همه از

  پيام ويژه
 چـراغ  و عبـرت  توانـد  مي دانشگاه تر قديمي التحصيالن فارغ تجربيات و دستĤوردها و خصوصيات مطالعه

  .باشد ديگران و دانشگاه اين التحصيالن فارغ از جديد نسل براي مؤثري و مناسب راه
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  اي، محمود زهره
  تهران 1331متولد 

  ساكن تهران
m.zohrei@sazeh.co.ir 

  88532248: تلفن محل كار

  تحصيالت و توانمندي ها
  1361زلزله از دانشگاه استنفورد آمريكا، / سازه -دكتري مهندسي عمران
  1357زلزله از دانشگاه استنفورد آمريكا، / سازه -درجه مهندسي عمران

  1356فوق ليسانس مهندسي عمران از دانشگاه استنفورد آمريكا، 
  1354س مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، ليسان

  1350تهران،  1ديپلم رياضي از دبيرستان آذر شماره 
  روز 4اي در سازمان مديريت صنعتي تهران به مدت  دوره آموزشي مديريت پروژه حرفه

  روز 4در امارات متحده عربي به مدت  .Promis Coكارگاه آموزشي مهندسي ارزش در شركت 
  روز 3اصول و فنون مذاكره در سازمان مديريت صنعتي به مدت دوره آموزشي 

  ها هاي صنعتي و طراحي سازه متخصص در زمينه مديريت مهندسي در پروژه
  مسلط به زبان انگيسي و آلماني متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

معاون مدير عامل در امور مهندسي در شـركت مهندسـان مشـاور سـازه، از     
  )www.sazeh.com(تاكنون  1383

 1385در شـركت مهندسـان مشـاور سـازه، از      HSEمدير امـور كيفيـت و   
  تاكنون 

تـا   1387عضو هيئت مديره شركت مهندسـان مشـاور سـازه در تهـران از     
1389  

در شـركت مهندسـان مشـاور    سرپرست بخش سازه / كارشناس طراح سازه
  1383تا  1363سازه، از 

  1390تا  1370دانشگاه صنعتي شريف، از  انعمر مهندسي دانشكده مدعو علمي هيئت عضو
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تـا   1366دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهـران مركـز، از    عمران مهندسي دانشكده مدعو علمي هيئت عضو
1370  

  1363تا  1362دانشگاه صنعتي اصفهان، از  عمران مهندسى دانشكده آموزشي معاون و استاديار
  1362تا  1361كاليفرنيا آمريكا، از در  TERAمهندس محاسب در شركت مهندسي مشاور 

  1358مربي در دانشكده مهندسي ساختمان دانشگاه صنعتي اصفهان، 
  1355تا  1354مهندس محاسب و ناظر در شركت مهندسان مشاور سازه، از 

  چكيده تجارب
 طراحـي  سرپرسـت ، امام بندردر  سينا بوعلي پتروشيمي مجتمع در سوم آروماتيك سازه طراحي سرپرست

، كرمـان  در آبـاد  خـاتون  مـس  ذوب مجتمـع  سـازه  طراحـي  سرپرست، امام بندر در پارازايلين زه واحدسا
 توسـعه  پـروژه ، مـدير  خـارك  جزيـره  در نفـت  صـادرات  هاي هلاسك بازسازي طراحي بازنگري سرپرست
 پـروژه  سـازه  طراحـي  سرپرسـت ، امام بندر PVCپروژه  مهندسي مدير، تهراندر  سازي اتومبيل كارخانه

  اراك پااليشگاه توسعه مهندسي طرح مدير، عسلويه بندر در نوري پتروشيمي مجتمع در چهارم روماتيكآ

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  پژوهش و تدوين پايان نامه براي دريافت مهندسي و دكتري در دانشگاه استنفورد آمريكا
  1983در سال  Computers and Structuresمشاركت در تدوين مقاله علمي و انتشار آن در مجله 

  1983تهيه گزارش فني در زمينه رفتار فوالد در مقابل زلزله براي دانشگاه استنفورد در سال 

 اجتماعيدستاوردهاي 

 تهران شريف التحصيالن فارغ انجمن در مشاوران كميته دبير
مشـاوران انجمـن    توسط شركت مهندسان مشاور سـازه جهـت كميتـه    EPCهاي  برگزاري سمينار پروژه

  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف فارغ

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

  .ام آلمان سفر كرده فرانسه و ايتاليا، ژاپن، آمريكا، متحده به كشورهاي اياالت
  .گردي عالقمندم ايران و ايران ادبيات و به فرهنگ

معماري  التحصيل رشته و پسرم فارغ امپيوترك رشته التحصيل دخترم فارغ. هستم فرزند دو داراي و متاهل
  .است
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 ارزيابي نظام اموزشي دانشگاه

  .اي و ادامه تحصيل در خارج بسيار مفيد بوده است تحصيل در دانشگاه شريف براي كار حرفه

 بازآفريني دوره جواني

 باعـث  توانست مي دانشگاه اين دستاوردهاي و شريف دانشگاه هاي اي دوره هم با ببيشتر ارتباطات ايجاد
 ايـن  ظـرف  نيـز  بنـده  اصلي اي حرفه ارك. باشد اينجانب اي حرفه و شخصي زندگي در بيشتري موفقيت
 .است شده بنيانگذاري شريف دانشگاه اساتيد توسط هبوده ك اي مؤسسه در سالها

 توصيه به نسل جوان

داشـته   تـر  عميـق  و تربيشـ  توجه امان فرهنگي هاي آموخته مطابق مملكت علمي فائيكخود و آموزش به
اين امـر   وجود دارد، مدت وتاهك منافع جهت در ما نونيك جامعه در هك مخالفي هاي جريان عليرغم .باشيد

  .بود خواهد شخصي ارضاي و نونيك نسل مالك و شكوفائي اصلي عامل مدت دراز در
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70173 محل كار

  ا
355صنعتي شريف،

  1350ن،
و طراحي و نظارت

سانو مشاور دسان
در تهران، ايران ي

شرصنعتي  دانشگاه

  .م
متو مدختر و 1359
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افراد بر قبل هاي

گذ مي ارزش كند 
اسـ نيـاورده  بار هب
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نسل ديد معرض در
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s 
، تلفن311-0912

توانمندي ها
سازه از دانشگاه ص
رستان البرز تهران
 مهندسي عمران و

  حد متوسط

 و مديريتي
مهنددر وژه پر مدير

سازي خانه شركت
انرژي د و آب ستيتو

 واده

نقد ادبي عالقمندم
9 متولد مپسرستم،

 با نسل جوان
نسل هاي توصيه ه

مي كسب خود كه
چنداني تاثير ها د
قرار جديد نسل س
د كه صورتي به ود،

 

سپنجي، سعيد
تهران 1332تولد 

  ساكن تهران
epanji@sano.i

15364لفن همراه 

تحصيالت و ت
يسانس مهندسي س
يپلم رياضي از دبير
تخصص در زمينه
بان انگليسي در ح

سوابق شغلي
مدو  سازه كارشناس
شدر سازه  كارشناس
سازه انست كارشناس

و خانو عاليق
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هس دفرزن دو اراي

جاي سخني
كه رسد نمي نظر ه

.باشد آورده همراه
ك را چه آن هرنسلي

نبايد و ها بايد ويژه
دسترس در اي جربه
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 .برگزيند را آن خود
 :گردد استوار ورمح دو بر تواند مي كند فراهم جديد نسل براي اي دستمايه بتواند كه اجتماعي پراتيك

 رسـيدن  بـراي  مقصدي يا كمال براي اي سرچشمه. دارد جريان كه است چيزي) همين(همان زندگي -1
 نيسـت  مقصـد  وشـبختي خ. است واقعي زندگي از بخشي هم دانشجويي دوران. ندارد وجود خوشبختي به

 .پيماييم مي كه است راهي همان
 كه است زماني دانشگاه دوران. بود خواهيم تواناتر كنيم تجربه) دانشجويي(دوران اين در بيشتر هرچه -2
 از پـس . باشـيم  نداشته هراس احتمالي شكست از و كنيم دنبال داريم مي دوست را انجامش كه را چه آن

 .روست پيش در راه گزيدن و انتخاب فرصت دوران اين گذشت
 آن لـذا  گزينـد،  مي بر خود نسل اجتماعي رويدادهاي از و قبل نسل پراتيك از را خود تجارب جديد نسل
 .دهيم انجام بايد مي خود شود منتقل جديد نسل به خواهيم مي كه را چه
 .است نهاده برجا را خود تاثير رويدادها ديگر با همراه ايم، داده انجام خود جواني دوران در چه آن
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  سلطاني تهراني، رضا
  آشتيان اراك 1332متولد 

  ساكن تهران
r.soltani53@yahoo.com 

  26219832: ، تلفن كار0912-1166109: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350تهران،  3ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 
  زبان انگليسي خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

  فعاليت خصوصي در تهران
  1367تا  1357ه در شركت تكافند در تهران، عضو هيئت مديره و رئيس پروژ

  1357تا  1356مهندس كارگاه در شركت پاراديس در ني ريز فارس، 

  چكيده تجارب
 ريز ني در سال يكبه مدت  سيرجان به شيراز 5 و 3 قطعه سازي راه

 سال يكبه مدت  شوش قيمت ارزان هاي خانهساخت 
 سال 5 در كرمانشاه به مدت مسكن بانك واحد 392احداث 
 در گل گهر كرمان گهر گل صنعتي مجتمعاحداث 
 در فوالد مباركه اصفهان ذوب هاي كوره هاي فونداسيوناحداث 
 در نمك آبرود مازندران طبقه پنج ساختمان و شادي برجساخت 
 سال دهبه مدت  كيش در تجاري و مسكوني هاي پروژهاجراي 
 تهران در تجاري و مسكوني هاي پروژهاجراي 
 خارجي بازرگاني هاي هتجرب

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
 ،هلند ،ايتاليا ،كانادا ،فرانسه ،بلژيك ،آلمان ،انگلستان، سئسوبه كشورهاي 

  .ام سفر كرده تركيه و مالزي ،سنگاپور ،امارات، تايلند ،چين
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  .به ورزش يوگا عالقمندم
 )NGO( فرهنگـي  انجمـن  سرپرسـت  و يمثنو و شاهنامه مدرس ،فارسي ادبيات ارشد كارشناس: همسر
  .است

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

  .اي من تاثير مثبت داشته است تحصيل در دانشگاه در پيشرفت شخصي و حرفه

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 مـي  دست به بيشتري آگاهي حقوقي و مالي، امور بازاريابي، باره در و كرده كارآموزي دانشجويي زمان در
  .آوردم

 نسل جوان سخني با

 و ساختمان، كارخانه، در دانشگاه، در تحصيل و آموزش با همزمان كه است اين دانشجويان به من توصيه
 و مـالي،  امور بازاريابي، ي زمينه در و كرده كارآموزي حقوق بدون حتي خود ي رشته به مربوط هاي مكان
  .باشند كارآفرين و شايسته مديري هكوتا زماني در بتوانند تا باشند داشته آگاهي نيز حقوقي
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  شمسي، جمال
  اردبيل 1323متولد 

  ساكن تهران
jamal23shamsi@gmail.com 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1355  ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف،

  ليسانس دوره عالي تخصصي راه آهن
  1343ديپلم رياضي از دبيرستان كسري اردبيل، 

  آموزشي و مديريتي در حين خدمت هاي مختلف دوره
  آهن متخصص در زمينه پلها، تونلها و ابنيه فني راه

 زندگينامه

هـاي ابتـدايي و متوسـطه بـه خـدمت       پـس از طـي دوره  . در شهر اردبيل متولد شدم 1323اسفند  29در 
دوره  بـراي تـدريس در  » سپاهي دانـش «ها دوره سربازي را به صورت  در آن زمان ديپلمه. سربازي رفتم

من هم پس از اعزام بـه ده و طـي دوره   . كردند ابتدايي و اداره امور اجتماعي و بهداشتي روستاها طي مي
پس از گذراندن . سربازي، دركنكور اختصاصي دوره كارداني كالسهاي عالي تخصصي راه آهن قبول شدم

هـاي تكميلـي، مـدرك     بعـدها پـس از طـي دوره   . دوره مذكور در امور مكانيك لكوموتيو مشغول گرديدم
  .كارداني به معادل كارشناسي تبديل گرديد

ها  تصميم به ادامه تحصيل گرفتم، ولي مدرك ما قابليت ادامه تحصيل را نداشت، به ناچار نظير دبيرستاني
در اين نوع . بعضي از موسسات عالي كنكور مستقلي داشتند. شركت كردم 1350در كنكور سراسري سال 

شركت و در نتيجه در كنكور مدرسه عالي بيمه، فيزيـك   امتحانات ورودي
شبانه دانشگاه تهران و مهندسي مكانيك علم و صنعت با رتبـه اول قبـول   

قبولي من ازطريق كنكور سراسري در رشته مهندسي مكانيك شبانه . شدم
هـاي   از قبـولي . دانشگاه شريف بود كه در آن اشتياق بـه تحصـيل داشـتم   

ال سي نفر براي ادامه تحصيل در رشـته مهندسـي   رشته مكانيك در آن س
در واقع به اين ترتيب اولين . سازه انتخاب شدند كه من جزو آن گروه بودم

پـس از اتمـام دوره دانشـكده    . دانشكده سازه در سطح كشور تشكيل شـد 
سازه به جهت تجارب و سوابق قبلي در ادارات راه آهن، در رشته پل، تونل 
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هـاي بـاالتري را احـراز     سمت ار دادم و متناسب با اخذ تجربه و افزايش سابقه خدمت، و ابنيه فني ادامه ك
  .نمودم

به لحاظ اينكه در طول جنگ تحميلي مسئوليت پلها را داشتم، جهت ترميم پلهاي بمبـاران شـده توسـط    
 دشمن، مستقيماً در محل حضور داشته و در اسرع وقت پس از مرمـت نقـاط آسـيب ديـده عبـور و مـرور      

مهمترين اين موارد پل تله زنگ در اسـتان لرسـتان و پـل قطـور در اسـتان      . كرد قطارها استمرار پيدا مي
  .آذربايجان غربي بودند

نگاشته ام كه توسط » آهن ابنيه فني و حفاظتي راه« تجارب فني خود را در كتابي به نام   در طول خدمت،
هـاي   متـرو و شـركت    آهن، در اختيار متخصصين راه آهن منتشر و در حال حاضر اداره كل آموزش فني راه

  .وابسته قرار دارد
ضمن شروع فعاليت بخش خصوصي، به عنـوان كارشـناس رسـمي      پس از بازنشستگي از خدمات دولتي،

  .دادگستري در رشته راه و ساختمان مشغول شدم كه تاكنون ادامه دارد
دسـته گـل   (» شعرلر چلنگـي «تركي آذري به نام  كتابي به زبان  در راستاي فعاليت فرهنگي، 1393سال 
داراي بيش از يكصد سروده از بيش از سي شاعر، توسـط اينجانـب تـدوين و بـه وسـيله موسسـه       ) اشعار

تهـران بـه    1394المللي كتاب سـال   اين كتاب در نمايشگاه بين. انتشاراتي انديشه نو منتشر گرديده است
  .معرض ديد عموم گذاشته شد

 تاليفات

  يف كتاب ابنيه فني و حفاظتي راه آهن، توسط انتشارات اداره كل آموزش فني راه آهنتال
  1394منتخب اشعار آذري، توسط نشر انديشه نو، » شعرلر چلنگي«تاليف كتاب 

 نسل جوان سخني با

پاسخ داد در جـواني  . از بزرگمهر پرسيدند در جواني چه كاري خوب است و در پيري كدام كار پسنده است
اطالعـات و معلومـات حاصـله در كالسـهاي درس دانشـگاه در      . م فراگرفتن و در پيري به كـار بـردن  عل

اين علوم پس از بكار رفتن به تجربه آراسـته شـده و جـزو    . آيد حساس ترين لحظات به كمك انسان مي
 علم چندانكه بيشتر خواني چون عمل در«: به قول شاعر. شود اي شخص مي محفوظات و شخصيت حرفه

در واقع هم تعمق و تدقيق در علوم و فنون ضروري است و هم بـه كـارگيري آنهـا در    . »تو نيست ناداني
  .عمل و تجربه

  .كنم براي مهندسين جوان كشورمان در امر ارتقاي دانش و فن توفيق آرزو مي
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  خرازي، مسعود علي زاه
  تبريز 1332متولد 

 ساكن تهران
www.masoudalizadeh.com 

alizadehe@sharif.edu 
  66164232، تلفن محل كار 0912-31313135تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1392از دانشگاه صنعتي شريف،  MBAفوق ليسانس 

  1354ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان كارون تهران، 

  ساختمان و راه هاي صالحيت تمام -ها صالحيت -كشور رسراس جغرافيايي حوزه -دادگستري رسمي كارشناس
  زبان انگليسي خوب
 سوابق شغلي

تــاكنون  1354عضــو هيئــت علمــي، مربــي دانشــكده مهندســي عمــران دانشــگاه صــنعتي شــريف، از  
)www.sharif.edu(  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي
 مدوالر ساخته پيش فلزي هاي سازهثبت اختراع 
 زلزله برابر در مقاوم ساخته پيش بتني هاي سازه ثبت اختراع

 ساختماني ضايعات و ساختماني مصالح مورد در تحقيق
 مسكن بازار مورد در تحقيق
 ساختمان و راه رسمي كارشناسي با مرتبط موضوعات مورد در تحقيق
 ساختماني آالت ماشين مديريت مورد در تحقيق

 

 تاليفات
 رسمي كارشناسي در، كاربرد مستاجر و رموج اقتصادي روابطتاليف كتاب 
، چاپ سـوم  )ميزان نشر( ميزان حقوقي بنياد انتشاراتتوسط  ، دادگستري

1391 
 رسـمي  كارشناسـي  درتاليف كتاب قيمت عرصه و اعياني امالك، كاربرد 

  1393، توسط نشر ميزان، چاپ دوم دادگستري
 نسل جوان توصيه به

  تحقيق و مطالعه
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  م، فرهنگقاجاريه بني اعما
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
ghajarfarhang@gmail.com 

  22901851-4،  تلفن محل كار 0912-1250090تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان رضا پهلوي تهران، 
  )هاي مترو ايستگاه( زيرزميني ايه سازه طراحي و آناليزمتخصص در 

  زبان انگليسي متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.pajoohesh.ir(تاكنون  1360مدير عمل مهندسين مشاور پژوهش در تهران، از 
  1362تا  1360محاسب سازه در شركت خانه سازي ايران در تهران، 

  1360تا  1358محاسب سازه در شركت مخابرات ايران در تهران، 
  1358تا  1355  محاسب سازه در مهندسين مشاور پروسس در تهران،

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 بـوده مـن   اي حرفـه  هاي فعاليت در كارآمدي ابزار دانشگاهها ساير نسبت بهاين دانشگاه  قوي نظري پايه
در  تـوجهي  قابـل  تـأثير  شـريف،  دانشـگاه  در تحصـيل  دادم، مي انجام كارشناسي كار كه زماني تاو  است

  .ه استداشتپيشرفت حرفه اي من 

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 اگر ولي كرد مي تبديل قديم جوان همان به را من جواني دوره به بازگشت
 را استفاده بهترين زمان از كردم مي سعي فقط گشتم، مي بر تجربه قدري با

  .ببرم



 

79 
 

 نسل جوان سخني با

 و اسـت  مـن  روي پـيش  طـوالني  اي آينده كردم مي احساس هميشه يي،دانشجو سالهاي در آيد، مي يادم
 گذشـته  چـه  كـه  بينم مي امروز .دهم انجام زيادي كارهاي دارم، اختيار در كه زيادي زمان اين با توانم مي

 جوانـان  بـه  مـن  توصيه تنها .ندادم كه بدهم انجام توانستم مي كارهايي چه و گذاشتم سر پشت را درازي
 تفـريح  خوانـد،  درس تـوان  مي. اي كليشه نصيحت يك بعنوان نهالبته  بشناسند؛ را وقت قدر كه است اين
  .برسد نظر به است ممكن كه اي تجربه هر...  و برد لذت كرد،
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  كاشاني، محمد
  شهرضا 1331متولد 

  ساكن فرانسه، پاريس
mkashani@systra.com 

  0033-139193965، تلفن منزل 0033-140166429تلفن كار 

  ها تحصيالت و توانمندي
انسـتيتو ملـي علـوم    دكتري سازه گرايش بتن تحـت بارهـاي متنـاوب، از    

  1984در ليون فرانسه، ) INSA(كاربردي 
  1980در ليون فرانسه، ) INSA(فوق ليسانس مهندسي سازه از انستيتو ملي علوم كاربردي 

  1358فوق ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1354مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف،  ليسانس

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران، 
  عمومي نقل و حمل و ريلي هاي پروژه مديريت و متخصص در فناوري

  هاي فرانسه، انگليسي و عربي مسلط به زبان

 سوابق شغلي و مديريتي

ــدير ــي م ــدير و فن ــروژه م ــاي پ ــي ه ــركت و ريل ــرو ش ــ SYSTRA مت ــاكنون  2000اريس، از در پ ت
)www.systra.com(  

 شــركتدر  Complex ســاختمانهاي و اتمــي هــاي نيروگــاه پــروژه مــدير و زلزلــه و ســازه كارشــناس
INGEROP  2000تا  1991در پاريس، از 

در ليون فرانسـه، از   Dune در شركت شركت ديده آسيب هاي سازه پروژه مدير و زلزله و سازه كارشناس
 1991تا  1990

 تكنيـك  پلـي  و نفيسـي  تكنيكوم، زاهدان دانشگاهمهندسي سازه در مدرس 
 1358تا  1356تهران، از 
 1356تا  1354در تهران، از  سكتور شركتدر  سازه كارشناس
 1354تا  1353در تهران، از  متسا شركتدر كارآموز 
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  چكيده تجارب
 شانگهاي و پاريس به مدت يك سال در چين شانگهاي اپراي سازه كارشناسي تيم سرپرست
 به مدت يك سال در مونترال و پاريس كانادا مونترال مواستادي جديد سقف طراحي
 سـال  4فرانسه به مـدت    Creys-Malvillناحيه Superfenixهسته اي  نيروگاه نوسازي و سازه كنترل

 در پاريس
 سال در پاريس 2به مدت  تايوان السير خط آهن سريع پروژه فني مدير
 سعودي عربستان مكهسال در  3به مدت  مكه در مقدسه مشاعر متروي پروژه فني مدير
 ،تهران 7 خط ،شيراز يك خطشامل  ايران در مترو متعدد هاي پروژه خارجي مشاوره مرتبط با بخش مدير
سال در پاريس، تهران، اصفهان  5، به مدت كرمانشاه مونوريل و اهواز 2 خط ،اصفهان 2 خط، قم A خط

  و اهواز
 سال در پاريس 3به مدت  بغداد متروي دو و يك خط پروژه يرمد

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 بارسلون اسپانيا به جهت طراحي متروي مكه، در سـال  در FIDIC تاسيس سال يكصدمين جايزه دريافت
2013   
 100000 عمل در( جهان در مسافر حمل ظرفيت باالترين ،مكه متروي برداري بهره و طراحي در نوآوري
 ازدحام مسافر شرايط در) جهتيك  در و ساعت در مسافر
 شـده  تمام قيمت روي برآن  تاثير ميزان تعيين براي انتشار از قبل فرانسه PS 92 زلزله نامه آيين بررسي

 ساختمانها
 المللي بين مختلف مجالتو انتشار آن در  مكه متروي خصوص طرح در متعددعلمي  مقاالتتدوين 

 

 خانواده، عاليق،   رهاي خارجيسف

 در اي حرفـه  اقامتهـاي  و مسـافرتها  همچنـين . ام كـرده  مسـافرت  مريكـا آ و اروپايي كشورهاي اغلب به
 لبنان و مصر، تركيه ،قطر ،عمان ،بحرين امارات متحده عربي، ،سعودي عربستان، كانادا چين،, نهندوستا
  .ام داشته

 را ايرانـي  اصـيل  موسـيقي  آوازي رديف دوره. مندم عالقه بسيار فارسي اصيل موسيقي و شعر و ادبيات به
 شـاگردي  خلـج  مجيـد  آقاي نزد را ضرب نواختن و ام آموخته فالح رضا آقاي و عمومي حسين استاد نزد

  .ام كرده
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 سه. است خودمان دانشگاه همين ششم دوره شيمي مهندسي التحصل فارغ ،محمدي نسرين خانم همسرم
 يك ،)HEC Paris(پاريس مدرسه عالي بازرگاني   از ليسانس فوق پسرم. دختر دو و پسر يك ،دارم فرزند
  .ستا  دولتي اداري و مالي ليسانس فوق ديگري و دندانپزشك دخترم

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 و البـرز  دبيرستان مرهون اول درجه در را خود شخصيزندگي  نتيجه در و اي حرفه زندگي اينجانب گرچه
 همـواره  آمـوختم  دانشـگاه  در آنچـه  آن از بعـد  و بود مقدمهيك  نآ ولي ،ميدانم مجتهدي دكتر روانشاد
، دانشـجويان  اخالق و استعداد ،دانشگاه كلي محيط ،باال بسيار سطح ،تدريس نحوه. است بوده راهم چراغ

 سـاخته  دانشـگاه  ناي از را اي مجموعه آنچنان استادان تسلط و آنزمان رفتار بر حاكم صداقت و صميميت
 زمـان  نآ التحصيالن ارغف ترديد بدون. كرد آماده اي حرفه شرايط ترين سخت با مقابله براي را ما كه بود

 مـا  آنچـه  فنـي  نظر از و نداشتند كمبودي خود حرفه انجام براي جهان ديگر جاي هر و ايران در دانشگاه
 اميـدوارم . بـود  جلـوتر  خود زمان از صنعتي شگاهدان ترديد بدون. است روز به و مدرن هنوز آموختيم آنروز
  .باشد مانده قرار بر هنوز طشراي اين

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 آنچـه  اينكـه  جـاي  بـه !! داشـتم  را امـروز  تجربه و گشتم مي باز آن از قبل و جواني دوران به دومرتبه اگر
 تمبك اگر شايد. ميدادم انجام ميخواستم خودم را آنچه ،ميخواهند.) ..,  جامعه ،معلم ،مادر و پدر(  ديگران

  .بردم نمي لذت زندگي از مهندسي از كمتر شدم مي خوبي زن

 نسل جوان سخني با

 شود مي شروع زماني او دوم زندگي: ميكند زندگي بار دو دنيا اين در انسان است گفته فرانسوي عاقل يك
 خداونـد  آنچـه  جـز  نيسـت  چيـزي  مطلـب  اين... . كند نمي زندگي بيشتر بار يك واقع در كه فهمد مي كه

 ".... نميشود جواب آمد كه و.....  برگردان اول  روز به مرا خداوندا ميگويد انسان" كه است فرموده
 بـه  احتـرام  ،صداقت ،سادگي ،آسانگيري ،شجاعت ،توكل ،اميد ،خونسردي ،موقعيتها نشدن تكرار به توجه
 حاصـل  بلكـه  نيسـت  ما تواناييهاي از فقط موفقيتها اينكه به جهتو ،زندگي ماحصل تقسيم ،مساوات ،همه
  "شتابان چنين كجا به" تواضع و ،باشد مي نيز اتفاقات و طيشرا
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  كاظمي، محمد تقي
  ميانه 1332متولد 

  ساكن تهران
kazemi@sharif.edu  

  66164237: تلفن محل كار
  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  ها ت و توانمنديتحصيال
  1990در آمريكا،  Northwestern Universityدكتري مهندسي عمران از 

  1357 فوق ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1354ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 

سازه ها در ها، مدل سازي مواد و طراحي  پژوهشگر در زمينه مكانيك شكست، تحليل غير االستيك سازه
  مقابل زلزله

هاي مكانيك محيط پيوسته، تئوري االستيسته، تئوري پالستيسته، مكانيك شكست، تئوري  مدرس درس
،  IIو  Iها، طراحـي سـازه در مقابـل زلزلـه، مكانيـك جامـدات        ورق و پوسته، تحليل غير االستيك سازه

 IIو  Iهاي  ، تحليل سازهIIو  Iاستاتيك، ديناميك، طراحي سازه هاي بتني 

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1382عضو هيئت علمي، دانشيار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف، از 
  1382تا  1369استاديار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف، از   عضو هيئت علمي،

  1364تا  1361 مربي آموزشي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف،
  1363تا  1361كارشناس سازه در مهندسين مشاور صنعتي ايران، 

  1360تا  1359كارشناس سازه دانشگاه شهيد بهشتي، 
  1357تا  1354 كارشناس سازه مهندسين مشاور متسا در تهران،

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي مقاله علمي و ارايه آن در مجالت معتبر بين 32تدوين 
  المللي مقاله در كنفرانس هاي معتبر بين 21ه اراي
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  عضو شوراي مقررات ملي ساختمان
  زلزله ساختمان 2800عضو استاندارد آئين نامه 

  عضو كميته فني مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ايران
  عضو كميته استاندارد زلزله ايران براي صنايع نفت و گاز

  ن مهندسي سازه ايرانعضو هيئت موسس و عضو هيئت مديره انجم

 تاليفات

  از انتشارات دانشگاه صنعتي شريف  تاليف كتاب مكانيك سازه،
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  كريمي، مهدي
  اراك 1331متولد 

  ساكن تهران
mkarimi1952@hotmail.com  

nfo@bavand.net 
  88793762، تلفن منزل 0912-2174199تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355گاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي سازه از دانش

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان اديب تهران، 
  هاي ساختماني متخصص در طراحي سازه

  زبان انگليسي متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.bavand.net(تاكنون  1366 در تهران، از  باوند مشاور سازه مهندسان بخش سرپرست
 1366تا  1363در تهران، از  اليشپا و طرح مشاور مهندسيندر سازه  محاسب مهندس
  1363تا  1355در تهران، از  ايران ملي بانك ساختمان ادارهدر سازه  محاسب مهندس
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  نوذر  كيشي گرمرودي،
  تهران 1332متولد 

  ماساچوست، بوستن  ساكن آمريكا،
nozar_kishi@yahoo.com 

  001-617-792-1431: همراهتلفن 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1992 آنجلس، ق دكتري مهندسي زلزله در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در لوسدوره فو

  1990دكتري مهندسي زلزله از دانشگاه كيوتو ژاپن، 
  ها در دانشگاه كيوتو ژاپن  فوق ليسانس ديناميك سازه

  1357ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 
  آمريكا Tuck, Dartmouth Collegeدر  Cat and Financial Risk Managementدوره آموزشي 

  دوره آموزشي ارزيابي آسيب پذيري ساختمان هاي موجود در انجمن مهندسين عمران آمريكا
  نويز آمريكا دوره آموزشي ارزيابي ريسك احتمالي در انستيتو تكنولوژي ايلي

  متخصص در زمينه ارزيابي، مدل سازي و مديريت ريسك

 سوابق شغلي و مديريتي
-Aonتـاكنون در شـركت    2010ور ارشـد مـدل سـازي و مـديريت ريسـك در بوسـتن آمريكـا، از        مشا

Benfield بيني ضربه، كشور هندوستان در زمينه راهكارهـاي مـديريت ريسـك،     سنگاپور در زمينه پيش
،  دربوستن آمريكـا  AIR-Worldwideآمريكا، شركت    در بوستن Karen Clark & Companyشركت 

  Tokio Millennium Re: Bermudaديريت سنديكايي و ن در زمينه ملندن انگلستا
آمريكـا، از   TMR; RMSI; IF; ANVهـاي   مشاور تحقيق و توسعه ريسك هاي مصيبت بار در شركت 

  تاكنون 2010
در  Flagstone Reinsurance, Ltdدانشمند ارشد تحقيق و توسعه براي مدل سازي فاجعـه در شـركت   

  2010تا  2006لندن انگلستان، از 
در  AIR-Worldwideمدير ارشد تحقيق و تحليل مهندسـي در شـركت   

  2006تا  1999از   بوستن آمريكا،
مدير مهندسي و مدير پروژه ارزيابي ريسـك و آسـيب پـذيري در شـركت     

RMS (Risk Management Solutions)  1996در كاليفرنيا آمريكا، از 
  1999تا 

 :EQECATيب پـذيري در شـركت   مهندس ارشد ارزيابي ريسك و آسـ 
EQE International Inc  ،1996تا  1994از  در سانفرانسيسكو آمريكا  

  1994تا  1992عضو هيئت علمي پاره وقت انستيتو تكنولورژي جورجيا در آتالنتا آمريكا، از 
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  مقتدري زاده، مسعود
  اصفهان 1332متولد 

  ساكن آمريكا، كاليفرنيا، سان خوزه
masoudmzadeh@sbcglobal.net 

   .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت و توانمندي ها
  1982دكتري مهندسي عمران از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، 

  1978در ايلي نويز آمريكا،  Northwestern Universityفوق ليسانس مهندسي عمران از 
  1354ف، ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شري

  مسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان اسپانيايي
متخصص در زمينه ارزيابي زلزله احتمالي و قطعي، طوفان، سوانح طبيعـي و انسـاني، ارزيـابي و مـديريت     

  اي ها و صنعت بيمه و مديريت ريسك صنايع هسته ريسك، بيمه دارايي

 سوابق شغلي و مديريتي

در ســان خــوزه  )Risk and Reliability Engineering)RAREموســس و مشــاور ارشــد شــركت 
  تاكنون 2003سانفرانسيسكو آمريكا، از 

  2013تا  2005مهندس سازه در گروه حرفه اي در اداره كسب و كار ايالت فلوريدا، از 
  2007تا  2005، از Samsung Everlandمعاون مدير عامل و مدير بخش مشاروه ريسك در شركت 

  2003  شكده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه كاليفرنيا در بركلي،عضو هيئت علمي دان
  2002تا  1997، از Benfieldمعاون ارشد مدير عامل در حوزه مهندسي ريسك در شركت 

در سـان خـوزه كاليفرنيـا، از     K2 Technologies Incمعاون مدير عامل در حوزه مهندسـي ريسـك در   
  2002تا  1997

در ايلي نويز ايالـت   Aon Corporationامور پيش بيني ضربه و فناوري ريسك در معاون مدير عامل در 
  1997تا  1995شيكاگو، از 

تا  1991در سانفرانسيسكو آمريكا، از  ABS Consulting / EQE Internationalمدير فني و همكار در 
1995  

  1991تا  1987 در كاليفرنيا آمريكا، از ABB Impell Corporationمهندس ارشد مسئول در 
  1987تا  1984در اسلو نروژ، از  DNVاز زيرمجموعه  Veritasمهندس پژوهشگر در شركت 
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  1984تا  1983در ونزوئال، از  PDVSA INTEVEPمهندس ارشد پژوهشگر در شركت 
  1982در بركلي كاليفرنيا آمريكا،  Computech Engineeringمهندس پژوهشگر در شركت 

  چكيده تجارب
تـا   1995مورد پروژه تحقيق و بررسي بر روي سوانح طبيعي در ايالـت هـاي مختلـف آمريكـا از      9انجام 
2005  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  تاكنون 1994از   اي از ايالت كاليفرنيا، داراي مدرك مهندسي حرفه
  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 20تدوين بيش از 

  تاكنون 2005، از )FCHLPM(اي كميسيون تعيين روش مقابله با طوفان ايالت فلوريدا رفهعضو تيم ح
  تاكنون 1997در آمريكا، از  FEMA/NIBSعضو كميته باد موسسات 

  تاكنون 1991از  ASCEعضو انجمن آمريكايي مهندسين عمران آمريكا 
  ونتاكن 1982، از  EERIعضو انستيتو تحقيقاتي مهندسي زلزله آمريكا 

  تاكنون 1995، از  AAWEعضو انجمن آمريكايي مهندسي باد 
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  نجف تومرائي، مهرداد
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
mehrdad.tomaraei@yahoo.com 

  ها تحصيالت و توانمندي
بـدون  (مهندسي سازه از دانشـگاه صـنعتي شـريف     فوق ليسانس نيمه تمام

  1362، )پايان نامه
  1355انشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي سازه از د

  1350تهران، ) ارشاد( 3ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره 
  1382دوره آموزشي كارشناسي رسمي دادگستري، 

  تاكنون 1383كارشناس رسمي دادگستري در كانون كارشناسان رسمي تهران، از 
  زبان انگليسي متوسط و تركي آذري زبان مادري

 سوابق شغلي و مديريتي

  1368تا  1361، از )وابسته به سازمان تامين اجتماعي(محاسب سازه در شركت خانه سازي ايران 
  1380تا  1368سرپرست واحد سازه شركت خانه سازي ايران، از 

وابسته بـه شـركت سـرمايه    (سرپرست واحد سازه و عضو هيئت مديره مهندسين مشاور خانه سازي ايران 
  1389تا  1380، از )گذاري خانه سازي ايران

 1388همكاري نيمه وقت با مهندسين مشاور بخش خصوصي در زمينه طراحـي بناهـاي بيمارسـتاني، از    
  تاكنون

  چكيده تجارب
سال در شركت خانه سازي ايـران كـه تخصـص عمـده آن در      28به مدت 

باشـد بـه كـار طراحـي و سرپرسـتي و       طراحي و اجراي بناهاي درماني مـي 
هـا،   از سازمان تـامين اجتمـاعي شـامل بيمارسـتان    هاي مورد ني نظارت سازه

هـاي مسـكوني بـراي بيمـه شـدگان       مجتمعو ها، شعبات سازمان،  درمانگاه
ميليـون   3حاصل اين كار طراحي و اجراي بـيش از  . مشغول به كار بوده ام
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و مجتمـع   به عنوان نمونه مي توان از بيمارستان مـيالد تهـران  . باشد متر مربع زيربنا در سراسر كشور مي
  .متربع نام برد 200.000طبقه ايل گُلي تبريز با متراژ  24مسكوني 

هـاي بيمارسـتاني، مسـكوني، تجـاري و صـنعتي       همچنين در بخش خصوصي نيز در طراحي انواع سـازه 
اي توسعه بيمارسـتان رضـوي مشـهد بـا      ام كه به عنوان مثال اسكلت فلزي توليد كارخانه همكاري داشته

بصـورت  (مترمربـع   42000ترمربع، كلينيك و موزه دكتر سميعي تهـران بـا متـراژ حـدود     م 35000متراژ 
) طبقه 17(هاي مسكوني  ، كارخانه فوالد كوير كاشان، كارخانه سرم سازي صدرا شيراز، برج)اسكلت بتني

  .باشد و باغ بهار ميدان تختي الهيه مي  )اندرزگو(بتني باغ بهار سليمي 

 انشگاهارزيابي نظام آموزشي د

بنده در دوره ليسانس و فوق ليسـانس از وجـود اسـتادان نسـبتاً جـوان و باسـواد و نيـز محـيط آموزشـي          
هـاي ايـن سيسـتم     بخاطر آموزش. اي بهره بردم كه در حد استانداردهاي كشورهاي پيشرفته بود پيشرفته

يـك جـوان بيسـت و    اگرچه بخاطر جو غالب بر دانشگاه در آن روزگار و همچنين فضاي حاكم بر ذهـن  (
اي طراحـي سـازه،    در طول سي و اندي سال كار حرفـه ) چند ساله، با راندمان كامل از آنها استفاده نكردم
اي كه فرا گرفته بودم، با مطالعه و تفكـر مسـائل جديـد را     هيچگاه احساس كمبود ننمودم و با آن پيشينه

  .باشم حل نموده ام و از اين بابت قدردان مي

 جوان نسل سخني با

آموزي كنيد،  هاي بزرگ كار همزمان با تحصيل، در شركت. از وجود استادان دانشگاه بيشتر استفاده نماييد
ضـمن تحصـيل ورزش و   . اي كه دارند خـود دانشـگاهي ديگرنـد    ها با مهندسين با تجربه زيرا اين شركت
اگر دوست داريد براي خود . هاي ادبي و اجتماعي بخصوص تاريخ ايران را فراموش نفرماييد مطالعه كتاب

تكميـل  . هاي بزرگ كسب تجربه كنيد سال در شركت 10به صورت خصوصي شركتي دائر نماييد حداقل 
فراموش ننمائيد كه با هزينه اين ملت شما صاحب اين علم و دانش . زبان انگليسي امروزه از واجبات است

  .شده ايد و بايد دين خود را به آنان ادا نماييد
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  ي، قادرحاتم
  تبريز 1331متولد 

  ساكن تهران
hatami_ghader@yahoo.com 

  88062916-7، تلفن محل كار 0912-2191827تلفن همراه 
 .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1353ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي
  در تهران تونل  كندوان  ساختماني  شركتمدير عامل 

  
  

  حسن پور متي كالئي، محمود
  بابل 1333متولد 

  ساكن بابل
kanoonkm@yahoo.com 

 0911-1548143تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1373دكتري مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي اميركبير، 

  فوق ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي اميركبير
  1354تي شريف، ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنع

 سوابق شغلي
  شهر قائم واحد  اسالمي آزاد  دانشگاهعضو هيئت علمي، استاديار 

 )www.qaemshahriau.ac.ir(  
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  علي بيك، محمدرضا
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
omssv@yahoo.com 

  0912-1069276تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1366شگاه صنعتي شريف، فوق ليسانس مهندسي سازه از دان

  1355ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  در تهران ايمان مهندسي نوانديشان شركتمدير عامل 
  اشتعال در شركت خانه سازي ايران

  

  فاميل ذوغي، مهدي
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
 0912-3106063تلفن همراه 

  .دبيوگرافي ارايه نش

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان همدان در همدان، 

 سوابق شغلي

  در تهران ليمان مشاور مهندسيبازنشسته 
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  قاضي، محمد
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
mhmdghazi@gmail.com 

  0912-2879440تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1993استراليا، در  University of New South Walesدكتري از 

  1987فوق ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه سان ديگو در كاليفرنيا، 
  1355ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  )www.wtiau.ac.ir(دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب  ي، استاديارعضو هيئت علم
  

  قريبيان، ويگن
  تهران 1330متولد 

  آنجلس ساكن آمريكا، كاليفرنيا، لوس
-818-249-4017، تلفـن محـل كـار    001-818-249-5406تلفن منزل 

001 
  فاقد ارتباط با انجمن

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  در كاليفرنيا آمريكا Gharibian & Associatesمالك و مدير شركت 
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  نبيي، احد
  تبريز 1332متولد 

  ساكن تبريز
 041-33293479، تلفن منزل 0914-1162869تلفن همراه 

  .عكس جديد ارايه نشد

  تحصيالت
  1373فوق ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه علوم و فنون مازندران، 

  1354ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 
  ديپلم رياضي از دبيرستان فردوسي تبريز

 سوابق شغلي و مديريتي

  در تبريز  شرقي آذربايجان مهندسي نظام سازمان طراحي كنترل و مهندسي خدمات مدير
  چهار  گروه مشاور  مهندسين -تبريز  تختخوابي 400  بيمارستان  كارگاهمهندس ناظر 

  
  
  
  
  

  ابراهيمي سپهر، محمدعلي
  انتهر1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1361ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  جامي ريزكي، صالح الدين
  تربت جام 1321متولد 
  مشهدساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1355ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 

 
 
 

  حسن آبادي، جليل
  مشهد 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1356انس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، ليس
  

  منوچهر  سمناني زاده،
  تهران 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1356، ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف

  
 

  شهابي، علي اصغر
  تهران 1332متولد 
  تهرانساكن 

 فاقد ارتباط با انجمن
  1354شريف، ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي 
  بازنشسته سازمان مديريت و برنامه ريزي
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  عيمانوئيل، بهمن
  همدان 1332متولد 
  Wayneآمريكا، ايالت نيوجرسي، ساكن 

kdigital77@gmail.com  
  001-973-305-0611: تلفن منزل

  1355ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 
  آمريكادر نيوجرسي  Kodak Image Center Solutionشركت 

  معين، بهرام
  تهران 1332متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1354ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  ومسفصل 
 

  مشخصات دانش آموختگان 
 دانشكده مهندسي صنايع
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  بابائي جهرمي، كرامت اله
  جهرم 1330متولد 

  ساكن تهران
kbjahromi@gmail.com 

  0912-1437921تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1382از سازمان مديريت صنعتي ايران، ) تاكيد بر صنايع خودرو(فوق ليسانس مهندسي توليد 

  TU. Berlin( ،1361(فوق ليسانس مهندسي مكانيك ناتمام دانشگاه صنعتي برلين 
  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349صير جهرم، ديپلم رياضي از دبيرستان خواجه ن
هاي آموزشي مديريت تحول استراتژيك در سازمان مـديريت صـنعتي ايـران و سـازمان گسـترش و       دوره

  نوسازي صنايع ايران
  ساعت در سازمان مديريت صنعتي 300دوره آموزشي مديريت اجرايي اختصاصي ايران خودرو به مدت 

ت و برنامـه ريـزي سـازمان گسـترش و     وري از موسسـه مطالعـا   گيري شاخص بهره دوره آموزشي اندازي
  نوسازي صنايع ايران

  انجمن مركزي صنايع ژاپن در شهر ناگويا ژاپندوره آموزشي بهبود سازي فعاليت هاي شركت در 
وري نيـروي   وري مطالعـه كـار، مـديريت بهـره     مديريت هزينه، بهـره : هاي آموزشي مختلف از قبيل دوره

  برد آن در مديريت، كارگاه تكنولوژي صنعت اتومبيل، كنترل پروژه،ها و كار انساني، نظريه عمومي سيستم
مديريت اشتراكي، تكنيك مديريت كيفيت نياز واحدهاي صنعتي، مديريت توليـد، و نظـام پيشـنهادات در    

  مراكز مختلف آموزشي
  داراي تجربه و تخصص در اداره واحدهاي توليدي و صنعتي

  هاي آلماني و انگليسي مسلط به زبان

 سوابق شغلي و مديريتي

هاي خصوصي و شاغل در شركت و كارخانجات در  مديريت هايي در بخش
اتوبـوس   آلمان و سرانجام در ايران خودرو در واحـدهاي مهندسـي صـنايع،    
 )Trim(سازي، مهندسي توليد، برنامه ريزي توليد و توليد صـندلي و تـريم   

  داخلي خودرو
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 خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 

ورهاي آلمان، فرانسه، ايتاليا، سوئيس، چك، اطريش، هلند، كره جنوبي، ژاپن، چين، مالزي و تركيه به كش
  .جهت تحصيل و بازديد از كارخانجات اتومبيل سازي و قطعه سازي مسافرت داشته ام

  .به مطالعه و موسيقي و طبيعت عالقمندم
باشند و سـومي   زو كه شاغل و دانشجو مياميد و آر. داراي همسر و سه فرزند دوقلوي دختر و پسر هستم

همسرم هم دندانپزشكي دانشگاه تهران را به خاطر دوقلوها ناتمام رها و خانه . علي پيش دانشگاهي است
  .دار شدند

 نسل جوان سخني با

تاريخچـه  . دانشجويان عزيز قدر اين دانشگاه را بدانيـد . ام كنم كه دراين دانشگاه تحصيل كرده افتخار مي
. بزرگان و نخبگان زيادي به دنياي علم و صـنعت عرضـه نمـوده اسـت    . ه دانشگاه را مطالعه نماييدگذشت

 .صداقت در كار و زندگي را سرلوحه خود قرار دهيد و راه پيشنيان را ادامه دهيد
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  بهدشتي، آذر
  تهران 1331متولد 

  ساكن آمريكا، كاليفرنيا، پالوآلتو
azar.lohrasb@gmail.com 

  .ه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشدصفح: مرجع

  تحصيالت و توانمندي ها
  1356ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 
  متخصص فناوري اطالعات و خدمات انفورماتيكي

 سوابق شغلي

  1998تا  1984در كاليفرنيا آمريكا، از  AT&Tبرنامه نويس در شركت 
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  تمدني، اديب
  يزد 1330متولد 
  ن تهرانساك

adibtamaddoni@yahoo.com 
  44129423: ، تلفن منزل09127132149: تلفن همراه

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان اسدآبادي تهران، 

 نامه زندگي

خانواده بـه تهـران نقـل     در سن شش سالگي از شهر يزد به همراه. در شهر يزد هستم 20/7/1330متولد 
مقطع ابتدايي را در تهران و تحصيالت متوسطه را در دبيرستان اسـدآبادي واقـع در ميـدان    . مكان كرديم

از شش سال تحصيل در دبيرستان اسـدآبادي پـنج سـال بـا آقـاي محمـد علـي نجفـي         . رشديه گذراندم
در رشـته مهندسـي صـنايع     1350در سال . در رشته رياضي ديپلم گرفتم 1349در سال . همكالس بودم

التحصـيل شـدم و در    از دانشگاه فـارغ  1355در سال . قبول شدم) شريف كنوني(دانشگاه صنعتي آريامهر 
دوره آموزشي . خدمت را به پايان رساندم 1358به خدمت سربازي رفتم و در خرداد  1356خرداد ماه سال 

مانده را در قسمت مهندسي صنايع كارخانه هلـي  سربازي را در شهر اصفهان بودم و يك سال و نيم باقي 
  .كوپتر سازي گذراندم

در ابتدا تصميم داشتم براي ادامه تحصيل به آمريكا بروم ولي با توجه به عاليق خانوادگي از تصميم خود 
قـل و    بعد از مدتي بيكاري به توليد قطعات كوچـك تزئينـي مثـل گوشـواره، گـردن بنـد،      . منصرف شدم
  .روي آوردم و در همين زمينه تا امروز فعاليت دارم. ..جاكليدي و 

در . گذارنم عالقه شديدي به مطالعه اشعار شاعران ايران زمين دارم و بيشتر وقت خود را به پياده روي مي
ام و صاحب دو دختـر بـه نامهـاي تينـا و تـارا       زندگي خانوادگي موفق بوده

او . قه اش تحصيل كنـد ي مورد عال مشوق دخترم بودم كه در زمينه. هستم
رشته گرافيك را انتخاب كرده و معتقد است كـه بـراي موفقيـت در رشـته     
تحصيلي و شغلي يكي از مهمتـرين عوامـل عشـق و عالقـه و پـس از آن      

  .پشتكار و جديت در كار است
در انتها از دوستان عزيزم در ستاد جشن كه زحمت كشـيده و باعـث ديـدار    

  .د نهايت تشكر را دارماي ها شده ان دوره مجدد هم
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  جاويدان، منصور
  تهران 1332متولد 

  ساكن آمريكا، آريزونا، فونيكس
mansour.javidan@thunderbird.edu 

  001-602-978-7013: تلفن كار

  تحصيالت و توانمندي ها
سوتا  مدرسه كارلستوان مديريت دانشگاه مينهدكتري مديريت استراتژيك از 

  1983در آمريكا، 
  1977سوتا در آمريكا،  از مدرسه كارلستوان مديريت دانشگاه مينه MBAنس فوق ليسا

  1354ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 
متخصص در زمينه مديريت جهاني، تفكر جهـاني، مـديريت بـين فرهنگهـاي مختلـف، ارتباطـات ميـان        

  انيهاي جه هاي چندمليتي و مديريت تيم فرهنگي، ادغام و  تملك شركت

 سوابق شغلي و مديريتي

ــدير  ــه  Najafi Global Mindset Instituteم  Thunderbird School of Globalوابســته ب

Management تاكنون  2004، از)www.thundrbird.edu(  
  2011تا  2007در آمريكا،  Thunderbird School of Global Managementرئيس تحقيق و توسعه 

 Thunderbird School of Globalگـاروين در   الملي و فرهنگ مديريت بينزبان   استاد و مدير مركز

Management  ،2009تا  2004در آمريكا 
  2004  در پاريس، INSEAD The Business School for the Worldاستاد 

وابسـته بـه دانشـگاه     Haskayneاستاد و رئيس حوزه استراتژي و مديريت جهاني مدرسه كسـب و كـار   
  2004تا  2000نادا، كالگري كا

تا  1997از   ،TransCanadaمشاور ارشد حوزه استراتژيك دفتر مديريت در 
2000  

  1998تا  1997در كانادا،  Simon Fraser Universityاستاد مدعو 
  1997تا  1995استاد سياست و محيط زيست دانشگاه كالگري در كانادا، 

وابسته به   Haskayneاستاد و رئيس حوزه سياست و محيط زيست مدرسه 
  1995تا  1991دانشگاه كالگري در كانادا، 

  1992استاد مدعو مدرسه كسب و كار دانشگاه ويكتوريا در كانادا، 
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  1991تا  1990وابسته به دانشگاه كالگري در كانادا،   Haskayneاستاد دانشكده كسب و كار 
  1990تا  1984دانشيار دانشكده كسب و كار دانشگاه آلبرتا در كانادا، از 
  1984تا  1982استاديار دانشكده كسب و كار دانشگاه آلبرتا در كانادا، از 

  1982تا  1977سوتا در آمريكا، از  مربي مدرسه مديريت كارلستون دانشگاه مينه/ دستيار

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  رتش آمريكامشاور صاحبنظر بانك جهاني در زمينه رهبري جهاني و مشاور ارشد ا
  )ILA(المللي رهبري  نايب رئيس عضو هيئت مديره انجمن بين

هـاي   طراح و مدرس درسهاي مديريت اجرايي توسعه، برگزار كننده كارگاه هاي آموزشي و هدايت پـروژه 
  كشور جهان 27مشاوره و ارايه مقاالت در 

  Harvard Business Reviewله المللي از جم نويسنده مقاالت مديريتي در بسياري از مجالت معتبر بين
  Journal of World Businessعضو ارشد سابق هيئت تحريريه حوزه مديريت جهاني براي 

  سال 3به مدت  Academy of Management Executiveعضو هيئت تحريريه 
  Pan Pacific Business Associationعضو ارشد منتخب 
  2002/2001در سال  North American Who’s Who Registryدرج نام در فهرست 
  Empire’s 2003 Who’s Who Registryدرج نام در فهرست 

 تاليفات

 Developing Your Global Mindset: The Handbook for Successful Globalتـاليف كتـاب  

Leaders ،2013  
  The Global Mindset (Advances in International Management) ،2007تاليف كتاب 

 Strategic Leadership Across Cultures: GLOBE Study of CEOشـترك كتـاب   تـاليف م 

Leadership Behavior and Effectiveness in 24 Countries ،2013  
 Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62تاليف مشترك كتـاب  

Societies ،2004  و سازماني برنده جايزه انجمن روانشناسي صنعتي)SIOP (  و برنده جـايزهM. Scott 

Myers  براي تحقيقات كاربردي در محيط كار  
 Mergers and Acquisitions: Creating Integrative Knowledgeتــاليف مشــترك كتــاب 

(Strategic Management Society) ،2004  
  Forward-Thinking Cultures ،2009تاليف كتاب الكترونيكي 

  The Changing Face of Chinese Executives ،2009كتاب الكترونيكي  تاليف مشترك
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  خورشيدفر، كامبيز
  رودبار 1331متولد 

  ساكن رشت
 013-33777517، تلفن منزل 0911-2323513تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1376فوق ليسانس مديريت صنايع از مجتمع وزارت صنايع، 

  1355شگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي صنايع از دان
  1349رشت، ) دكتر بهشتي كنوني(ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور 

 1362ماه در سال  6به مدت  كار وزارت اي حرفه آموزش سازماندر  سرپرستي تعليمات دوره
 موسسـه  همكـاري  بـا ( كـرج  صـنعتي  اسـتاندارد  موسسـه در  كارخانه صنعتي استانداردهايدوره آموزشي 

 1378به مدت يك سال در سال  )هندوستان استاندارد
  .هستم خدمت آماده و داشته اي گسترده مطالعات كشور سطح و گيالن در ابريشم صنعت خصوص در

 )بودند انگليسي زبان به تحصيلي كتب عالي، نسبتاً حد(  انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

تـا   1385، از رشـت  صـنعتي  شـهر در  بهبـاف  بـافي  پارچه عامل شركت مدير مشاور و مديره هيئت عضو
1387 
 1385تا  1381، از رشت صنعتي شهردر  تندر صنايع شركتدر كارخانه  مدير
 1381تا  1378در رشت، از  گيل آالله چاپ مديره شركت هيئت رئيس و عامل مدير
 1378تا  1372، از سرا صومعهدر  گيالن ابريشم كارخانه شركت مدير و فني مدير
 1372تا  1367، از رشت صنعتي شهردر  سبحان سازي دارو توسعه شركت حطر و فني مدير
 1367تا  1361، از رشت ايران الكتريك شركت )مؤسس( مهندسي مدير
 1361تا  1358در قم، از  كار كارتن شركتدر  كارخانه مدير -توليد مدير
 1357تا  1356سربازي، از  خدمتدوره 

، )سـازي  آلومينيوم( دورال شركتدر  )دانشجويي زمان( مونتاژ سالن مسئول
 1356تا  1354از 
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  چكيده تجارب
 هـاي  پارچـه  توليـد  نهايتـاً  تـا  مرحله ترين ابتدائي از ابريشم صنعت خصوص در سال پنج از بيش مدتبه 

 واحـد  يـك  ريـزي  طرح مطالعات ماحصل و نموده تحقيق و بررسي ژاپني مشاوران همكاري ابريشمي با
 ارائه كتاب يك در مجمل بصورت پارچه توليد تا نوغان تخم مرحله ترين ابتدايي از ابريشم تبديلي صنعتي
  .گرديد

 اي دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه

 ماهي پروش و تكثير صنعتي واحد يك ريزي طرح: ليسانس پروژه
 سـاخت  و ابريشـم  نـخ  توليـد  واحـد  يـك  كامل ريزي طرح و ابريشم تبديلي صنعت: ليسانس فوق پروژه
  ايران در بار اولين براي ابريشمي هاي پارچه

 

 و خانواده عاليق

  .ام را گذرانده مقدماتي آموزش تارو  تكميلي دوره تنبك. عالقمند به هنر موسيقي هستم
 دامپزشـك دكتر  دختران، پرستاري، ليسانس همسر. داراي همسر و سه فرزند، دو دختر و يك پسر هستم

 اروميه دامپزشكي دكتراي دانشجوي ،خورشيدفر كاوه پسر، نگيال دانشگاهاز  مكانيك مهندس و
  

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

تحصيل در دانشگاه شـريف  . داشت مطلوبتري نتايج بود بيشتر كارگاهي دروس اگر البته بوده كامل نسبتاً
  .بود تخصصي و اي حرفه رشد براي عاملي هميشه ي آنباال علمي درجه به توجه با

 آفريني دوره جوانيفرصت باز

 نـه  ارگانيـك  بصـورت  دانشگاه و التحصيالن فارغ بين ارتباط كه ميشد انديشيده تدابيري اگر كنم مي فكر
را موجـب   مطلوبي بسيار نتايج توانست مي داشت ادامه مستمر بصورت دانشجويان و اساتيد با و سمبوليك

  .شود

 نسل جوان سخني با

 آموزشـي  نظام خدمت در بايد كار خاتمه از پس تحصيلكردگان تمامي رمدا اعتقاد ولي ميكنم اشتباه شايد
 كشـورها  سـاير  نظيـر  حتـي . شـود  اسـتفاده  كشور جوانان آموزش در آنها تجارب از يدبا گيرند قرار كشور
  .كرد استفاده كشور پيشرفت جهت آنان افكار از هايي هسته تشكيل با توان مي
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  زرآزوند، حميد
  تهران 1331متولد 

  اكن كانادا، انتاريوس
hazaazvand@yahoo.com 
hzarazvand@h4mlean.ca 

www.h4mlean.ca 

  ها تحصيالت و توانمندي
مهندسي صنايع و سيستم از دانشگاه كاليفرنياي در رشته ) Doctor of Engineering( دكتري مهندسي 

  1980جنوبي، 
  1977نوبي، فوق ليسانس مهندسي صنايع و سيستم از دانشگاه كاليفرنياي ج

  1354ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 
و كـاهش    Kaizenو  5S ،Kanban ،VSMتوليـد نـاب،   سيستم هاي بهبـود نظيـر   متخصص در زمينه 

  ضايعات

 سوابق شغلي و مديريتي

تـاكنون   2011در تورنتـو كانـادا، از    H4M Lean Consulting Group Incمدير پروژه توليـد نـاب در   
)www.h4mlean.ca(  

  2008تا  2006در انتاريو كانادا، از  Lincoln Electricمهندس صنايع مبلغ توليد ناب در شركت 
  2006تا  2003در انتاريو كانادا، از  Magna Internationalدر شركت  5Sآالت و مسئول  اپراتور ماشين

  1381تا  1371رداري تهران، از مدير اجرايي مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران وابسته به شه
 1370مشاور طراحي سيستم هاي توليد در سازمان مديريت صنعتي براي شركت ماشـين سـازي اراك از   

  1371تا
  1370تا  1360معاون توليد شركت پارس الكتريك در تهران، از 

  چكيده تجارب
ش سيستم هاي بهبود رو و اجراي در طراحي )سال25بيش از ( تجربه مفيد

  ها ديريت توليد ناب در صنايع وشهرداريو م
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  زرگر ارشادي، پرويز
  رشت 1331متولد 

  ساكن تهران
zargar_ershadi1384@yahoo.com 

  66031140، تلفن منزل 0912-2060060: تلفن همراه

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

  1349ضا شاه رشت، ديپلم رياضي از دبيرستان محمد ر
  زبان انگليسي متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

  1389تا  1388، از )اراك شازند پااليشگاه پروژه( گستر كتام كيفيت شركت تضمين مدير
 1388تا  1384از   در تهران، آذين كان مشاور مهندسين مناقصه شركت اسناد تهيه مدير
 1383تا  1382، از عسلويهدر  جم و سپار پتروشيمي پروژه كنترل و ريزي برنامه مدير
 1382تا  1381، گلپايگان در بصير قائد پتروشيمي پروژه كنترل و ريزي برنامه مدير
 1381تا  1379، از قزوين – رجائي شهيد تركيبي سيكل نيروگاه پروژه كنترل و ريزي برنامه مدير
 1379تا  1377در تهران، از  كاشي سينا كيفيت شركت تضمين مدير

 1377تا  1376درتهران، از  )كارخانه احداث( تاير خوزستان پروژه شركت كنترل و ريزي برنامه ديرم
 1376تا  1375، از بندرعباس – هشتم پروژه پااليشگاه كنترل و ريزي برنامه مدير
 1375تا  1372در ساوه، از  تاير پارس سازي الستيك برنامه شركت و طرح واحد مدير
 1372تا  1360در تهران، از  تاير ايران سازي الستيك نامه شركتبر و طرح واحد مدير

 خانوادهعاليق، 
  .به كوهنوردي عالقه دارم

  .باشند مي ليسانس سومي و ليسانس فوق پسر 2 كه دارم پسرفرزند  3 و دار خانه مهمسر
 توصيه به نسل جوان

 علمي و فني فعاليتهاي همه وارد نبايد سابق مانند ديگر علوم اكثر شدن تخصصي دليل به حاضر عصر در
 شـاخه  دو يـا  يـك  در و كـرد  اجتنـاب  پريـدن  شـاخه  آن به شاخه اين از المقدور حتي كه است بهتر شد؛

 .شد متخصص
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  ساسانيان، بيژن
  آستارا 1332متولد 

  ساكن تهران
bsasanian@gmail.com 

  44658178 منزل تلفن ،0912-1007419 همراه تلفن

  تحصيالت
  1370ديريت اجرايي در سازمان مديريت صنعتي، دوره عالي م

  1354ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350، تهران 2 شماره خوارزمي دبيرستان از رياضي ديپلم

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1366 ، ازرعدان صنعتي مشاور مهندسين شركت صنايع مهندسي بخش مدير و سهامدار
  1366 تا 1365 ،سنگين صنايع وزارت دفاعي اونتمع فني كارشناس
 تـا  1362 ،ايـران  صـنعتي  مشـاور  مهندسـين  شركت در ،كارخانه و ها سيستم طراحي مشاور و كارشناس

1365  
  1362 تا 1361 ،الكتريك پارس كارخانجات شركتدر  ريزي برنامه كارشناس
  1361 تا 1358از  ،هنرستان و تكنولوژي انستيتو در فني دروس تدريس

  1357 تا 1355 ، از)سربازيدوره خدمت ( بابك كارخانجاتدر  توليد ريزي برنامه و فني كارشناس
  1355 تا 1354 اصفهان، از آهن ذوب كارخانه در فني كارشناس

 خانواده و سفرهاي خارجي

  .ام داشته كانادا و اروپايي كشورهاي به سفر
 مهنـدس  ،سـعيد  ولا فرزنـد . هسـتم  دختـر  سه و پسر يك فرزند، 4 داراي
 ، شـريف دانشـگاه   از ژئوتكنيـك  ليسانس فوق اميركبير، دانشگاه از عمران
 دانشگاه از MBA و كانادادر  اونتاريو وسترن دانشگاه از ژئوتكنيك دكتراي
 از كـامپيوتر  مهندس ،زهرا دوم فرزند. است آمريكا در شاغل و كانادا يورك

 از افـزار  نـرم  دكتـري  يركبيـر، امدانشـگاه   از ليسانس فوق تهران، دانشگاه
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 مهنـدس  ليسـانس  فـوق  و ليسـانس  ،زهـره  سـوم  فرزنـد . است كانادا در شاغل و كانادا ويكتوريا دانشگاه
 سـال  دانشـجوي  ،سـپيده  چهارم فرزند. است سوئيس در شاغلو ) EPFL( لوزان تكنيك پلي از مكانيك

  .است شمال تهران واحد آزاد دانشگاه در شيمي مهندسي سوم

 يه به نسل جوانتوص

 تـوان  و زمـان  شـامل  كـه  خـود  فرصت از .باشيد انديش مثبت هميشه شماست، ذهن ساخته شما دنياي
 دوست كه شغلي در و كنيد تحصيل داريد دوست كه اي رشته در. ببريد را استفاده بيشترين شماست ذهني
  .ببريد لذت زندگي از تا كنيد كار داريد
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  شايگان نيا، حسن
  اصفهان 1329متولد 

  ساكن اصفهان
shayegannia@yahoo.com 

  031-32250436: ، تلفن منزل0913-1198965: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ديپلم رياضي از گروه فرهنگي دكتر هشترودي تهران، 
  1364دوره آموزشي نسوز به مدت يك ماه در ژاپن، 

  1368دوره مديريت عمومي به مدت سه ماه در دانشگاه اصفهان، 
  1380ماه در اصفهان و تهران،  6دوره مديريت استراتژيك به مدت 

  1382در اصفهان،  EFQMچهار دوره مدل هاي سرآمد 
  متخصص در زمينه صنايع ديرگدازها و عايق هاي نسوز

  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

 1357تا  1355، از سربازي خدمتدر  بابك كارخانجات تيسرپرس
 تاكنون 1357در اصفهان،  ايران نسوز هاي فرآورده عاملي شركت مديريت تا سرپرستي از

 اي دستاوردهاي حرفه

  عاملي مدير زمان در استاني نمونه مدير نوبت سه

 تاليفات

  زنسو محصوالت تا اوليه مواد معرفي» نسوزها معرفي بر مقدمه«
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  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
 به كشور آلمان جهت  سمينار و و بازديد 8جهت حضور در  به كشور چين نسوز، دوره جهت به كشور ژاپن

ايتاليا  هلند، سوئد، فرانسه، سفرهايي نيز به كشورهاي. ام سمپوزيوم سفر كرده نمايشگاه و بازديد، مورد 22
  .ام داشته يونان و

  .شنا عالقمندم نوردي و كوههاي  به ورزش
 - پزشك بهنام،: فرزندان بازنشسته، دبير اسماعيليان، شهناز همسرم. فرزند پسر هستم 4داراي همسر و 

  .محض است رياضي ليسانس امين، شيمي و محمد مهندسي دكتري علي، -پزشك ايمان،

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

  .ما را افزايش داد نفس به اعتمادو  كرد دهدي آب را ماتحصيل در دانشگاه صنعتي شريف 

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 .ميدادم تحصيل ادامه حتما -1
 .كردم نمي دانشگاه محيط به محصور را خود فقط -2

  

 نسل جوان سخني با

  صنعت در نشدن شاخه به شاخه دمينگ، چرخه اجراي مستمر، حضور



 

112 
 

  شمس شعاعي، شهرام
  رشت 1331متولد 

  نادا، انتاريو، ريچموند هيلساكن كا
shahram.shoaaee@gmail.com 

  001-416-570-4780: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1995 ،آلمان Junker Machinen از CNC & Robotics گواهينامه
  2010تورنتو كانادا،  Centennial College/PMIاز   PMPاي مديريت پروژه  گواهينامه حرفه
  Technical Standards & Safety Authorityاي گاز، بويلر و مخازن تحـت فشـار از   گواهينامه حرفه

)(TSSA  ،3012تورنتو كانادا  

 سوابق شغلي

 ايران هواپيمايي صنايعسازمان 
 ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان
 خودرو ايران صنعتي گروه

 ايران برشي ابزارشركت 
 الملل بين صدراشركت 
 پارس واگنشركت 

 ناموران مشاور مهندسين
 زاوير مشاور مهندسين

 ايران ايتوك مشاور سيندمهن
 نيرو قدس مشاور مهندسين

 عميد گسترش و مهندسيشركت 
 روي معادن توسعهشركت 

 ايران دريايي تاسيساتشركت مهندسي و ساخت 
  نفت صنايع ساختمان و مهندسيشركت 



 

113 
 

  چكيده تجارب
  زيربنايي تاسيسات و وژيلتكنو توسعه
  مالي – اقتصادي -فني ارزيابي
  فرآيند مديريت و سيستم تحليل
  پروژه مديريت و ريزي برنامه
  تعميرات ريزي برنامه

  تجهيزات نصب و ساختمان
  پتروشيمي/  گاز و نفت/  انرژي
  وآلومينا بوكسيت/  روي/  فوالد
  ييهواپيما صنليع/ سازي خودرو
  فراساحل هاي سازه و سازي كشتي
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  حقگو طبالونداني، عباس
  رشت 1330متولد 

  ساكن تهران
ab23.haghgoo@gmail.com 

ــراه  ــن هم ــار   ، 0912-3759849، 0919-3160875تلف ــن محــل ك تلف
88969916  

  ها تحصيالت و توانمندي
  1373فوق ليسانس مديريت صنايع از اداره كل صنايع استان گيالن، 

  1355مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان محمدرضا شاه رشت، 

  زبان انگليسي متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1394، از نهاد سپيد برقي پله و آسانسور فروش شركت مدير
 1394تا  1380، از فراز پرشيا برقي پله و آسانسور عامل شركت مدير
 1380تا  1376در تهران، از  ايران سازي وماشين لوله ريزي كارخانه نامهبر مدير
 1376تا  1373، از ارس چيني كارخانهدر پروژه  مدير

 1373تا  1370از   در رشت، گيالن آسانسور مديركارخانه
 1370تا  1360در ساوه، از  گلنما بهداشتي مديركارخانه چيني/ مديرتوليد

 1359تا  1358در رشت، از  يرپرسالنا سازي مديركارخانه چيني

  چكيده تجارب
 و برقـي  پلـه  و آسانسـور  سراميك، صنايع در مديريت سابقهسال  36داراي 
 ريزي برنامه
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 خانواده عاليق، سفرهاي خارجي،

  .ام داشته نمايشگاهها از بازديد و كاري ماموريتهاي جهت محدودسفرهاي خارجي 
  .به مسائل علمي و ورزش عالقمندم

  .اراي همسر و دو فرزند هستمد

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 اي حرفه و شخصي و اين موضوع در پيشرفت ام كرده زيادي استفاده دوران آن پايه و تئوريك معلومات از
  .است تاثيرداشته من

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 .كردم مي بيشتري اهتمام تحصيلي دردوران دانش و علم آموزش در
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  ري، اباذرغفا
  چالوس 1331متولد 

  ساكن تهران
abazar31@yahoo.com 

  0912-8581835تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

 1350ديپلم رياضي از دبيرستان ناصرخسرو تهران، 
تعدادي از سمينارها و كنفرانس هاي  دوره هاي متعدد كوتاه مدت در زمينه صنعت سيمان را گذراندم و در

  .ام مرتبط با صنعت سيمان در داخل و خارج كشور شركت كرده
متخصص در طراحي و ساخت و تهيه قطعات يدكي مصرفي صنعت سيمان، مديريت تعميرات مكـانيكي،  

  هاي مختلف كارخانه سيمان مديريت و برنامه ريزي تعميرات و مديريت رده
  زبان انگليسي متوسط

 وابق شغلي و مديريتيس

  تاكنون 1392از   مشاور در شركت سيمان نائين،
  1392تا  1391مدير عامل شركت سيمان اكباتان، از 
  1391تا  1387مدير عامل شركت سيمان كياسر، از 
  1387تا  1383المللي ساروج بوشهر، از  معاون فني مدير عامل در شركت بين

  1382تا  1380اسوج، از معاون فني مدير عامل در شركت سيمان ي
  1380تا  1379مدير عامل شركت سيمان سفيد اروميه، از 

  1379تا  1375مدير عامل شركت سيمان آباده، از 
  1374تا  1373مدير پروژه در شركت سيمان سفيد ساوه، از 

  1372تا  1369مدير تعميرات مكانيك شركت سيمان اروميه، از 
مدير تعميرات مكانيـك در شـركت    /سرپرست و مدير دفتر فني/ كارشناس

  1368تا  1360سيمان مازندران، از 
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 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

  .ام چند سفر كاري به آلمان داشته
  .به مطالعات تاريخي و كوهنوردي عالقمندم
همسرم ليسانس و خانه دار، آرش، ليسانس مهندسي صـنايع  . داراي همسر و دو فرزند پسر و دختر هستم

  .ين، دانشجوي ادبيات انگليسي مي باشدو آذ
 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

بـود كـه واحـدهاي كـارآموزي و      البته بهتـر مـي  . محتوي دروس تئوريك بسيار خوب و جذاب بوده است
  .واحد عملي در كارخانجات ميگذراند 10شد و دانشجو حداقل  آشنايي با صنعت خيلي جدي گرفته مي

التحصيالن دانشگاه در صنعت و جامعه براي شروع كار اعتماد به  و پذيرش فارغ خوشنامي دانشگاه شريف
شود كه در بدو شروع به كـار از موانـع نهراسـند و بـا      التحصيالن ميدهد و موجب مي نفس خوبي به فارغ

  .جديت كار را شروع نمايند
 فرصت بازآفريني دوره جواني

نچه خوب خوانده شود و دانشـجو آنـان را جـذب و درك    شود چنا دروس تئوريك كه در دانشگاه ارايه مي
بنـابراين بـر خـالف شـايعه اي كـه در زمـان       . باشـد  نمايد بسيار در مرحله كار كمك و ياري دهنده مـي 

دانشجويي شنيده و گفته مي شود، خوب خواندن دروس تئوريك پايه و مايه علمـي و كمـك كـار بسـيار     
  .گيرند مورد استفاده قرار مي  خوبي در دوران كار خواهد بود و قطعاً

  .دانشجو بايد تالش كند حتماً به يك زبان علمي زنده دنيا در دوران تحصيل مسلط شود
دانشجو در دوران تحصيل، عالوه بر درك عميق دروس بايد تالش نمايد نحوه استفاده از منابع گونـاگون  

كـار گرديـد امكـان دسـتيابي بـه كتـب و        كه مشـغول  اي علمي و صنعتي را ياد بگيرد تا بعداً در هر رشته
  .مقاالت و تجارب صنعتي مربوطه برايش آسان باشد

گشتم، قطعاً بعضي از كارهايي را كه موجب اتالف وقت و غيـر سـودمند بـوده     اگر فرضاً به گذشته باز مي
  .است انجام نمي دادم

 نسل جوان سخني با

اي خـود و كشـور و جامعـه جهـاني چنـدان مفيـد       هاي تك بعدي در شرايط امروز جامعه جهاني بر انسان
لـذا توصـيه   . تواننـد باشـند   نخواهند بود، بلكه چنانچه در شرايط خاصي قرار گيرند بسـيار مضـر هـم مـي    

بـه   نمايم جوانان در دوران دانشجويي عالوه بر هضم و درك عميق دروس تخصصي مربوطـه، حتمـا ً   مي
ز زواياي گوناگون سرك بكشند و از جهات اربعه علوم انساني و ادبيات، جغرافيا، تاريخ و فرهنگ و جامعه ا

اجتماعي هم آگاهي يابند و از تك بعدي شدن پرهيز نموده و اين ضرب المثل را به خـاطر داشـته باشـند    
  .»همه چيز را همگان دانند«كه 
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  غيور، ژوبين
  تبريز 1332متولد 

  ساكن تهران
ghayoor@sharif.edu 

  66165713: تلفن محل كار

  ها تحصيالت و توانمندي
  1354  ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف،

  مدرس و پژوهشگر در زمينه اقتصاد مهندسي و مهندسي عوامل انساني

 سوابق شغلي

  )www.sharif.edu(عضو هيئت علمي، مربي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف، 

 تاليفات

  مهندسي از انتشارات دانشگاه شريف تاليف مشترك كتاب اقتصاد
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  كيانفر، فرهاد
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
fkianfar@sharif.edu 

  66165716: تلفن محل كار
  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت
  1361آنجلس،  دكتري مهندسي سيستم از دانشگاه كاليفرنيا در لوس

  ستم هاي اقتصاديفوق ليسانس مهندسي سي
  1354 ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف،

 سوابق شغلي

  )www.sharif.edu(عضو هيئت علمي، استاد دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 16تدوين 

 رجمهتاليفات و ت

  تاليف كتاب برنامه ريزي توليد از انتشارات آذرين مهر
  اثر مارك جفري رزونبرگ منتشره توسط نشر ماندگار الكترونيكي يادگيري فراسويكتاب  ترجمه مشترك
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  مرتضوي، سعيد
  مالير 1332متولد 

  ساكن تهران
saiedmortazavi@yahoo.com  

 22611764: ، تلفن منزل0912-3492349: تلفن همراه

  تحصيالت
هــا از انســتيتو تكنولــوووژي فلوريــدا در  فــوق ليســانس مهندســي سيســتم

  1356 آمريكا،
  1343ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  )حاضر حال در( نايرا مهندسي المللي بين شركت بازاريابي امور در مديرعامل مشاور
  1388تا  1363 ، ازايران مهندسي المللي بين شركت بازار توسعه و اقتصادي و فني واحد مدير
  1362تا  1357از  ،البرز كابل شركت فرايند مهندسي و توليد ريزي برنامه مدير

  چكيده تجارب
 عمـدتا ( صنعتي ايه پروژه از بسياري اقتصادي و فني هاي بررسي مديريت 1388 الي 1363 سالهاي طي
 سـابقه  سـال  32 بـودن  دارا با 1388 سال پايان در و بوده دار عهدهدر شركت ايريتك  را) فوالد زمينه در
   .گرديدم بازنشستهكلي  كار
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  ينالد وتي، نجم مشك
  تهران 1333متولد 

  ساكن آمريكا، كاليفرنيا
meshkati@usc.edu 

http://www-bcf.usc.edu/~meshkati/ 
  001-213-740-8765: حل كارتلفن م

  ها تحصيالت و توانمندي
  1362ها از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در آمريكا،  دكتري مهندسي صنايع و سيستم

  1357فوق ليسانس مديريت مهندسي از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در آمريكا، 
  1354ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1354، )شهيد بهشتي كنوني(از دانشگاه ملي ايران ليسانس علوم سياسي 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران، 

متخصص در حوزه مهندسي عوامل انساني، ارگونومي، خطـاي انسـاني و فرهنـگ ايمنـي در عملكـرد و      
  ي و غيرههاي اتمي، صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، هوانورد ايمني صنايع بزرگ و پيچيده مانند نيروگاه

  اي داراي گواهينامه ارگونومي حرفه
  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.usc.edu(تاكنون  1997ها در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، از  استاد مهندسي صنايع و سيستم
  تاكنون 1997استاد مهندسي عمران و محيط زيست در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، از 

  تاكنون 2013الملل در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، از  بط بيناستاد روا
  تاكنون 1992محقق و مدرس ايمني هوايي در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، از 

  1997تا  1985ها در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، از  استاد مديريت سيستم

  چكيده تجارب
ي پژوهشـي در  سال سابقه در زمينه آموزش و هدايت فعاليت ها 30داراي 

زمينه كاهش ريسك و افـزايش قابليـت اطمينـان سيسـتم هـاي پيچيـده       
  فناوري نظير صنايع توليد برق اتمي، هوانوردي، پتروشيمي و حمل و نقل
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عضو هيئت ملي آمريكا براي بررسي سوانح بزرگ اخير نظير حادثه انفجـار، آتـش سـوزي و نشـت نفـت      
ايـن  . 2011تـا   2010مشـابه در آينـده در فاصـله سـالهاي     خليج مكزيك جهت جلوگيري از بروز سوانح 
 2012هاي ايمني در حفـاري فراسـاحل گرديـد كـه در سـال       بررسي منجر به تهيه گزارش درس آموخته

  .منتشر شد
هاي آموزشي كوتاه مدت تاثير عوامل انساني در امنيت هوانـوردي   سال تجربه در برگزاري دوره 30داراي 

  هاي ايمني و سيستم

 تاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه ايدس

و كسب عنوان مشاور ارشد مهندسـي و علـم در    Fellow Jefferson Scienceكسب عنوان عضو ارشد 
ملـي علـوم   ) آكـادمي (از فرهنگسـتان  ) 2010تـا   2009( دفتر مشاوره علم و فناوري واشينگتن دي سي 

  آمريكا
  )CRDF(نظامي عضو شوراي مشورتي جهاني بنياد پژوهش و توسعه غير 

در زمينـه   AT&Tعضو همكار منتخب انجمن عوامل انساني و ارگونومي، عضـو هيئـت علمـي همكـار     
و  2003آزمايشـگاه نيرومحركـه جـت در سـال     ( NASAاكولوژي صنعتي، عضو هيئـت علمـي همكـار    

در ) NSF(، دريافت كننده جايزه رياست جمهوري پژوهشگران جوان مربوط به بنيـاد ملـي علـوم    )2004
  1989سال 

از انجمــن عوامــل انســاني و ارگونــومي  Oliver Keith Hansen Outreach Awardبرنـده جــايزه  
)HFES ( و كسب درجه افتخاري انجمن  2007در سالHFES هاي پژوهشگرانه بـر روي   براي كوشش

  عوامل انساني سيستم هاي صنعتي پيچيده در ابعاد بزرگ
 .Steven B با عنوان 2013اه كاليفرنياي جنوبي از جمله جايزه سال برنده جوايز آموزشي متعدد از دانشگ

Sample Teaching and Mentoring Award       2000از انجمـن والـدين دانشـگاه، جـايزه TRW 
Award for Excellence and Outstanding Achievement in Teaching    از مدرسـه مهندسـي

Viterbiاز دانشكده مهندسـي   2008و  2007، 2006، 2003، 1996 ، جوايز استاد نمونه سال در سالهاي
 مـدرس و جـايزه   2007-2008در سـال تحصـيلي    Mortar Boardها، جايزه افتخاري  صنايع و سيستم

به عنـوان عضـو   انتخاب . 2008در سال  Latter-day Saint Student Associationبرجسته از انجمن 
  2008-2010در سالهاي  انشگاه كاليفرنياي جنوبيهمكار توسط مركز تعالي تدريس دهيئت علمي 

هاي اجتماعي، ريسك، اطمينان پذيري و اثرات محـيط   تدوين مطالب و مقاالت مختلف در زمينه سياست
هاي بزرگ و پيچيده صنعتي و موضوعات سياسـت خـارجي و انتشـار آنهـا در بسـياري از       زيستي سيستم

ورهاي آمريكا، ژاپن، كره جنوبي، امارات متحده عربـي، تركيـه،   المللي در كش ها و مجالت معتبر بين رسانه
  هنگ كنك، كانادا، مالزي، هندوستان، روسيه و برزيل  سنگاپور، ايران،
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 تاليفات

المللي  هاي بين و هماهنگ كننده تالش) IEA(المللي ارگونومي  وقتي رئيس گروه متخصصين انجمن بين
و دفتـر   IEAاز طريق همكاري مشـترك   بعداًاب زير پرداختم كه مؤلفان بودم، به تدوين و ويراستاري كت

  :منتشر شد1996سازمان ملل متحد در سال ) ILO(الملي كار  بين
Ergonomic Checkpoints: Practical and Easy-to-Implement Solutions for Improving 
Safety, Health and Working Conditions 

را دريافـت  ) IEA(المللي ارگونومي  تحول ارگونومي صنعت از انجمن بين جايزه 2000اين كتاب در سال 
زبان مختلف دنيا ترجمه و منتشر شده است كه شـامل زبانهـاي عربـي،     16كتاب مذكور تاكنون به  .كرد

، اسپانيايي  اي، لهستاني، پرتقالي، روسي، اندوزيايي، مالزيايي، چيني، استونيايي، فارسي، فرانسه، ژاپني، كره
  .منتشر شد 2010دومين ويرايش اين كتاب در سال . باشد تايلندي، تركي و ويتنامي مي

در سـال   Human Mental Workload, North-Hollandويراستار مشترك و نويسـنده اصـلي كتـاب    
1988  

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

هـاي زنـدگي    از موهبـت دروس و استفاده از محضر استادان طراز اول دانشـكده مهندسـي صـنايع يكـي     
) شـهيد بهشـتي  (تحصيل در دانشگاه صنعي شريف و همچنين دانشگاه ملـي ايـران   . اند اي من بوده حرفه

  .اند هاي بعدي من بوده مهمترين زيربناي فعاليت

 توصيه به نسل جوان

اتيد استفاده از فضاي علمي و آموزشي كل دانشگاه و بهره برداري از امكانات فرهنگي و تخصصي كه اسـ 
هـاي تحصـيل در هـر دانشـگاه      توانند ارايه دهند همواره يكي از نعمت ها مي و دانشجويان ديگر دانشكده

  .كنم يادآوري مي USCبه دانشجويان خود در دانشگاه اين مهم را من مرتباً . باشد معتبر مي
بـه منزلـه يـك     به نظر من دوران تحصيل چهارساله در هر دانشگاهي، صرفنظر از رتبـه و معروفيـت آن،  

از كارمندان شركت معظـم  % 14از اين رو مخصوصاً در اين زمانه كه . شود محسوب مي» سكوي پرتاب«
Google هـا فقـط    فاقد هرگونه تحصيل دانشگاهي و مدرك تحصيلي هستند، دانشنامه در برخي از زمينه

اي و مالي، مرهون تركيـب و   فهچه از نظر حر  هاي بعدي، موفقيت. را ايفا كند» جواز عبور«تواند نقش  مي
هاي  هاي شخصي و توانائي هاي مناسب، ارتباطات اجتماعي و قابليت اي از شانس و موفقيت تقارن پيچيده

تحصيل دانشگاهي بطور اعم و تحصيل در دانشگاه صنعتي شريف . باشد اي مي هاي حرفه فردي و مهارت
  .اش را گرامي داشت و خاطرهبطور اخص فرصت مغتنمي است كه بايد آنرا قدر شمرد 



 

124 
 

  ميرجليلي، حسن
  كاشمر 1331متولد 

  ساكن تهران
mirjalili_hassan@yahoo.com 

، تلفـن منـزل   77337113، تلفن محل كـار  0912-1211699تلفن همراه 
88071471  

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350طه در شهر كاشمر و اخذ ديپلم رياضي از دبيرستان مستوفي مشهد، تحصيالت ابتدايي و متوس
 هـاي  سيسـتم  مشـاغل،  بنـدي  طبقـه  طـرح  و دستمزد و حقوق پرداخت هاي سيستم زمينه در متخصص

  چاپ صنعت در توليد مديريت و ريزي برنامه ، كيفيت كنترل
  زبان انگليسي در حد متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.offset.ir( تاكنون 1383در تهران، از ) عام سهامي( افست تشرك توليد مدير
  كنون تا 1366، از افست شركت سفارشات و ريزي برنامه امور ديرم

  1366، قدس مهاب سدسازي امور ريزي برنامه رئيس
 بنـدي  طبقـه  طـرح  اجـراي  و طراحي مدت اين طي كه 1366تا  1363از  مشاغل بندي طبقه كارشناس
 را ديگـر  شـركت  5 و )ويـن  كفـش ( سالمفخراال صنعتي گروه، كيهان موسسه ،افست كتشر در مشاغل
  .ام داده انجام
  1362 تا 1361 از ،كاوه صنعتي شهردر  پارس ستيكال شركت كيفيت كنترل رئيس

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

ــا رابطــه در ــا  هــاي نمايشــگاه در چــاپ صــنعت ب شــهر  در) Drupa(دروپ
 و كانادا، فرانسه ،هلند كشورهاي بهضمناً  .ام كرده شركت انآلم دسلدروف
  .ام كرده سفر استراليا
  .باشم مي جهانگردي و ايرانگردي و مسافرت به عالقمند
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 ليسـانس  پسـرم  ،از دانشـگاه تهـران   دندانپزشـك  همسـرم  .هسـتم  دختر و پسر فرزند دو و همسر داراي
و دكتري از دانشگاه مك گيل كانادا و در حال حاضر  ليسانس فوق و شريف دانشگاه از مكانيك مهندسي

 ليسانس فوق تهران، دانشگاه از فيزيك ليسانس دخترم. است كار به مشغول كانادا در B.C.Gدر شركت 
پزشكي از دانشگاه صنعتي كوئينزلند  فيزيك ليسانس فوق و استراليا كوئينزلند دانشگاه از كاربردي فيزيك

)Q.U.I(  باشد مي كار به مشغول استراليا در نيوكاسل شهر بيمارستان در حاضر حال درو استراليا بوده.  

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 ، آموزشي مراكز در كار براي التحصيالن فارغ تئوريك و علمي نيازهاي پاسخگوي دانشگاه آموزشي نظام
 گذاشـتند  مـي  مايه دانشجويان ايبر دل و جان از دانشكده و دانشگاه اساتيد. است كشور صنعتي و اداري
 اسـتاد  از دانـم  مـي  زمال اينجـا  در. اسـت  داشـته  التحصيالن فارغر ساي و من روحيه در مثبتي تاثيرات كه

 آنـان  از زيادي مطالب كه پرياني كيومرث دكتر آقاي جناب نيز و حجي رسول دكتر آقاي جناب راهنمايم
  .نمايم داني قدر و تشكر ام آموخته

 ريني دوره جوانيفرصت بازآف

 علمـي  هـاي  زمينـه  در فقـط  نه خودم پرورش در كردم، مي مديريت بهتر طالست كه را وقت از استفاده
  .گرفتم مي ياد عالي حد در را آلماني و انگليس زبان نمودم، مي جديت نيز هنري هاي زمينه در بلكه

 نسل جوان سخني با

 بـا  همـراه  هـا  خواسـته  اين چنانچه. است همراه لبيط عدالت و جويي حق گرايي، آرمان با جواني دوران
 آگـاهي  افـزايش  بهمراه و گذشته نسل تجارب از استفاده با و شعارگرايي و احساس از دور به و خردورزي

  .داشت خواهد بهتري نتيجه مسلما باشد اجتماعي و فردي هاي

  پيام ويژه
 كرد ارك كه برادر جان گرفت آن مزد   شود نمي ميسر گنج رنج نابرده

 الوصـول  سهل هاي راه از مالي تمكن و دارايي شغلي، موقعيت به رسيدن غالب فرهنگ ما امروز جامعه در
 زنـدگي  و جامعـه  فـراوان  جـديت  و پشـتكار  كوشـش،  بـا  كنيم عيس .باشد مي تالش و كوشش بدون و

  .دهيم ارتقاء را مان شخصي
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  نعمت اللهي زين آباد، هوشنگ
  يزد 1332متولد 

  دساكن يز
houshangnematollahi@gmail.com 

  035-36236468، تلفن منزل 913-4507704تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان اميركبير يزد، 
  زبان انگليسي متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

  يل يزد عضو هيئت مديره شركت پروف
  عضو هيئت مديره شركت بتن بهمن يزد

  مدير عامل شركت آجر بهمن يزد
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  همتي، شهال
  تهران 1332متولد 

  ساكن آمريكا، تكزاس
shemmati1@yahoo.com 
shemmati@austincc.edu 

  تحصيالت
 "زبان و ادبيات سامي متعلق به خاور ميانه و خـاور نزديـك  "فوق ليسانس 

  1996تين، در دانشگاه تكزاس در آس
  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  )Austin Community College )www.austincc.eduرياضي در رشته عضو هيئت علمي 

 خانواده و عاليق

همچنين به مطالعه آخـرين  . ام كنم چيزي را گم كرده من به مطالعه كتاب عالقه دارم و بدون آن فكر مي
از همراهي و صرف وقت با خـانواده و دوسـتان لـذت    . هاي علمي و پزشكي عالقمندم ها و پژوهش يافته
  .دوچرخه سواري ورزش مورد عالقه من است و همچنين خياطي و پختن نان را دوست دارم. برم مي

. تبهاره مهندس معمار و شاغل در ايـن رشـته اسـ   . داراي دو فرزند دختر به نام هاي بهاره و آزاده هستم
هـر دو  . باشـد  با گرايش مديريت رسانه مـي  MBAآزاده ليسانس راديو، تلويزيون و فيلم و فوق ليسانس 

  .فرزندان مقيم و شاغل در آستين تكزاس در آمريكا هستند

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

من بسيار مفتخرم كه در دانشگاهي تحصيل كرده ام كه در ايران و جهان 
مـن در دانشـگاه شـريف نـه تنهـا      . شناخته شـده اسـت  معتبر و در آمريكا 

. ام رياضيات و علوم بلكه روش انسـان بـودن و خـوب زيسـتن را آموختـه     
فضاي سياسي آن زمان دانشگاه مـرا بـا مسـائل اجتمـاعي و سياسـي روز      
ايران آگاه نمود و به من اين توانايي را داد كه با منظر ديگري بـه مسـائل   

  .نگاه كنم
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 ي دوره جوانيفرصت بازآفرين

گشـتم تـرجيج    اگر چه من بسيار به رياضيات و علوم عالقه دارم ولي اگر مجدداً به هجده سـالگي برمـي  
توانستم به سازمان پزشكان بـدون   آن وقت مي. دادم كه در رشته پزشكي تحصيل كرده و جراح بشوم مي

  .هاي اين سازمان هستم مرز ملحق شوم چرا كه من مجذوب فعاليت

 ه نسل جوانتوصيه ب

به ميراث فرهنگي و تاريخي خود افتخار كنيـد و ايـن   . ايران را دوست داشته باشيد و ميهن دوست باشيد
 .ها را به فرزندان خود نيز منتقل كنيد ارزش
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  سوخكيان، محمدعلي
  داراب 1329متولد 

  ساكن شيراز
 071-32294033تلفن منزل 

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
در  University of Southamptonدر عمليــات از  دكتــري تحقيــق 

  1366انگلستان، 
  1357فوق ليسانس مديريت مهندسي از دانشگاه ديترويت آمريكا، 

  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان رازي، 

 سوابق شغلي

 علـوم  و مـديريت  ،اقتصـاد  دانشـكده عضو هيئت علمي، استاديار بازنشسته 
  شيراز اجتماعي دانشگاه

  طبسي، محمد
  تهران 1331متولد 

  ساكن تهران
 ، تلفن منزل 0912-4807005تلفن همراه 

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  نشستهمركز تحقيقات مخابرات در تهران و باز پيشنهادها نظام كارشناس
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  ، منصورقورچيان
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
mansoor.ghourchian@gmail.com  

  66930257، تلفن منزل 0912-3182787تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يك تهران، 

 غلي و مديريتيسوابق ش

  مدير عامل شركت بهرام دشت در شهر صنعتي عباس آباد
  

  كاظمي مجدآباد كهنه، محمد
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
kazemi@kpetco.com 

kazemimajd@yahoo.com 
  0913-1139826تلفن همراه 

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350تهران،  3ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره 

 سوابق شغلي و مديريتي

 كيميـا  كـاالي  پيك بازرگاني مهندسي شركتموسس و رئيس هيئت مديره 
  تاكنون 1384در تهران، از 
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  مشايخي، محسن
  خوانسارمتولد 

  ساكن خوانسار
 0913-2720833تلفن همراه 

  تحصيالت
  1355دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي صنايع از 

  
  
  
  
  
  

  مشهدي روح اهللا دماوندي، حميد
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
hm_damavandi@yahoo.com 

  0912-2040412تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1358ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  معصومي فخار، سيدجواد
  نتهرا 1331متولد 
  آمريكا، كاليفرنياساكن 

javadmas@yahoo.com 
 .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  
  
  
  
  

  ، پرويز)بردولي(نيك انجام 
  آبادان 1331متولد 

  ساكن تهران
p_nikanjam@yahoo.com 

  0912-1788812تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  يسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، ل
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  اميري، ساسان 
  تهران 1332متولد 
  آمريكاساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1256ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  

  حفيظي، هايده
  تهران 1332متولد 
  آمريكاساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1356، ه صنعتي شريفليسانس مهندسي صنايع از دانشگا

  

  دانش آشتياني، مهدي
  اراك 1329متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1354ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  
  

  رضا شاپوريان، علي
  تهران 1332متولد 
  آمريكا، كاليفرنيا، سانفرانسيسكوساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1355ي شريف، ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعت

در سـانتاكالرا   Applied Materialsمدير برنامـه ريـزي مـواد در شـركت     
  )www.appliedmaterials.com(كاليفرنيا آمريكا 
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  صالحي، محمدعلي
  گرگان 1330متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 
  

  مهران عظيمي حصاري،
  هدمش 1330متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1356، ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف

  
  

  علي زاده، نظام الدين
  همدان 1329متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1354ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  
  

  وحيد  فارسي،
  مشهد 1330متولد 
  مشهدساكن 

  051-37616405زل ، تلفن من0915-1108977تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان دانش و هنر مشهد، 

 HSE، آخرين سمت مدير شركت پااليشگاه هاشمي نژاد سرخسبازنشسته 
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  قائم، مهناز
  تهران 1331متولد 
  Sherman Oaks آمريكا، كاليفرنيا، ساكن 

  001-818-386-9013تلفن منزل 
  فاقد ارتباط با انجمن

  1354ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  قاسمي نژاد، احمد
  كرمانشاه 1330متولد 
  كرمانشاهساكن 

 083-37240157، تلفن منزل 0918-3363615تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  1355، نايع از دانشگاه صنعتي شريفليسانس مهندسي ص
  1350دپيلم رياضي از دبيرستان شاهپور كرمانشاه، 

  1386 سال از كرمانشاه باختر كابل بازنشسته
  

  كاظمي سرتلي، اسماعيل
  شيراز 1330متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1356ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  كراچي، مصطفي
  رانته 1332متولد 
  آمريكا، واشينگتن دي سيساكن 

  001-202-885-9191تلفن منزل 
  فاقد ارتباط با انجمن

  1355ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  محمدي روحي، سيروس
  شاه آباد 1331متولد 
  تهرانساكن 

siroos1331@yahoo.com 
  0912-4352892تلفن همراه 

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد
  1355، سانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريفلي

  1349آباد، ب  ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي خرم
 

  مرتضوي، ناهيد
  خوانسار 1332متولد 

  ساكن كانادا، تورنتو
n32mt@yahoo.com 

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد
  

 1356ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 
  
 

  بدي، فريبرزمظاهري مي
  تهران 1332متولد 
  ايالت اوكالهاما، اوكالهاما  آمريكا،ساكن 

fmazaheri@mazaheriproperties.com 
  001-405-520-6188تلفن همراه 

  .بيوگرافي ارايه نشد
  

  1354ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف،  
 در اوكاله Midland Capital, LLCاشتغال در شركت 
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  الف هارمچفصل 

  
  مشخصات دانش آموختگان 

 كارشناسي دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر
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  آذرافزا، مهدي
  اروميه 1331متولد 

  Orange Countyساكن آمريكا، كاليفرنيا، 
mikeazar@cox.net 

mazar@acecommercialgroup.com 
  001-949-725-0544: ، تلفن منزل001-949-677-7011: تلفن همراه

  توانمندي ها تحصيالت و
  1360  فوق ليسانس ناتمام برنامه ريزي حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ايران،

  1356ناتمام كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف، فوق ليسانس 
 1355ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان خرداد تهران، 
  1989آنجلس آمريكا،  ماه در لس 3به مدت  Commercial Real estateدوره 
  1992  ماه در كاليفرنيا، 3به مدت  Planning & Development in REدوره 
  1993ماه در دانشگاه پنسيلوانيا،  3به مدت  Commercial Mushroom Procedureدوره 

  2014ماه،  6دوره مديريت و برنامه ريزي مالي در كاليفرنيا به مدت 
  ص مدل سازي رياضي و برنامه ريزي استراتژيك به روش شبيه سازيمتخص

  هاي انگليسي و آذري  مسلط به زبان

 سوابق شغلي و مديريتي

ــل   ــدير عامــ ــرواين، از   Ace Commercial Groupمــ ــا، ايــ ــاكنون  2000در كاليفرنيــ تــ
) www.acecommercialgroup.com(  

 EZ Run Computer تحليل گر سيسـتم، مـدير پـروژه و مـدير عامـل      

Consultants  1999تا  1988در آمريكا، از  
مدير عامل، طراح و برنامه ريزي در مهندسين مشـاور عمـران و بهسـازي    

  1365تا  1358ايران در تهران، 
  1359تا  1356طراحي و برنامه ريزي در مهندسين مشاور سيويك،  -مدير

ان در تهـران،  ها در شركت ايزايـر  برنامه ريزي و تحليل سيستم سكارشنا
  1358تا  1357
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  1358تا  1357 همكاري با سازمان طرح و برنامه،
  1357تا  Harvard Institute International،  1356هاي رياضي در  كارشناس طراحي مدل

  1357تا  1355مدرس، مشاور در دانشگاه علوم و فنون ايران،   كارشناس،
  1358تا  1355كارشناس، مدرس، مشاور در دانشگاه ملي ايران، 
  1357تا  1352 اشتغال در مهندسين مشاور الگوريتم در تهران،

  چكيده تجارب
  دانشگاه هاروارددر سال  2هاي رياضي به مدت  طراحي مدل

  سال در مهندسين مشاور عمران و بهسازي ايران 2شهري به مدت   طراحي سيستم
  ر مركز تحقيقات كمبريجسال د 2هاي برنامه ريزي شهري و ترافيك به مدت  طراحي مدل

سـال در   3طراحي و اجراي شهرك هاي صنعتي، راه و پل به مدت دو سال در كهكيلويه و بويراحمدي و 
  استان مركزي و آذربايجان  ،)زمان جنگ(خوزستان 

  سال در سد ارس 2هاي آب رساني به مدت  طراحي و مديريت پروژه
  ل در تلويزيون ملي ايرانسا 2طراحي و مديريت سيستم كنترل پروژه به مدت 

  هاي اداري و انبار در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران طراحي و مديريت سيستم

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

هـاي   البـاً در اختيـار سـازمان   غهاي اجتماعي، اقتصـادي كـه    طراحي، مدل  مطالعات و تحقيقات مختلف،
  .باشد مختلف مي

 و اجتماعيفرهنگي دستاوردهاي 

  )Orange County  )NIPOCاي آمريكا در  عضو شبكه ايرانيان حرفه
  )SUTA(عضو انجمن دانشگاه صنعتي شريف 

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
فرانسـه    ويتنـام، مكزيـك، لوكزامبـورگ و     آلمـان، اسـپانيا، ژاپـن،   در آمريكا اقامت دارم و به كشـورهاي  

  .كرده ام سفر
  .عالقمندم Campingگلف، پياده روي و   شنا،به كوه نوردي، 
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دختـر اول طـراح معمـاري    . همسرم روانشناس كودك و طراح است. داراي همسر و دو فرزند دختر هستم
  .داخلي و دختر دوم كارشناس علوم سياسي و توليدگر برنامه هاي تلويزيوني است

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

سازي الزم براي طراحي، مطالعه و برنامه ريزي و پيشـرفت شخصـي و   شيوه آموزشي دانشگاه در ساختار
  .العاده موثر بوده است اي اينجانب فوق حرفه

 فرصت بازآفريني دوره جواني

انجـام و   ،مختلـف افتخار عضويت مـوثر در طرحهـاي    ،خوشبختانه سعادت دانشجويي در بهترين دانشگاه
باشـد و همـواره خـود را     اي بسيار دلگرم كننده مي قهمنط و هاي بزرگ خصوصي و دولتي مسئوليت پروژه

  .كنم مند تصور كرده و مي انسان نيكبخت و سعادت

 نسل جوان سخني با

مسئوليت يك افتخار است از مسـئوليت نترسـيد و آنـرا موهبـت     . هر كاري را به بهترين نحو انجام دهيد
علـم و  . ...... خود بخود نصيب تان خواهد شدماديات و بركت . به اجر مادي آن توجه نداشته باشيد. بدانيد

تنگ نظري در انتقال علم و دانش و تجربه يك گنـاه  . دانش و تجربه وظيفه است، همواره در آن بكوشيد
  .مند باشيد هميشه سخاوت. نابخشودني است
و  هـاي جزيـي   هاي برنامه ريزي كالن و بطور كلي تصوير بزرگتر، در اجراي مسـئوليت  عليرغم مسئوليت

قـدر  . بهترين تصوير و طرح بخودي خود جامعه عمـل خواهـد پوشـيد   . اي همت كامل داشته باشيد لحظه
  .لحظات دانشجويي خود را بدانيد

  پيام ويژه
  .كنم هميشه خود را سربازي از لشگر جهان گستر شريف دانسته و به آن افتخار مي
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  بيات، غالمرضا
  مالير 1329متولد 

  ساكن تهران
grbayat@yahoo.com 

  0912-1078775: تلفن همراه

  تحصيالت
  1364فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1355ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 
 ايـن  از فـراوان  كاري مشغله دليل به ولي شدم خارج به اعزام براي تحصيلي بورس داراي 1372 سال در

 سـال  چنـد  از پـس  كـه  بود نشده دائر ايران در كامپيوتر دكتراي دوره زمان آن در .نكردم تفادهاس فرصت
 آموزشـي  دوره .نمودم نام ثبت دوره آن در اينجانب و تاسيس را خود دكتري دوره اولين اميركبير دانشگاه

  .دادم انصراف شخصا كاري گرفتاريهاي علت به ولي گذراندم كبير امير در را جامع امتحان و

 سوابق شغلي و مديريتي

  1386 تا 1356 از انرژي و مواد پژوهشگاه علمي هيئت عضو
  1381 لغايت 1376 سال از كشاورزي بانك مديريت اطالعات و رايانه امور كل اداره رئيس

  چكيده تجارب
 داشـته  نيفراوا تحقيقاتي فعاليتهاي بودم كار به مشغول انرژي و مواد پژوهشگاه در كه سالي 30 مدت در
 و الكترونيـك  بخـش  رئـيس  سـال  چنـدين  مـدت  بـه  آن از پس و كامپيوتر گروه رئيس سال 2 مدت .ام

 نيـز  انتشـارات  كميتـه  و پژوهشـگاه  پژوهشـي  كميته عضو .بودم كامپيوتر
  .بودم

  سفرهاي خارجي
 كشورهاي به متعدد كنفرانسهاي در شركت و علمي هاي مقاله ارائه جهت
  .ام كرده سفر آمريكا و انگليس ايتاليا، هند،
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  رزازي، محمدرضا
  گرگان 1331متولد 

  ساكن تهران
razzazi@aut.ac.ir 

  64542732: تلفن محل كار
  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت و توانمندي ها
  دكتري علوم كامپيوتر از دانشگاه كاليفرنيا در سانتا باربارا آمريكا

  وم كامپيوتر از دانشگاه استانفورد آمريكافوق ليسانس عل
  1354 ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف،

هاي بيوانفورماتيك، مهندسـي   هاي تقريبي، الگوريتم هندسه محاسباتي، الگوريتم: هاي پژوهشگر در زمينه
  افزار، تجارت الكترونيك و ايمني نرم

 سوابق شغلي و مديريتي

دانشيار دانشكده مهندسي كـامپيوتر و فنـاوري اطالعـات دانشـگاه صـنعتي      / علمي، استاديارعضو هيئت 
  )www.aut.ac.ir(تاكنون  1370اميركبير، از 

  1387تا  1385رئيس دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات دانشگاه صنعتي اميركبير، از 
  1378تا  1376ه صنعتي اميركبير، از افزار دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگا مدير گروه نرم

  1375تا  1373معاون آموزشي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير، از 
  1370تا  1369در اهايو آمريكا، از  Case Western Reserve Universityاستاديار مهمان دانشگاه 

  چكيده تجارب
كبير براي وزارت ارتباطات اجراي سه قرارداد صنعتي در دانشگاه صنعتي امير

  1386و  1381و فناوري اطالعات در سالهاي 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

پايـان نامـه دكتـري در     3پايان نامه كارشناسي ارشـد و   54استاد راهنماي 
  دانشگاه صنعتي اميركبير

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 46تاليف 
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  المللي در خارج از كشور قاله در كنفرانس هاي بينم 144ارايه 
  مقاله در كنفرانس هاي معتبر داخل كشور 55ارايه 

 تاليفات

 Drawing Planar Graphs inside Simple Polygons: Algorithms andتاليف مشـترك كتـاب   

Complexity  توسط انتشارات دانشگاهيLAP LAMBERT  2010در سال 
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  ساعدي، محمود
  تهران 1330د متول

  ساكن تهران
saedi_mahmoud@yahoo.com 

  26541050: ، تلفن كار0912-5718003: تلفن همراه

  تحصيالت
  1356ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان دارالفنون تهران، 
  انگليسي متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

 .www(تــا كنـــون   1383ه ورزشــي آينـــدگان در لواســـان تهـــران، از  مــدير و موســـس باشـــگا 

ayandeganclub.com(  
  1383تا  1377مجري ساختمان باشگاه ورزشي آيندگان در لواسان، از 

  1380تا  1371از . دبير حق التدريس در تهران
  1370تا  1366دامداري و كشاورزي در لواسان، از 

  تا  1365، از مجري بازسازي منزل مسكوني در لواسان
  1365تا  1360مدير اغذيه فروشي در تهران، از 

  1360تا  1359دبير حق التدريس در لواسان، از 1367
  1359تا  1358مجري ساختمان در لواسان، از 

  1358فروشنده عكاسي، 

  چكيده تجارب
  1380تا  1371سرگروه رياضي راهنمايي و دبيرستان توحيد از سال 
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 وهشي و حرفه ايدستاوردهاي علمي، پژ

   .كند ساخت چيلر طبيعي از طريق ساخت دستگاه سردكننده كه فقط با يك فن كار مي

 فرهنگي، اجتماعي، ورزشيدستاوردهاي 

  1391دارنده تقدير نامه بهترين باشگاه ورزشي لواسان از مدير كل ورزش جوانان استان تهران در سال 
  1392و  1391، 1390بقات تنيس در سالهاي كسب مقام اول رده سني تنيس در ايران در مسا

  1392مقام سوم رده سني مسابقات بين المللي تنيس در تركيه در سال 

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

  .ام به كشورهاي تركيه و قبرس سفر كرده
  .به ورزش تنيس عالقمندم

  .باشد مي مصنوعي وشه ليسانس فوق حاضر حال در و بوده اسالمي كشورهاي المپيك ستاره دخترم

  فرصت بازآفريني دوره جواني
 كـار  كه ميرفتم وسايلي ساختن بدنبال بود دانشگاه در كه شرايطي با بيشتر، نه ميخواندم درس بهتر يقينا
  .بيشتر را بازدهي و كند راحتتر را

 توصيه به نسل جوان

 در كـه  ابـزاري  و لـوازم  فتـار، ر چگونگي ،)آخر فوت حتي( دهيم مي انجام كه را چه آن آموزش و دانستن
 ديـده  انتظار بدون كردن هزينه جرات و ها حداقل از استفاده و امكانات و مكان زمان، لمس ماست اختيار
  .است موفقيت راه شدن،

  پيام ويژه
 كـه  ام كـرده  سـت السندب شيشـه  روي اي جملـه  آينـدگان  ورزشي مجموعه البي سالن انتهايي قسمت در

 .است آن در موفقيتم بود موفقيتي اگر واست  نم ،رفتار افكار چكيده
  هستم پس مستم تو از من
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  شمس شعاعي، شهرزاد
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
shshamsshoaee@yahoo.com 

  0912-3755912: تلفن همراه

  تحصيالت
  1366  فوق ليسانس كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف،

  1354ز دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي علوم رياضي و كامپيوتر ا
  1350تهران،  2ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 

 سوابق شغلي

  1385تا  1369در تهران، از  كامپيوتك مشاور شركت
Software & Application Developer  

 1361تا  1354در تهران، از  ايزايران انستيتو
Instructor- Computer Software & Application 

  ادهخانو
  .التحصيل دانشگاه صنعتي شريف هستند سه فرزند هستم كه هر سه فارغ داراي

  آزاده فرزان
Associate Professor, University of Toronto, Computer Science Department(Toronto) 

PhD in Computer Science, University of Illinois (Urbana-Champaign)  
 آرش فرزان

Research Scientist at Face book (New York) 
PhD in Computer Science, University of Waterloo 

 آذين فرزان
Visiting Scholar, Marshall School of Business, University 

of Southern California (Los Angeles) 
PhD in Business Administration, Michael G. Foster School 

of Business, University of Washington 
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  صحابه تبريزي، بهروز
  مشهد 1330متولد 

  ساكن تهران و گرگان
behrouz.sahabeh.com 

  0912-3279107تلفن همراه 

  تحصيالت
ليسانس مهندسي علوم دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي 

  1355شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان شاهرضا مشهد، 

  1360شغلي از سال سوابق 
  مدير عامل شركت پرناك

  كارشناس كامپيوتر و معاون جنگ سازمان هواشناسي كشور
  مشاور آموزشي و عضو هيئت مديره شركت داده پردازي ايران

  مدير عامل شركت كامپيوتري پردازان

 1369از سال سوابق شغلي 

  1373تا  1369، از )فرانگلين(مدير عامل سازمان انتشارات انقالب اسالمي 
  1384تا  1376، از )فرانكلين و بنگاه ترجمه(مدير عامل انتشارات علمي و فرهنگي 

از كتـاب   90در سـال  ( 1390تا  1385و از  1376تا  1374از   مدير عامل موسسه كتاب همراه در تهران،
  )همراه بازنشسته شدم

 ها ساير فعاليت

تـا   1361مپيـك، از  رئس فدراسيون فوتبال و عضو كميتـه اجرايـي ملـي ال   
1363  

  1367تا  1365از   مدير مسئول كيهان ورزشي،
  1377تا  1370 ، ازسالم روزنامه ورزشي سرويس دبير

  1384 الي 1378، از ورزش شورايعالي در جمهور رئيس منتخب كارشناس
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  شريف دانشگاه التحصيالن فارغ انجمن مؤسس هيئت عضو
  ياسالم ايران مشاركت جبهه مؤسس هيئت عضو
  باران بنياد مؤسس هيئت عضو

  بدني تربيت سازمان عملكرد بررسي تيم در جمهور رئيس منتخب نماينده
  مدير عامل موسسه كتاب همراه در حال حاضر

 دستاوردهاي ورزشي
  كشور آموزشگاههاي فوتبال مسابقات در سومي مقام
  )1351 تبريز( كشور دانشگاههاي فوتبال درمسابقات چهارمي مقام
  )1356 و 1355(  جمشيد تخت جام درمسابقات قهرماني دوبار
  ... و خواني هفت سركچال، آزادكوه، قلل به صعود
  خلخال به ماسوله از روي پياده

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
 ارمنسـتان،  تركيـه،  بلغارسـتان، ، بلژيـك  سويس، چين، شوروي، ايتاليا، فرانسه، آمريكا، كشورهاي به سفر

  .ام داشته آلمانگنگ و  هنگ جنوبي، قطر،كره امارات، بحرين، عربستان، ن،لبنا سوريه،
 كتـاب، همچنـين بـه   . عالقمنـدم  گـردي  طبيعـت  و روي پيـاده  فوتبـال،كوهنوردي،  بخصوص ورزشبه 

 زيسـت  محـيط  و خورشيدي انرژي بويژه پاك انرژيهاي حوزه در كار و مطالعه علمي، كتابهاي بخصوص
  .عالقه دارم

 دانشـگاه  از شـيمي  كارشناسـي  التحصـيل  فارغ زيادلو خانم همسرم. و دو فرزند پسر هستم داراي همسر
از  الملل بين اقتصاد اول، صالح، دكتري خرد، فرزند منظومه دبستاني پيش مسئول در انتها و معلم تهران،
و  اقتصـاد  سليسان دوم، عيسي، فوق اوكالهاما، فرزند دانشگاه استاد حاضر و در حال ويسكانسن دانشگاه
نروژ در اسلو  HBVدانشگاه  در دكتري حاضردانشجوي و در حال) برگن(نروژ  NHHاز دانشگاه  مديريت

 .است

 نسل جوان سخني با
 اسـالف  اكثـر  مثـل  هسـتيد  كـه  كجا هر ميكنم خواهش شريف دانشگاه التحصيالن فارغ و ازدانشجويان

 :خويش
 .باشيد ممتاز اخالقي بخصوص وعملي علمي لحاظ هب
 .كنيد كمك خويش وسع حد در دانشگاه وكمي كيفي توسعه هب
 .كنيد حفظ آنرا و افتخار خود فرهنگي و ديني ايراني، هويت به

 .كنيد كمك امكان درحد كشورتان پيشرفت به و گذردحساس مي كشور در آنچه و مسائل به نسبت
 .باشيد گفتگو طريق از جا همه در امور اصالح و مدارا هلا
 .نمائيد حفاظت زيست محيط از و كنيد ورزش نيدميتوا ات
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  طلوع كاشف پاكدل، فروغ
  مشهد 1331متولد 

  ساكن آمريكا، كاليفرنيا
fkashef@yahoo.com 

  001-510-659-9623تلفن منزل 
  .بيوگرافي ارايه نشدعكس و صفحه شخصي در اينترنت، : مرجع

  ها تحصيالت و توانمندي
  1364از دانشگاه صنعتي شريف،  فوق ليسانس كامپيوتر، نرم افزار

  1356ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 
  2005داراي گواهينامه مديريت پروژه از دانشگاه ايالتي سن خوزه در كاليفرنيا، 

  PMPداراي گواهينامه مديريت حرفه اي پروژه 
 Scrum Allienceاز  CSMداراي گواهينامه 

  افزار و مديريت پروژه در سيستم هاي پرداخت بانكي عه نرممتخصص توليد و توس

 سوابق شغلي و مديريتي

  2015تا  2013در كاليفرنيا آمريكا، از  Elo Touch Solutionsدر  POSطراح معماري سيستم هاي 
  2013تا  2012در كاليفرنيا آمريكا، از  Visaدر موسسه  POSمشاور توليدات 

  First Republic Bank،  2012در  EMVازي طرح كارت چيپ مدير پروژه و مسئول پياده س
  2011تا  2010از   آمريكا، Wells Fargo Bankمدير فني پروژه در 

  2010در آمريكا،  Taproot Foundationمدير پروژه در 
  2009تا  2008آمريكا، از  Fireside Bankمدير پروژه ارشد در 

در آمريكا، از  The Kessler Groupو خدمات متقابل در  SWمدير پروژه 
  2008تا  2007
  2006در آمريكا،  Visa USAژه در ومدير پر

  2005در آمريكا،  Way Systems Incمدير فني پروژه در 
در  Visa Internationalافـزار در   مدير ارشد فني و طراح معمار ارشد نـرم 

  2004تا  1997آمريكا، از 
  1997تا  1992در آمريكا، از  Visa Internationalتوسعه دهنده ارشد و سرپرست پروژه در 
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  عمادي، حسين
  دماوند 1328متولد 

  ساكن تهران
hossienemadi06@gmail.com 

  88453403: ، تلفن منزل0912-2765389: تلفن همراه

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355ليسانس مهندسي علوم رياضي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1346مروي تهران،  ديپلم رياضي از دبيرستان
 1364تا  1357ايران،  پردازي داده و IBMدر شركت  Mainframe كامپيوتر مختلف هاي دوره
 1372ساعت،  200در سازمان مديريت صنعتي به مدت  CCNA,CISCOدوره 
 1360ساعت،  120در سازمان برنامه به مدت  پروژه ومديريت پروژه كنترلدوره 

  وگاز نفت و ساختماني هاي پروژه كنترل و ديريتم ، كامپيوترمتخصص در زمينه 
  انگليسي در حد كافي

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1390در دماوند، از  باغشهر بناي پايدار عامل شركت مدير
 تكنيكـان،  بينا، :مشاور مهندسي و پيمانكاري هاي شركتدر پروژه  كنترل مدير و پروژه كنترل كارشناس

TIJD، صنعت، تدبير ESC، 1375، از عباس بندر و آبادان عسلويه، ماهشهر،در شهرهاي  سازه پيدسكو و 
 1388تا 

 1375تا  1370در تهران، از  انفورماتيك خدمات شركتدر افزار  سخت مسئول و كارشناس
تـا   1368در اراك، از  پـارس  واگـن  شـركت در هـا   سيسـتم  و كامپيوتر مدير

1370 
 1365تا  1357، از ريزي وبرنامه مديريت سازماندر آناليست  سيستم

  چكيده تجارب
 كـاربردي،  كـدهاي  همسانسـازي  سيستم اجراي و طراحي تحليل، و تجزيه

در  سـال  دو، به مدت پرورش و آموزش سيستم مستندسازي و اجرا طراحي،
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 ريزي برنامه و مديريت سازمان
 قـديم  Mainframe تغييـر  پارس، واگن شركت افزاري سخت و افزاري نرم هاي سيستم بررسي و مطالعه

 يكبه مدت  مربوطه پرسنل آموزش و جديد سيستم به افزاري نرم هاي سيستم انتقال و جديد سيستم به
 اراك پارس واگن شركت در سال

 بانكي سيستم اتوماسيون پروژه براي IBM شركت پيشرفته و جديد هاي Mainframe بررسي و مطالعه
 سيسـتم  انـدازي  راه و نصـب  نوسـازي،  خريـد،  پيكربنـدي،  طراحي الزم، گزارشات تهيه و مستندكردن و

 انفورماتيك خدمات شركت در، به مدت سه سال پيشرفته افزاري سخت
 مشاركتبه مدت يك سال در  گزارشات تهيهو  نصب به مربوط هاي فعاليت كنترل و زمانبندي و طراحي
TIJD عسلويه 
به مـدت دو سـال    گزارشات تهيه و آبادان پااليشگاه ينگكتكراك پروژه كنترل و زمانبندي و ريزي برنامه

 ESC شركتدر 
بـه   بندرعباس پااليشگاه نكينگ باتل پروژه پيشرفت گزارشات تهيه و پروژه كنترل ريزي، برنامه بر نظارت
 پيدسكو شركت در سال سهمدت 

  

  خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 
 و اسـپانيا  لوگزامبـورك،  هلنـد،  دانمـارك،  سـوئد،  لژيـك، ب اسلواكي، اتريش، فرانسه، آلمان،به كشورهاي 

  .ام سفر كرده آمريكا
 و تـاريخي  كتابهـاي بـه مطالعـه    ،پردازم مي روي پياده و واليبالبه  و اخيراً كوهنورديبه  بيشتر درگذشته
  .عالقمندم خيريه امور در همياري و باستاني آثار و ها موزهبازديد از  اجتماعي،
 در و دارد الكترونيـك  دكتـري  بزرگم پسر هستم، دختر يك و پسر فرزند دو داراي ست،ا دار خانه همسرم
 شـيمي  ليسـانس نيز  دخترم و دارد آزاد شغل و افزار نرم مهندسي ليسانس كوچكم پسر كند، كارمي آمريكا
  .است

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 در سـربازي  خدمت گذراندن و تحصيل انپاي از بعد سال دو من .بود خوب بسيار دوران آن آموزشي شيوه
 بـا  Mainframe محـيط  در برنامـه  نوشـتن  به قادرو  كردم مي كار آمريكائي كارشناسان با كوتاهي مدت
نيـز   سربازي خدمت پايان از پس. كرد مي متعجب را آمريكائي همكاران موضوع اينكه  بودم اسمبلر زبان
 توانستم من كار هاي سال طول در و كرد پيشنهاد شغل منه ب خصوصي شركت و سازمان هشت از بيش

  .كنم پيدا جديد شغل و كنم عوض جا براحتي
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 فرصت بازآفريني دوره جواني

 بـراي  سـربازي  از قبـل  و تحصـيالت  پايـان  از پـس  كـه  اسـت  اين حقيقت دادم، مي ادامه را تحصيالتم
 را ديگـر  نفـر  چند و من بود قرار. شدم قبول مربوطه امتحان درو  كردم شركت هوائي نيروي در استخدام

 فرصـت  و رفـتم  سـربازي  به و شدم منصرف من اما بفرستند آمريكا به كامپيوتر ليسانس فوق دوره براي
 بـراي  ميتوانسـتم  داشتم كه خوبي انداز پس با سربازي خدمت پايان از پس .دادم دست از را تحصيل ادامه
 .شدم منصرف تحصيل ادامه از ازدواج ابولي  بروم انگلستان يا آمريكا به تحصيل ادامه

 و بگيرنـد  جـدي  را يـادگيري  و پشـتكار  و بداننـد  را خودشـان  موقعيـت  و جواني ارزش و قدر دانشجويان
 كه لحظاتي و عمر اما است روي پيش در زندگاني از لذت و استراحت لحظات .ندهند دست از را اي لحظه
 .يدآ نمي بدست هرگز ديگر گذرد مي بيهوده

  

 نسل جوان ني باسخ

 و فـراز  افـراد  همـه  بـراي  زنـدگي  شـك  بـدون  .شجاعت و استقامت اميد،: وردآ مي پيروزي مشخصه سه
 نبايـد  و داشـت  هـراس  نبايـد  .اسـت  اشتباه باشد مراد وفق بر زندگي هميشه اينكه انتظار .دارد فرودهائي

 بايـد  .داشـت  اسـتقامت  و اومـت مق ناماليمـات  مقابـل  در بايـد  .است متحرك مرده نااميد آدم .شد نااميد
 .برداشت قدم آنها رفع در تفكر و دانش از گيري بهره با و كرد قبول را اشتباهات باشجاعت

 مورد انسانهاي دلسوزترين و بهترين .كنيدن محروم ديگران تجارب وكسب بزرگترها با مشورت از را خود 
 هسـتند  سـواد  كـم  يا سواد بي آنها كه تباهاش تصور اين .هستند مادربزرگ و پدربزرگ ومادر، پدر مشورت

 .كند مي وگمراه دور ايشان گرانبهاي تجربه از را شما
 موفق ديگران از بيشتر زندگي در دارند خوبي عمومي روابط كه آنهائي و خونسرد و خوي خوش انسانهاي
 .هستند
 مختلف هاي رده با ركا درمحيط و فرزندان و همسر با شخصي زندگي محيط در هماهنگي و ريزي برنامه
 نگـاه  شـما  بـه  مثبـت  ديـد  بـا  همواره و دارد مي محفوظ جدي هاي آسيب از را شما سازمان پائين و باال
 .شود مي

 ثبـت  و يادداشـت  ويـژه  دردفتـري  را همه و بگيريد نظر در ويژه جايگاه و جا كس همه و چيز همه براي
 .كنيد
 خواهيـد  مـا  شـما  ديگري روز بوديم شما ما روزي گويم مي هستند ايران عزيز فرزندان كه دانشجويان به
 قـدم  اصـالح  و آينـده  سـازندگي  راه در .سـاخت  را آينـده  ميتوان اما كرد بيني پيش را آينده نميتوان .شد

 .آوريد بيرون سومي جهان محدوده از را كشور و مردم خود، دانش و خرد از گيري بهره با و برداريد
 خـودرا  زندگاني به مفيد بازخوردهاي ورود راه .است آدمي اصالح موجب دانتقا و پشتگرمي موجب تشويق
 .نكنيد مسدود
  .است آينده راه چراغ كردارنيك گفتارنيك، نيك، پندار
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  قهرماني، سعيد
  شيراز 1332متولد 

  ساكن آمريكا، ماساچوست
sghahram@wne.edu 

http://mars.wne.edu/~sghahram/  

  تحصيالت
  1983نشگاه كاليفرنيا در بركلي، دكتري رياضي از دا

  1977  فوق ليسانس رياضي از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي،
  1354ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350  در سال 3ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 

 سوابق شغلي و مديريتي

بـه عنـوان اسـتاديار رياضـي در دانشـگاه       1983ر سال د،  پس از اخذ درجه دكتري از دانشگاه بركليمن 
دانشـجو   21000دانشگاه تاوسان يك دانشگاه جامع رتبه يك با . مشغول به كار شدم) Towson(تاوسان 

دوره درسي مختلف رياضيات كاربردي و محض را در تمـامي مقـاطع    28در تاوسان من . در مريلند است
مـن  . هاي مختلف دانشگاه، كالج و دانشـكده بسـيار فعـال بـودم     هدر اين دوره من در كميت. تدريس كردم

ضمناً به عنوان رئيس شوراي كالج علم و رياضيات و همينطور رئيس كميتـه پژوهشـي دانشـكده شـيمي     
من با موفقيت برنامه رهبري روساي دانشكده ها را در انستيتو رهبري دانشگاه تاوسـان بـه   . خدمت كردم
با انجمـن   AMS-MAAبه عنوان عضو كميته مشترك  2001و  1999 ، 1997ي در سالها. پايان رساندم

به عنوان كميته نظـارتي كنسرسـيوم حمايـت     2000و  1999در سالهاي . رياضي آمريكا همكاري نمودم
  .مالي فضايي مريلند خدمت نمودم

ميلـي در  سال دو دوره درسي تئـوري احتمـاالت بـراي تحصـيالت تك     11من به مدت  2000تا  1989از 
  .ام دانشكده رياضيات كاربردي دانشگاه جانز هاپكنيز تدريس كرده

من به صـورت مشـترك راهبـري سـه پـروژه را بـراي آزمايشـگاه رياضـي         
بـه   1999در ژوئـن  . زيده شـدم  .ام كاربردي دانشگاه تاوسان به عهده داشته

  .عنوان رئيس موقت كالج علم و رياضيات انتخاب شدم
نون رئيس كـالج هنـر و علـم و اسـتاد رياضـي دانشـگاه       تاك 2000از ژوئيه 

Western New England   و مـن  مـدت  ايـن  در. در ماساچوسـت هسـتم 
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 در و ايـم  نمـوده  تأسـيس  اينگلند نيو وسترن دانشگاه علوم و هنرها كالج در جديد دانشكده پنج همكارانم
 علـوم  دكتـري  رشـته . ايـم  كـرده  ايجـاد  ارشد كارشناسي سطح در تخصصي هاي برنامه جديد رشته هفت

 نظـر  از كـرديم،  برقـرار  روانشناسـي  دانشـكده  در آنـرا  قبل دهة اواخر در ما كه اوتيسم و تحليلي رفتاري
  .است سوم رتبه حائز آمريكا هاي دانشگاه تمام بين در حاضر حال در تحقيق،

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

. هاي متعـددي در زمينـه هـاي رياضـيات محـض انجـام دادم       در دوره تحصيل در دانشگاه بركلي فعاليت
در دفاع رساله دكتري كه در سال . مند شدم سپس به كاربرد نظريه احتماالت در تحقيق در عمليات عالقه

به پايان رسيد، موفق به حل گروهي از مسائلي شدم كـه مربـوط بـود بـه شـرايط محـدود بـودن         1983
 Ronaldراهنماي پروژه من استاد سرشناس . هاي صف وقفه سيستمهاي اشتغال بدون  گشتاورهاي دوره

W. Wolff بود.  
و انجمـن رياضـيات   ) AMS(من عضو شوراي كالج هاي هنر و علوم آمريكا و عضو جامعه رياضي آمريكا

  . هستم) MAA(آمريكا 
هـا در  مقاالت متعددي را در زمينه احتمـاالت كـاربردي و محـض، مـدل سـازي رياضـيات و ابركامپيوتر      

  .ام مجالت معتبر به چاپ رسانده
جايزه استاد  1995در سال . موفق به دريافت جايزه استاد برجسته دانشگاه تاوسان شدم 1988و  1986در 

موفق به دريافـت جـايزه سـرآمدي     1996در سال . برجسته رياضي كالج علم و رياضيات را دريافت كردم
  .پكينز گرديدمتدريس از دانشكده مهندسي دانشگاه جانز ها

 تاليفات

ام كه توسـط پـرنتيس هـال     نوشته “Fundamentals of Probability”كتابي با عنوان مباني احتماالت 
سپس دومين ويـرايش آن در سـال   . منتشر شد 1995اولين ويرايش اين كتاب در اوت . منتشر شده است

ــوان   1999 ــا عن ــرايش آن ب  Fundamentals of Probability with Stochastic“و ســومين وي

Processes”  كتابخانه علوم كتاب مباني احتماالت را به عنوان كتاب ماه در . منتشر گرديد 2004در سال
دومين ويرايش كتاب مباني احتماالت به عنوان يكي از مراجع  1999در زمستان  .انتخاب كرد 1996اوت 

) American Actuarial Society(يكـا  سنجي آمر اصلي مباني رياضي علوم احتماالت توسط انجمن بيم
  .معرفي شد
 Instructor’s Solutions Manual” for “Fundamentals of Probability كتـاب  2004در سـال  

with Stochastic Processes را نوشته ام كه توسط پرنتس هال منتشر شده است.  
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 فارسـي  به را "رياضيات در هاييشنود و گفت"رنيي، آلفرد مجاري، بزرگ دان رياضي شاهكارسالها پيش 
 انتشـارات  توسط شريف صنعتي دانشگاه رياضي دانشكده همت به 1373در سال  كتاب اين. كردم ترجمه

 چـاپ  تجديـد  ايـران  علمـي  و فلسـفي  هاي مجله از بسياري در آن فصول بعدها. رسيد چاپه ب خوارزمي
  .است دانلود قابل اينترنت ازPDF قالب در رايگان بصورت االن كتاب اين خوشبختانه. شدند
 شـريف  صـنعتي  دانشـگاه  در ايـران،  رياضـي  انجمن سالگرد پنجمين و بيست مناسبته ب 1373 سال در

 در سـخنراني  ايـن  متن. كردم ايراد "شعرحافظ در گونه رياضي انديشه" عنوان تحت مبسوطي سخنراني
 شـعر  در هائي بررسي شناسي، حافظ هايكار بر عالوه. رسيد چاپ به تهران ادبستان نشريه در سال همان

  .ام آورده در تحرير رشته به نيز فرخزاد فروغ و سپهري سهراب
ه ب تهران در)  88795674: تلفن( هرمس انتشارات مرا "آمريكايي-ايراني اي تجربه" كتاب 1393 درسال
 ايرانيـان  براي كه توجهي بلجا اتفاقات و عجيب و نادر هاي زندگي بعضي من كتاب اين در. رسانيد چاپ
 همه در. ام نوشته نويسان تاريخ وسواس و دقت با اما كوتاه، داستانهاي بصورت را است افتاده آمريكا مقيم
 ايران ادبيات متعدد هاي جنبه مورد در مقاله 16ضمناً  .وقايع شاهد يا ام بوده درگير خود يا من داستانها اين
  .ام رسانده چاپ به مريكاآ و ايران ادبي هاي نشريه معتبرترين در

  و عاليق  سفرهاي خارجي
المللـي   هـاي كشـوري و بـين    به عنوان سخنران مدعو  به بسياري از انستيتوها و كنفرانس 1985از سال 

كشـور   Anhuiدر دانشگاه  1997در بهار . ام كشور سفر كرده يا در آنها زندگي كرده 45به . ام دعوت شده
  .ام دريس كردهچين به عنوان استاد مهمان ت

به عنوان سـرگرمي  . پياده روي، دوچرخه سواري، بازي تخته نرد و تماشاي فيلم عالقمندم  به ورزش شنا،
  .هايي در اين زمينه دارم ها و نقدنوشته كنم و سخنراني در زمينه ادبيات و شعر كار مي

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

التحصـيل شـدم و بالفاصـله بـراي      ر رشته رياضي فارغچهل سال پيش از دانشگاه صنعتي شريف فعلي د
از آن سال تا به حال ده برابر مدتي كـه در دانشـگاه   . ادامه تحصيالت به دانشگاه كاليفرنيا در بركلي رفتم

ام و در اين خطه هزاران خاطره در لـوح ذهـن مـن     صنعتي شريف تحصيل كردم در ينگه دنيا به سر برده
، چنـان نهـاد و   1354و  1350دانم چگونه است كه آن چهار سال، سالهاي بين  اما نمي  نقش بسته است،

ي صبح را به امانت شـام   اند كه روزي نيست كه با ياد روزي از آن روزها سپيده ضمير من را تسخير كرده
  .عجبا كه حال و روز من با ديگر ياران آن ادوار چندان متفاوت نيست. تنگ و تاريك نسپارم

گرفتم نظر به عالقه وافري كه به رياضيات داشتم از اين و  ديپلم مي 3بيرستان هدف شماره وقتي كه از د
شود در آنها به فراگيري رياضيات پرداخت  هايي كه مي ها و بهترين دانشگاه خوان آن در مورد آينده رياضي



 

156 
 

ي شريف رياضـيات  آنچه در افواه شايع بود حكايت از آن داشت كه در دانشگاه صنعت. كردم پرس و جو مي
ي  هـا از خـانواده   كنند و نوع رياضي اين دانشگاه عملي است و از نظر طبقه بندي رشته مدرن تدريس مي

ايـران اسـت و   » ام آي تي«گفتند كه دانشگاه صنعتي شريف  همچنين مي. مهندسي است و نه علوم پايه
اين گفته ها براي من بهترين بهانه . نمايد هاي آمريكا مطابقت مي ي بهترين دانشگاه ي آن با برنامه  برنامه

خواستند فرزندانشان يـا دكتـر شـوند يـا مهنـدس       بود تا مادرم را كه مانند همه مادران ديگر آن زمان مي
راضي نمايم كه از تحصيل رياضي من ناراضي نباشد و دوران چهارسال ليسانس را بدون غر و لند ايشـان  

مهندسي «و گاهي حتي » كامپيوتر«لخصوص كه لفظ پرطمطراق ا و با رضايت خاطرش سپري كنم، علي
ي  »آبـرو «اي از دانشجونان رياضي دانشگاه صنعتي شريف آالتي بودند بـراي كسـب    براي عده» محاسبه
ام كه چـرا ناگهـان در بعضـي جوامـع در      هم آن موقع و هم بعد از آن در اين نكته بسيار انديشيده. بيشتر

تيرآورهـا    گردنـد،  هاي كـذايي جانشـين ارزشـهاي واقعـي مـي      ارزش  م يا خواص،اذهان مردم، اعم از عوا
مـن  . بماند، وضع چنين بود كه توصـيف آن رفـت  . شوند و گُردان تيرانداز مورد طعنه تيرآوران قهرمان مي

زاده بود كـه در آن موقـع بـا طنـزي      اولين استاد راهنمايم جواد همداني. وارد دانشگاه صنعتي شريف شدم
ام و نـه مهندسـي    گفت من نه دكتر همـداني زاده  ي شيرين كرماني مي يار ظريف و دلنشين و به لهجهبس

ايشان در آن موقع فوق ليسانس رياضي از دانشگاه آمريكـايي  . زاده هستم بلكه آقاي همداني  زاده، همداني
نده بود و بـه داليلـي بـدون    گذرادورة دكترا بيروت داشت و سالهايي را نيز در دانشگاه پردو در آمريكا در 

ناگفته نماند كه بعدها ايشان درجة دكتري خويش را از دانشـگاه  . پايان دادن كارش به ايران بازگشته بود
اولـين سـؤال مـن از آقـاي همـداني زاده كـه در دفتـر آمـوزش سـاختمان          . كلمبيا در نيويورك اخذ نمود

بود اين بود كه آيا رياضيات دانشگاه صـنعتي   مجتهدي به راهنمايي دانشجويان سال اول رياضي مشغول
شريف عملي است يا نظري؟ جواب عالمانة ايشان كه در آن موقع به نظر من عجيـب و غيرمنتظـره آمـد    

گيريد پايه هستند، هم  هر آنچه كه فرا مي  دوره ليسانس و فوق ليسانس،  اين بود كه در اين سطوح پايين،
  .اضيات محضهم براي ري براي رياضيات عملي، 

هاي دو هـزار و پانصـد سـالة شاهنشـاهي و      سال اول تحصيل من در دانشگاه صنعتي مقارن بود با جشن
وظيفه اين اين گارد كنترل كامل دانشجويان و دفع و . »گارد دانشگاه«همچنين تĤسيس مركزي با عنوان 

ي شـدن دانشـگاه اينقـدرها    اما براي بيشتر دانشجويان رياضي موضوع پليسـ . سركوب اعتصابات آنها بود
تري در مقابل آنها قرار داشت و آن اين بود كه آيا مدركي كه بـه آنهـا داده    اهميت نداشت، مسالة اساسي

ليسـانس مهندسـي علـوم در    «و يـا  » ليسـانس مهندسـي رياضـي   «است يا » ليسانس رياضي« شود  مي
كـرد و در   مدرك گرايي را تشويق مـي  حاكم جومحتوا چندان مهم نبود، . موضوع بسيار داغ بود. »رياضي

غالب دانشجويان طالب اين مدرك بودنـد؛  . بين مدارك، درجة مهندسي در جامعه حائز اهميتي خاص بود
شايد اگر به بعضي به جاي رياضيات تاريخ بيهقي يا عالم آراي عباسي درس مي دادند ولـي در آخـر ايـن    

  .آمد مدرك را كف دستشان مي گذاشتند صدايشان در نمي
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هاي فراواني كه در شوراي دانشكده و شوراي دانشگاه شده بود قـرار   باري، بعد از شور و مصلحت خواهي
واحد از گروهي از درسهاي عملي را بگذارند به وي مدرك مهندسي داده شود و اگر  14شد كه اگر كسي 

كي از شبهاي ترم در ي. كسي همة درسهايش در زمره درسهاي نظري باشد، مدركش رياضي محض باشد
  جسلة پرشوري در يكي از تاالرهاي دانشگاه برگزار شد كه در آن جلسه، 1350-51دوم سال تحصصيلي 

از اساتيد دكتر مهدي بهزاد كه تازه از دانشگاه ملي به دانشگاه صنعتي شريف آمده بود و رياست دانشكده 
د دانشكدة رياضي سخنان مبسوطي بيان را به عهده داشت و دكتر مهدي ضرغامي معاون دانشگاه و استا

از دانشجويان شخصي به نام سعيدي كه آن . داشتند و برنامه جديد دانشكدة رياضي را به اطالع رسانيدند
موقع يا سال سوم يا سال چهارم بود به برنامـه اعتـراض شـديدي كـرد و يـك نسـخة آن را بـه عنـوان         

كر كرد اين بود كه به گفته دكتر داريوش شادمان اصـالً  از جمله مطالبي كه سعيدي ذ. اعتراض پاره نمود
ايشـان همچنـين   . المللي فاقد ارزش اسـت  معني ندارد و اين مدرك از نظر بين» مهندسي علوم رياضي«

هاي مهندسي به دانشكدة رياضي به چشم يك دانشكده كه خود شخصـيت   ذكر نمود كه اساتيد دانشكده
اش تـدريس   داننـد كـه وظيفـه    نگرد و آن را فقط مركـزي مـي   د نميمستقلي از نظر علمي و تحقيقي دار

اين گونه بحثها بيشتر از هر چيـز نشـانگر ايـن هسـتند كـه      . درسهاي رياضيِ مورد احتياج مهندسي است
واقعيـت امـر ايـن بـود كـه دانشـكدة       . توان بيراهه رفت وقتي فرعها جاي اصل را بگيرند تا چه اندازه مي

العاده عالي بود و غالب اسـاتيد آن الاقـل بـه يـك رشـته از       اي فوق ران داراي برنامهرياضي در آن روزِ اي
هاي مختلف رياضي تسلط كامل داشتند و قادر بودند كه محققين و دانشمندان آينده رياضي ايران را  رشته

. كردند به خوبي تا سطح ليسانس و فوق ليسانس تربيت نمايند، كه براي بسياري از دانشجويان چنين نيز
مهندسـي  «و چـه  » مهندسـي علـوم  «ناميديم، چه  مي» ليسانس«اما از محتوا كه بگذريم مدركش را چه 

  نمود؟ چه فرقي در اصل كار مي» رياضي
  سه نگردد بريشم ار او را

  .پرنيان خواني و حرير و پرند
سابق دانشـكدة آن   اي كه ذكر آن آمد پرفسور هانت استاد احتماالت دانشگاه پرينستون و رئيس در جلسه

ايشان جلسه را زودتر از بقيه ترك كرد اما قبل از خروج، از راه لطف يا شايد همدردي يا . نيز حضور داشت
آخـر  . جلسه تا ديروقت پاييد. دلسوزي يا دلداري، گفت كه ما در آمريكا هم با اين مشكالت روبرو هستيم

خورد، از برقِ ديدگان آنها اشـعة مهندسـي    م ميشب هيجان زايدالوصفي در بسياري از دانشجويان به چش
آنـان گـرم   . از مشرق دانشكدة رياضي طلـوع كـرده بـود   » مهندسي«شد و به بامِ آنان خورشيد  ساطع مي

اي خندان و بشاس تمسخركنان  گفتگو از پيروزيهاي خويش بودند كه ناگاه دانشجوي الغراندمي با چهره
دانشـجويان ديگـر بـا حـالتي     » رياضي محض خواهم گرفتمن عاشق رياضي هستم و ليسانس «: گفت

وهـويِ   من جلو رفتم؛ ميان آن همه هاي. تحقيرآميز به وي نگاه كردند و در دلشان به حماقت او خنديدند
. گفـت  جاني بود كه سخن از زبان مـا مـي  . گوشخراشِ پوچ، ناگهان يك نغمه لطيف به گوشم رسيده بود
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مرضا بيات، كه از آن پس تاكنون رشتة الفت ما هر روز محكمتـر شـده   غال: خودش را به من معرفي كرد
  .است

گفـت؛ بـه نظـر مـن      يادم هست كه در آن روزها دكتر بهمن مهري همواره از رياضيات مقدس سخن مي
اند؛ اما گر هـدف تحصـيل    هاي بشري مقدس هاي مهندسي و به طور كلي همة دانش طب، ادبيات، رشته

آموزي به دكانداري مبدل شود آن هم با حربة مدرك، ديگر كارزارِ انديشه به كـارِ زارِ   ها از دانش اين رشته
  .نماياني بيش نخواهند شد انديشه مبدل شده و عالمانمان عالم

. در چهارسالي كه من در دانشگاه صنعتي شريف بودم روابط بين اساتيد و دانشجويان بسيار دوسـتانه بـود  
غالب آنها به اصـطالح عـوام   . ر بهمن مهري به دانشجوها خيلي نزديك بودندبعضي از استادها مانند دكت

شود گفـت نمونـه خـوبي بـراي      بيشترشان بحق مي. بسيار خاكي و دور از كبر و ريا و فيس و افاده بودند
براي مثال، دكتر مهدي ضرغامي با وجود اينكـه معـاون دانشـگاه بـود و     . آمدند دانشجويان به حساب مي

ورزيـد و هـم بـه     او هم بـه رياضـيات عشـق مـي    . تكلف و مهربان بود اي داشت، بسيار بي كبكبهدبدبه و 
دكتـراي خـويش را در   . تدريس و در عالقمند كردن ما به تحصيالت باالتر از ليسانس بسـيار مـؤثر بـود   
قـي  در تدريس آناليز حقي. مهندسي ساختمان گرفته بود ولي از آم آي تي فوق ليسانس رياضي هم داشت

تسلط او به ِآناليز غالباً اشتياق فراواني در ما بـه  . نمود و آناليز مختلط روش بسيار جالب و مؤثري اتخاذ مي
دكتـر غالمحسـين   . كـرديم  طوري كه هميشه براي كالسهاي وي سـاعت شـماري مـي    آورد به وجود مي

دانشـگاه صـنعتي آمـده    همداني شغل نسبتاً مهمي را در بانك مركزي رها كرده براي تدريس رياضي بـه  
توانستند در بخش خصوصـي كـار كننـد و درآمـد سرشـاري       افرادي مانند ضرغامي و همداني كه مي. بود

تصـميم  . داشته باشند اما با عالقة زياد به تدريس رياضي پرداخته بودند، براي ما مدلهاي باارزشـي بودنـد  
آل انسانها نيسـت، بلكـه رفـاه     مادي تنها ايدهآنها نشانگر اين بود كه برخالف عقيدة عموميِ جامعه، رفاه 

  .معنوي و ارضاي غريزة كنجكاوي بشر در درك و كشف مسائل غامض بينهايت مهم است
كار بعضـي از اسـاتيد بسـيار    . طرز تفكر و بينش رياضي دانشجوها متفاوت بود تĤثير استادان بر شخصيت، 

. بودند كه تربيت دانشجويان مورد نظر آنها نبود در عوض بعضي نيز. بنيادي و از روي حساب و كتاب بود
تمرين و ممارست درسهاي عالي كه در دوره دكتراي خود خوانده بودند و به قسمي به تحقيقاتشان مرتبط 

رساني به شكوفايي استعداد فالن دانشجويي كه تشنه فراگيري  نمود از كمك بود برايشان خيلي مهمتر مي
  .بود

يز آن است كه بيشتر اساتيد دانشكدة رياضي با وجود داشتن روابط بسيار دوسـتانه  يك نكتة مهمِ گفتني ن
مـن كـه بـا بعضـي از دسـتياران      . و صميمانه با دانشجويان، روابط نزديكي با دستياران و مربيان نداشـتند 

د دوستي نرديك داشتم شاهد نوعي اختالف طبقاتي بين آنهايي كه درجه دكترا داشتند و آنهايي كـه فاقـ  
دادند، آنها را به  استادان، دستياران و مربيان دانشكده را در شوراي دانشكده راه نمي. اين درجه بودند بودم

  .كردند گريستند و با آنها چون زيردستان رفتار مي چشم همكار نمي
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يت مهم توانم به پايان برسانم بدون اينكه به تاثير بينها سخن خويش را از استادانِ آن زمان دانشكده نمي
اگر بگويم كه آمدن ايشان در دانشكده رنسانسي ايجاد كرد، . اي كنم و زياد دكتر سياوش شهشهاني اشاره

شهشهاني به روي ما دانشجويان دنياي جديـدي از رياضـي را گشـود،    . ام گويي نكرده به هيچ روي گزافه
و نه تنها به رياضي بسيار مسلط بود ا. اي از احساس رياضي را به خورد ما داد پرده را برداشت و هواي تازه

هـاي   كـاملي از پيشـرفتهاي آن در زمينـه     بلكه بينش عميقي از فلسفة رياضي داشت و از آگـاهي نسـبتاً  
كـرد كـه    آموخت و سعي مـي  شهشهاني با دلسوزي عجيبي به ما رياضي مي  مضافاً. مختلف برخوردار بود

او درسهاي متنوع و جديدي برقرار كرد و با دقت كامل . تراندابعاد وسيعي از آن را در برابر ديدگان ما بگس
به آموزش آنها پرداخت، به طور خصوصي نيز به بعضي از ما بعضي درسها را كه در برنامه دانشـكده نبـود   

خواند  خواندم، دوستم احمد زندي توپولوژي ديفرانسيل مي من نزدش توپولوژي جبري مي. داد آموزش مي
رياضي به توپولـوژي    براي ما كه قبل از ورود شهشهاني،. جويان ديگر درسهاي ديگر راو بسياري از دانش

شـد، پـرده بـرداري ازموضـوعاتي نظيـر ژنتيـك رياضـي، هندسـه          و نظرية اندازه و آناليز تابعي ختم مـي 
 ديفرانسيل، هندسة جبري، توپولوژي جبري، توپولوژي ديفرانسيل، مطالعة هندسي معادالت ديفرانسـيل و 

ما . شهشهاني سخنِ نو آورد و نو را چنانچه فرخي گفته است حالوتي است دگر. انگيز بود غيره بسيار فرح
  .ها آگاهي سرآغاز سرافرازي است ي كرديم و به قول فرانسو حس آگاهي مي

از اينكه در ايـن محـيط علمـي تحـت نظـر      . چهار سال دانشگاه صنعتي تاثير عميقي بر من گذاشته است
ورزيدند تربيت شدم و از اينكـه در ايـن محـيط دوسـتان بسـيار       معظمي كه به رياضيات عشق مياساتيد 

در كـارايي دانشـكده   . بـالم  فاضلي يافتم كه افتخار آشنايي با آنها براي من ابدي است سخت به خود مـي 
حصيل الت رياضي دانشگاه صنعتي شريف همين بس كه هنگامي كه من و بعضي ديگر دوستانم از آن فارغ

هـاي   ام آي تي، هاروارد و غيره رفتيم از نظر پيشـنياز   شده به بزرگترين مراكز علمي رياضي نظير بركلي،
درسي كوچكترين كمبودي نداشتيم و از همان روز اول بدون هيچ مشكلي سركالس درسهاي دورة دكترا 

  !ايدون بود، ايدون تر باد. نشستيم
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  امير  نادري،
  اصفهان 1329متولد 

amir@cc.iut.ac.ir  
  031-33913627، تلفن محل كار 0913-3291050تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
از   فرصت مطالعاتي در دانشكده علوم كامپيوتر دانشـگاه مـك گيـل كانـادا،    

  2014تا  2012
  2005تا  2004فرصت مطالعاتي در دانشكده آمار دانشگاه  تورنتو كانادا، از 

  1988،  نشگاه دانشگاه توونتو در كانادادكتري احتمال از دا
  1982  ، فوق ليسانس رياضي از دانشگاه كارلتون در اتاوا كانادا

  1981،  كانادادر مونترال فوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه مك گيل 
  1355ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  رياضي و علوم كامپيوتراحتماالت، آمار : زمينه هاي پژوهشي

  سوابق شغلي
تـاكنون   1381عضو هيئت علمي، دانشيار گروه آمار دانشكده علوم رياضي دانشگاه صـنعتي اصـفهان، از   

)www.iut.ac.ir(  
  1381تا  1373استاديار دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان، از  عضو هيئت علمي،

  1373تا  1370از  رياضي دانشگاه صنعتي شريف،عضو هيئت علمي، استاديار دانشكده علوم 
 ،انتـاريو  ،بـرلينگتن ( همكار تحقيقاتي در سازمان محيط زيست كانادا، انستيتو ملي تحقيقـات آب كانـادا،   

  1991تا  1988، از )كانادا

  تاليفات و ترجمه
تاليف كتاب حساب ديفرانسل و انتگرال يك متغيره، با همراهـي حميدرضـا   

  1383از انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان، ظهوري زنگنه، 
توسط انتشارات دانشگاه صنعتي  ميپل يا انتگرال و ديفرانسيل حسابتاليف 

  1383شريف، 
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  وكيلي، پيروز
  تهرن 1332متولد 

  بوستن  ساكن آمريكا،
vakili@bu.edu 

  001-617-353-2839: تلفن محل كار
   .شدصفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه ن: مرجع

  تحصيالت و توانمندي ها
  1988دكتري رياضي از دانشگاه هاروارد آمريكا، 

  1355ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 
مالي محاسـباتي، مـديريت    ه سازي و بهينه سازي مونت كارلو، شبكه هاي اتفاقي،يپژوهشگر در زمينه شب
  ريسك و بيوانفورماتيك
هـاي   هاي بهينه سـازي، بهينـه سـازي تركيبـي و الگـوريتم      تئوري و روش  سازي، مدرس درسهاي شبيه

  گراف، برنامه هاي كاربردي احتماالت و آمار

 سوابق شغلي

عضو هيئت علمي، دانشيار بخش مهندسي سيستم دانشكده مهندسي مكانيـك دانشـگاه بوسـتن آمريكـا     
)www.bu.edu(  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  در آمريكا Automatica!در شوراي سردبيري مجله  عضويت
  المللي بين مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر  75تدوين 
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  زرارباب، فريب
  گرگان 1330متولد 

  ساكن بابلسر
arbab_fariborz@yahoo.com 

  0912-1074872تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت 
  وم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريففوق ليسانس ناتمام رياضي و عل

  1356ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  مالك و مدير متل فانوس در بابلسر
  

  الله، ابوالقاسم
  تهران 1332متولد 
  تهرانساكن 

aglaleh@alzahra.ac.ir 
  88070350، تلفن منزل 0912-4332201تلفن همراه 

  .يوگرافي ارايه نشدب

  تحصيالت
  1389دكتري رياضي از دانشگاه صنعتي اميركبير، 

  1364در انگلستان،  University of Warwickفوق ليسانس رياضي از 
  1355ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

ران اســتاديار گــروه رياضــي دانشــگاه الزهــرا در تهــ   عضــو هيئــت علمــي،
)www.alzahra.ac.ir 
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  معين، همايون
  تهران 1332متولد 
  تهرانساكن 

  88006202، تلفن محل كار 88006202تلفن منزل 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
ــوق ليســانس رياضــي از   در  University of Wisconsin-Madisonف

 1357آمريكا، 
  1355ليسانس رياضي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350  ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران،

 سوابق شغلي

  )www.iup.ac.ir(ويراستار در مركز نشر دانشگاهي در تهران 
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  آرام، عذرا
  قزوين 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1355ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  

  پيوست، احمد
  لنگرود 1329متولد 

  اقد ارتباط با انجمنف
  1356، ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف

  

  رضائي، حسين
  اصفهان 1328متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1354ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  
 

  شفيعي تهراني، سيد علي
  تهران 1331متولد 
  تهرانساكن 

  22644295، تلفن منزل 0912-1278224تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  1355ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  صابري، نسرين
  تهران 1332متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1355ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 
  
  

  خسرو نراقي آراني،
  كاشان 1331متولد 
  آمريكا، كاليفرنياساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
  

  1355ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  :ب چهارمفصل 

  
  مشخصات دانش آموختگان 

 كارشناسي ارشد دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر
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  آسرائي، اسداله
  كرج 1326متولد 

  ساكن تهران
aasaraai@gmail.com 

  تحصيالت
دكتري رياضي گرايش كنترل از دانشـگاه سـالفورد در منچسـتر انگلسـتان،     

1378  
  1352فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350  ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف،

 سوابق شغلي و مديريتي

  زش كشورمدير كل دفتر آزمون سازي سازمان سنجش آمو
  عضو هيئت علمي و سرپرست دانشگاه گيالن در رشت

  عضو هيئت علمي و رئيس دانشكده علوم گيالن در رشت
  رئيس دانشگاه پيام نور

  چكيده تجارب
  TOFEL , IELTS, GRE المللي بين هاي آزمون مسئول

  النهاي صنعتي شريف و گي مدرس دروس مختلف در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مراجع معتبر بين 18تدوين 
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  اعالئي پور، مسعود
  تهران 1323متولد 

  ساكن تهران
maalaeipour@gmail.com 

  22203472: ، تلفن منزل0912-5388060: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1351وم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، فوق ليسانس رياضي و عل

  1349ليسانس مهندسي برق و الكترونيك از دانشكده فني دانشگاه تهران، 
  1343ديپلم رياضي از دبيرستان شاهين تهران، 

 ،پرسـنلي  ،انبـارداري  ،حسـابداري  ،دسـتمزد  و حقـوق  نظير مالي هاي سيستم طراحيمتخصص در زمينه 
 بـراي  اي شناسـنامه  سيسـتم  و آزمايشـگاهها  بـراي  يكپزشـ  تشـخيص  تمسيسـ  ،)بازرگاني( فروشگاهي
  فارسي زبان به تماماً و ايران در ربا اولين گاوداري

  زبان انگليسي نسبتاً خوب و كمي عربي

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1388 ،) الو اينترنتي فروش سايت( نت آرت شركت مديره هيئت عضو
 1388تا  1384در تهران، از  راههم خودرو شركت مديره عضوهيئت

  1384تا  1381در تهران، از  اطالعات آوري فن سرآمد مديرعامل شركت و بازرگاني مدير
 1384تا  1381از   در تهران، انفورماتيك گسترش بازرگاني شركت مدير و افزار نرم مدير

 1380تا  1377، از تهران بورس خدمات مديرعامل شركت
 داده بـزرگ شـركت   هـاي  سيسـتم  پشـتيباني  مدير و خاص هاي مديرپروژه
 1377تا  1374در تهران، از  ايران پردازي

 1374تا  1367، از ها داده ويرايش مديرعامل شركت
در تهـران، از   ارقـام  ايـران  مـديره شـركت   هيئـت  عضو و ريزكامپيوتر مدير

 1367تا  1364
 1364ا ت 1362در تهران، از  ايزايران عامل شركت مدير و فني مدير
تا  1358در تهران، از  بوجه و برنامه سازماندر  انفورماتيك شورايعالي عضو

1363 
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تـا   1356در تهـران، از   ارتـش  مشترك ستاد و يدرياي مركزكامپيوتر نيروي رئيس و ها تمسسي سرپرست
1363 
تا  1353در تهران، از  )سيستم كنترل و آناليست تمسسي( سكت مديره شركت هيئت عضو و سيستم طراح
1356 
 1353تا  1352در تهران، از  كشاورزي وزارت خدمات دفتردر ها  سيستم طراح

تـا   1349در كـرج، از   ايـران  صـنعتي  تحقيقـات  و استاندارد الكترونيك موسسه و برق آزمايشگاه مسئول
1352  

  چكيده تجارب
 توليـد  و ايجـاد  و بـار  اولـين  بـراي  تقريبا ايران در PC هاي كامپيوتر اقسام و انواع كردن وارد در تجارب
 .نداشت وجود قبال كه آنها روي بر فارسي هاي سيستم
 IBM و هانيول هاي فريم مين روي بر بزرگ هاي سيستم توليد و طراحي
با  اين طرح. ايران تراكتورسازي براي) مدرن هاي ماشين سبك به( ديجيتالي آمپرمترهاي توليد و طراحي
 .شد مواجه شكست با عمال بود شده توليد زيادي تعداد و تاييد فني مديريت طرف از اوليه آن نمونه آنكه

 

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

  .ام داشته سنگاپور و كره ،ژاپن ،چين، ايتاليا، اتريش ،انگليس ،آلمان كشورهاي به كاري هاي مسافرت
  .عالقمندم مذهبي و اجتمائي و فرهنگي مسائلبه 

  .ند هستمداراي همسر و سه فرز

  ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه
 اينكـار  و دادنـد  مـي  آمـوزش  عملي و تجربي صورته ب را روز علوم كردم مي تحصيل من كه زمان درآن
ـ ) كامپيوتري علوم مخصوصا( علوم كه زمان و دوره اين در خصوصا است مفيد بسيار  حـال  در سـرعت ه ب

 .داشت نخواهد زيادي يكارآمد قبل لسا يك تقريبا اطالعات و باشد مي تغيير و پيشرفت
ـ  و شـده  بـازنگري  فني و علمي كتابهاي سال هر حداقل شود مي پيشنهاد  آمـوزش  و شـود  روزرسـاني ه ب
 كـه  باشـند  گرفتـه  يـاد  عمـال  را درسـي  دانشـجويان  شـود  سعي و نشود فراموش نيز آن عملي و تجربي

 .نمايند استفاده آن از كار هنگام در بالفاصله
 و طراحـي  در آنهـا  از و نمـوده  پيـاده  كـاري  محيط در عمال توانستم بودم ديده آموزش من هك را دروسي
  .نمايم استفاده فارسي زبان به ها سيستم انواع توليد
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 فرصت بازآفريني دوره جواني

 .بگيرم ياد را روز علوم و نمايم صرف تئوري كنار در عملي تجارب و علم كسب به بيشتر را خود وقت
 اول نمـاز  و باشـم  مقيد ديني تكاليف انجام در و بگذارم مذهبي و ديني مسائل يادگيري رايب كافي وقت
 .نشود فراموشم قلب حضور و باتوجه وقت
 پـرداز  خيـال  مغزهاي از آنها زيرا نگذارم كننده سرگرم سريالهاي و ها فيلم تماشاي براي را خود وقت زياد

 آنهـا  هدف و اند گذاشته نمايش به و توليد را آنها هزينه و وقت صرف با نيز زيادي گروه و شده متصعاعد
 هـاي  فـيلم  توانـد  مـي  بلكـه  ،نمايد صرف اينگونه را خود عزيز عمر انسان كه نيست حيف .است سرگرمي
 و تاريخي مستند هاي فيلم همچنين و كند مشاهده دارد ما دنياي و دين براي آموزشي نكات كه آموزنده
 .بياموزد خداشناسي درس آنها مطالعه و تفكر با هك حيوانات زندگي و علمي

  

 نسل جوان سخني با

 كارهـاي  ،)استراحت و غذا ،خواب، سالم تفريحات - مطالعه( كارها انجام براي وقت تقسيم و ريزي برنامه
 شاغلين براي كار و دانشجويان براي كالس و درس، ديني ائضرف انجام ،روزانه واجب

 سـاير  تواند مي آن ذيل در و دهد مي آرامش انسان به آنچه زيرا مذهبي و ينيد مسائل يادگيري و آموزش
 .باشد مي خدا ديا و ذكر تنها و تنها دهد انجام احسن نحو به را كارها
 .كنيد اختراع را چرخ خودتان نكنيد سعي و كنيد استفاده زندگي و كارها در ديگران تجارب از كنيد سعي
 خـود  بـراي  آنچـه  و باشـيد  مـردم  خيرخواه و بخواهيد هم ديگران براي دداري دوست خودتان براي آنجه

 شما مردم هم و آورده بدست را خدا رضاي هم اينكار با .ندهيد انجام ديگران براي پنداريد مي بد و ناپسند
 .داشت خواهند دوست را
 حـالل  راه از آنچـه  بـه  و) يـد يننما كسـر  خـود  تالش و كاري هاي فعاليت از البته( باشد قانع زندگاني در

 مـال  زيرا نباشيد بيشتر مال كسب براي بند و زد و حرام كار و كسب دنبال .باشيد راضي ايد آورده بدست
 خواهـد  را ما گريبان آينده در آن وبال و وزر و رود مي بين از زودي به و است آب روي كف و باسر حرام
 .گرفت
 بـا  لـذا  .باشـد  مي ديگران به آموزش و علوم اشاعه نهاآ از يكي) آن غير و مالي چه( نشود فراموش صدقه
 .ايد داده صدقه هم و دهيد افزايش خود را معلومات هم ديگران به آموزش

 تـا  لـذا  بابـد  مي كاهش و پيداكرده تحليل جسماني قواي عمر افزايش با و گذرد مي سرعت به انسان عمر
 مـالي  امكانـات  حـالل  و مشـروع  و افـزايش  فمعار كسب و تحصيل در جواني توان و قدرت از توانيد مي

 فردا به را امروز كار و كنيد اريدخود قانون و شرع خالف كارهاي كليه انجام از كنيد سعي .يدنماي استفاده
  .باشد نداشته وجود هركس براي ييفردا است ممكن كه بدانيد. يديننما منتقل
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  پيام ويژه
 ريزي برنامه با عمر اوقات از احسن استفاده
 سايرين به رساني خدمت و جامعه و خانواده و خود زندگي براي عالي هدف داشتن
 احسن نحو به واگذارشده هاي مسئوليت انجام و قانوني و ديني ايضرف كليه انجام
 نيـز  آنهـا  و هسـتند  نـوع  هـم  بشـر  افراد كه توجه به اين نكته و نكردن فكر خود به و نديدن را خود تنها

 .محتاجند
 دن به ديگران بلكه خدمت كردن در حد امكانآزار نرسان
 نگفتن دروغ به ويژه نكردن گناه و ديدن خود هايركا بر ناظر مكان و حال هر در را خدا همواره

  نكردن رفتار گذاري كم و فروشي كم و دعهخ و فريب با مردم با



 

172 
 

  ، الدن)بهنيا(تبريزي 
  اراك 1327متولد 

  يلزبيورلي ه  ساكن آمريكا، كاليفرنيا،
ladan@behnia.com 

 

  تحصيالت و توانمندي ها
در  Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)دكتـري علـوم كـامپيوتر و هـوش مصـنوعي از      

  1358فرانسه، 
  1355هاي اطالعاتي از دانشگاه گرونوبل فرانسه،  فوق ليسانس سيستم

  1353، فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف
  1349ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  متخصص در زمينه طراحي سيستم و نرم افزارهاي صنعت قضايي

 سوابق شغلي و مديريتي

  2011تا  1987در كاليفرنياي آمريكا، از  Mitra Techمدير عامل شركت موسس و 
  معاون برنامه ريزي بخش انفورماتيك سازمان برنامه و بودجه

  س مدرسه راديو و تلويزيون ملي ايران و مدرسه عالي كامپيوترمدر

  چكيده تجارب
: افزارهاي كاربردي براي صنعت قضايي از طريق امتزاج سه وجه مثلث داراي سابقه نوآوري در توسعه نرم

  )comparative negligence(مديريت ريسك، مديريت ادعا و اغماض نسبي 
   1980ي با كاربرد قضايي در سال افزار توسعه دهنده يك سيستم نرم

 Californiaنايب رئيس و مدير توسـعه سيسـتم و خـدمات مشـتريان در     
Informatics Professional  

افـزار بـراي شـركت هـاي      مشاور عالي مديريت، معمار و توسعه دهنده نـرم 
  Fortune 500بزرگ رديف 
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  دستوري، مهرداد
  اراك 1324متولد 

  دي سيساكن آمريكا، واشينگتن 
mdast@aol.com 

  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  فوق ليسانس مهندسي برق از دانشكده فني دانشگاه تهران
  2011تا  1990 اي از ايالت مريلند آمريكا، داراي گواهينامه مهندسي حرفه
  2011تا  1990اي از ايالت اوهايو آمريكا، از  داراي گواهينامه مهندس حرفه

 سوابق شغلي و مديريتي

 United States Patent and Trademark Officeمسئول ارزيابي و نظارت عاليه بـر ثبـت اختـراع در    
)USPTO ( تا كنون  1998در واشينگتن دي سي آمريكا، از)www.uspto.gov(  

  1998تا  1990در ايالت مريلند آمريكا، از  Bechtel Power Corporationمهندس برق ارشد در 
 1988در ايالت اوهايو آمريكـا، از   Multinational Sales and Trading Corporationرئيس و مالك 

  1990تا 
  1367تا  1347، از )NIOC(سرپرست طراحي و ساخت خط لوله در شركت ملي نفت ايران 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  2010تا  1990، از )IEEE(عضو انستيتو مهندسين برق و الكترونيك 
  2008تا  1990اي آمريكا،  عضو انجمن ملي مهندسين حرفه
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  شكرانيان، صالح الدين
  تهرانمتولد 

  ساكن برزيل
sash@mat.unb.br 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1982در بركلي،  دكتري از دانشگاه كاليفرنيا

  1976فوق ليسانس از دانشگاه استانفورد آمريكا، 
  1352فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 
  مسلط به زبان هاي انگليسي و پرتقالي

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.mat.unb.br( تاكنون 1982، دانشگاه برازيليا در برزيلر ، دانشياعضو هيئت علمي
  2000در سال  Yale Universityاستاد مهمان در 

  1999در سال  Max Planck Institut fur Mathematikاستاد مهمان 
 1998درسال Chuo University استاد مهمان 

  1998استاد مهمان دانشگاه صنعتي شريف در سال 
  1994تا  1992از  Purdue Universityاستاد مهمان 

  1988تا  1987استاد ارشد مهمان در دانشگاه تورنتو در كانادا، از 
  1987تا  CNPq ،1986استاد مهمان انستيو مطالعات پيشرفته در برزيل 

 1984تا  Tata Institue ،1982استاد مهمان موسسه تحقيقات پايه 
  1982مدرس آزاد دانشگاه برازيليا در برزيل، 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 1998در سال  Max Planck Institut fur Mathematikعضو 
  1991در سال  IPMعضو انستيتو فيزيك و رياضي 

  1986براي مطالعات پيشرفته در پرينستون،  IASعضو انستيتو 
  IMPA ،1984محقق ارشد 
  1987تا  1982در سال  CNPqاسپانسرشيب 
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  يكتاب هاي تاليف
 :كتاب در زمينه رياضيات به شرح زير تاليف كرده ام 26تعداد 

Números Notáveis-terceira ediçã0. 03. ed. Rio de Janeiro, 2015. 
Exemplos de Álgebra Linear sobre corpos; volume 1 corpos finitos. 01. ed. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna, 2015 
Geometria Hiperbólica e Teoria dos Números. 02. ed. Rio de Janeiro: Ciência 
Moderna, 2013. 
Geometria Hiperbólica e Teoria dos Números. 02. ed. Rio de Janeiro: Ciência 
Moderna, 2013. 
Criptografia para Iniciantes. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012. 
Exercícios em Álgebra Linear III. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011 
Uma Introdução à Variável Complexa. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011 
Uma breve história da teoria dos númeors no século vinte. 1. ed. Rio de Jneiro: 
Cinênica Moderna, 2010 
Álgebra 1. 1. ed. Rio de Jneiro: Cinênica Moderna, 2010 
Tópicos em Métodos Computacionais. 1. ed. Rio de Janeiro: Ci^encia Moderna, 
2009 
Uma Introdução à Álgebra Linear. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009 
Exercícios em Álgebra Linear I. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009 
Exercícios em Álgebra Linear II. 1. ed. Rio de Janeiroa: Ciência Moderna, 2009 
Números Notáveis. 2. ed. Brasília: UnB, 2008 
The Selberg Arthur Trace Formula. Berlin: Springer, 2008 
Uma Introdução à Teoria dos Números. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 
2008 
Criptografia para Iniciantes. 1. ed. Brasília: UnB, 2005 
Geometria Hiperbólica e Teoria dos Números. 1. ed. Brasília: UnB, 2004 
Introdução à Álgebra Linear. 1. ed. Brasília: UnB, 2004 
Números Notáveis. 1. ed. Brasília: UnB, 2002 
Variável Complexa 1. 1. ed. Brasília: UnB, 2002 
Teoria dos Números. 2. ed. Brasília: UnB, 1998 
Arithmetic Groups: An introduction to trace formula and Hecke operators. 1. ed. 
Teerã: IPM, 1997 
Teoria dos Números. 1. ed. Brasília: UnB, 1994 & 1999 
Coding Theory and Bilinear Complexity. 1. ed. Julich: International Cooperation, 
1993 
The Selberg Arthur Trace Formula. 1. ed. Berlin: Springer Verlag, 1992 
 

  پيام ويژه
  .من همچنان فعال هستم و كارهاي زيادي را بايد تا زمان بازنشستگي انجام دهم
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  ظهوري زنگنه، بيژن
  كرمانشاه 1328ولد مت

  ساكن تهران
zangeneh@sharif.edu 

  تحصيالت
  1368كانادا،  British Colombia دانشگاه از رياضي علوم دكتري
  )ناتمام( آمريكا MIT دانشگاه از رياضي علوم دكتري

  1352 شريف، صنعتي دانشگاه از رياضي علوم فوق ليسانس
  1350 شريف، صنعتي دانشگاه از رياضي علوم ليسانس

 سوابق شغلي

تـاكنون   1370اسـتاد علـوم رياضـي دانشـگاه صـنعتي شـريف، از       / دانشـيار / عضو هيئت علمي، استاديار
)www.sharif.edu(  

  سال 5مربي رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان به مدت

  چكيده تجارب
  تصادفي آناليز رشته در رياضي تحقيقات
   ارشد كارشناسي دانشجوي 70 تربيت
  رياضي دكتراي يدانشجو 13 تربيت

 تاليفات

  پايه رياضيات هندسه، احتمال، و جبر شامل دبيرستان درسي هاي باكت
 دانشـگاه  انتشـارات  ازمبـاني نظـري انـدازه و انتگـرال      حقيقي آناليز باكت

 1388در سال  شريف صنعتي
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  عموئي كالره، تيمور
  تهران 1322متولد 

  ساكن تهران
amoui.teymour@gmail.com 

  44220448: منزل تلفن ،0912-4373324: اههمر تلفن

  تحصيالت
  1353فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1348فوق ليسانس مهندسي نقشه برداري از مدرسه عالي نقشه برداري، 
  1345 تهران، دانشگاه علوم دانشكده از رياضي ليسانس
  1341 تهران، مرآت دبيرستان از رياضي ديپلم

 سوابق شغلي و مديريتي

 تـا  1383، از ) تـوان (  نقشـه  اطالعـات  توليـد  شـركت  جغرافيائي اطالعات سيستم هاي پروژه فني مدير
1390  
 1383 تا 1375 از ،) توان(  نقشه اطالعات توليد شركت عامل مدير
 1374 تا 1373از  ،كشور برداري نقشه سازمان فني مشاور
 1373 تا 1369 از، كشور برداري نقشه سازمان جغرافيائي تاطالعا سيستم اندازي راه مدير
 1369 تا 1354 ز، اكشور برداري نقشه سازمان فني محاسبات دفتر مدير

 1354تا  1349 از  كشور برداري نقشه سازماندر  ژئودزي و برداري نقشه كارشناس

  چكيده تجارب
 و فتوگرامتري ،ژئودزي برداري، نقشه زمينه در كاربردي افزارهاي نرم تهيه

  كارتوگرافي
 بـرداري  نقشـه  سـازمان  در كـامپيوتر  بكـارگيري  ( دور راه از ترمينال نصب
  1354 سال در كشور برداري نقشه سازمان در)  RJEكشور
  ژئودزي هاي شبكه شكني سر كامپيوتري برنامه تهيه
  فتوگرامتري اجستمنت بلوك كامپيوتري برنامه تهيه
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  ايران در بار اولين براي موقعيت تعيين جهت GPS ماهوارهاي هاي گيرنده بكارگيري و معرفي
  كشور كالسيك و اي ماهواره يك درجه ژئودزي هاي شبكه محاسبه مسئول مدير
  كشور برداري نقشه سازمان (GIS) جغرافيائي اطالعات سيستم مديريت اندازي راه

  آن جلسات دبيري سال يك و يجغرافيائ اطالعات سيستم كنندگان استفاده كميته تشكيل پيشنهاد
تـا   1375 از مربـع  متر كيلو 50000 وسعت به اوزن قزل آبخيز حوزه توسعه جامع پروژه ، GISپروژه مدير

1376  
در  تهران شهرداري سازي زيبا سازمان كارفرما تهران، شهر شمال (DTM) رقومي مدل تهيه پروژه مدير
  1377 سال
در  تهـران  شـهرداري  سـازي  زيبا سازمان كارفرما تهران، شهر از قسمتي بعدي سه مدل تهيه پروژه مدير
  1377 سال
 تهـران  شهرداري سازي زيبا سازمان كارفرما بعدي، سه مدل به انقالب خيابان تصاوير الصاق پروژه مدير
  1379 سالدر 

 شـهر  جغرافيـائي  اطالعـات  مركز كارفرما تهران، شهر هاي كاربري هاي نقشه اصالح و تهيه پروژه مدير
  1380 سالدر  تهران
 شـهرداري  كارفرما شيراز، شهر 1:2000 مقياس به هاي نقشه ساماندهي و ويرايش بر نظارت پروژه مدير
  1381 سال شيراز شهر
  1383 سال مشهد، شهر فاضالب و آب هاي شبكه رقومي هاي نقشه تهيه پروژه مدير
 دسـتگاه  از استفاده با تهران، غرب هاي شهرك و شهرها آبفاي شبكه رقومي هاي نقشه تهيه پروژه مدير
  GPS اي ماهواره گيرنده هاي
 داده از 1:500 ، 1:1000 ، 1:2000 مقيـاس  بـه  هـاي  نقشه اتوماتيك كارتوگرافي افزاري، نرم بسته تهيه
  فتوگرامتري هاي

 هـاي  زمينـه  در ارشـد  كارشناسـي  و كارشناسـي  كارداني، هاي دوره براي عالي آموزش مراكز در تدريس
 بيسـيك،  زبـان  بـه  نويسـي  برنامـه  فرترن، زبان به نويسي برنامه مپيوتر،كا نويسي برنامه كامپيوتر، مباني

  ماكرواستيشن CAD و عددي آناليز ،CPM پروژه كنترل ،DOS عامل سيستم

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  1364 ،كشور ريبردا نقشه سازمان در برداري نقشه سمينار در سخنراني و مقاله ارائه
  1365 سال شريف صنعتي دانشگاه در كامپيوتر كاربرد سمينار در سخنراني

 ،تهـران  دانشگاه فني دانشكده ايران در برداري نقشه المللي بين كنفرانس اولين در سخنراني و مقاله ارائه
1371  
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  1373، كشور برداري نقشه سازمان در جغرافيائي اطالعات هاي سيستم سمينار در سخنراني و مقاله ارائه
  اتريش 1991 سال و آلمان 1983 سال در  IUUGالمللي بين كنفرانس در شركت
  1371 سال قطر كشور در جغرافيائي اطالعات سمينار در شركت

 دانشـگاه  ،1372 سـال  مشـهد  فردوسـي  دانشـگاه  در جغرافيـائي  اطالعات سيستم معرفي براي سخنراني
  1373 سال اهواز چمران شهيد گاهدانش و 1372 سال همدان سينا بوعلي

 تاليفات و ترجمه

  1352 ،ژئودزي هاي شبكه تعديل
  Peter A. Stark، 1365نوشته » عددي روشهاي بر اي مقدمه« كتابترجمه 
  1364،گرامتري فتو محاسبات كامپيوتري هاي برنامه مجموعه كتاب

  1370 ،كشور يك درجه ماهواره ژئودزي شبكه تعديل گزارش
 توپوگرافيـك  داده پايگـاه  گيري شكل تا ابتدا از كشور برداري نقشه سازمان GIS مديريت تهايفعالي اهم
  1371 ،ايران ملي

  كشور برداري نقشه سازمان برداري نقشه مجله در متعدد مقاالتتاليف و انتشار 

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
 بـه  شخصـي  هـاي  مسـافرت و  قطر و ندهل ، سوئيس ، فرانسه آلمان، كشورهاي به كاري هاي مسافرت
  .ام داشته كانادا و دانمارك نروژ، سوئد، هلند، ايتاليا، انگليس، فرانسه، آلمان، هاي كشور

  .عالقمندم شطرنج و طبيعت در روي پياده شنا، ورزش به
 و بهشـتي  شهيد دانشگاه از پزشكي مهندسي ليسانس فوق ،مريم دخترم. هستم فرزند سه و همسر داراي

 واترلـو  دانشـگاه  از كامپيوتر علوم دكتريداراي مدرك  مهدي، بزرگم پسر. است اميركبير صنعتي نشگاهدا
 يـورك  دانشگاه در اجتماعي و انساني علوم مطالعات يدكتر دوره دانشجوي كورش، كوچكم پسرو  كانادا
  .است كانادا
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  مهدي عربي مكي آبادي،
  سيرجان 1320متولد 

  ساكن تهران
m.arabi.maki@gmail.com 

  1039953-0912، تلفن منزل 0912-1039953تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1355فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيور از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1342  ليسانس رياضي از دانشسراي عالي تهران،
  ديپلم رياضي از دبيرستان ابن سينا، سيرجان

 سوابق شغلي

دانشـگاه   ي بازنشسته دانشـكده مهندسـي بـرق و كـامپيوتر    عضو هيئت علم
  1382در سال  ، شهيد بهشتي

  

  فرهنگ، مسعود
  بيرجند 1326متولد 

  ساكن آمريكا، مريلند
massoud.farhang@gmail.com 

  001-410-925-5135تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
در ميشيگان آمريكا،  Wayne State Universityدكتري علوم كامپيوتر از 

1983  
  1353ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  دانشمند علوم كامپيوتر در خزانه داري آمريكا در ايالت مريلند
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  امامي خوانساري، محمدرضا
  تهران 1327متولد 

  ساكن پورتوريكو
  فاقد ارتباط با انجمن

  1981فرنيا در بركلي در آمريكا، دكتري رياضي از دانشگاه كالي
 1353فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350پيوتر از دانشگاه صنعتي شريف،    ليسانس رياضي و علوم كام
  )Universidad de Puerto Rico )www.upr.eduعضو هيئت علمي رياضي دانشگاه پورتوريكو 

 

  بهجت، ابراهيم
  تهران 1326متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1355، فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف

  
  

  فرح بخش، ناصرعلي
  تهران 1326متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1353فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  

  گاريا، ايدن
  اروميه 1325متولد 

  انجمنفاقد ارتباط با 
  1353فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  معيني، زهرا
  تهران 1325متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1354فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 
  

  ملكي، افراسياب
  قم 1316متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1354، كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف فوق ليسانس رياضي و علوم
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  پنجمفصل 

  
 مشخصات دانش آموختگان دانشكده شيمي
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  حسيني لواساني، سيدمحمد
  نجف 1331متولد 

  ساكن تهران
hoseini@amds.ir 

  77057715، تلفن ثابت 0912-1961673: تلفن همراه

  ها تحصيالت و توانمندي
  1373ت صنايع از دانشگاه صنعتي اميركبير، مديري –فوق ليسانس مهندسي صنايع 

  1368ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران، 

  در تهران 16949و دوره آموزشي ايزو  14000و ايزو  9000هاي آموزشي سرمميزي ايزو  دوره
  ندر تهرا) HACCP(دوره آموزشي آناليز خطرات و نقاط بحراني 

  انگليسي خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1388رئيس هيئت مديره شركت بهبود كيفيت شريف در تهران، از 
  تاكنون 1392از   عضو هيئت مديره شركت نيروكلر در تهران،

  تاكنون 1393كسب و كار آزاد مشاوره مديريت در زمينه ملك خودرو سنگين و كاال، از 
  1393تا  1386ريف در تهران، از قائم مقام مدير عامل بنياد ش

  1385تا  1384رئيس مركز آموزش علمي كاربردي داروگر در تهران، از 
آموزش هاي كاربردي، در منطقه پارس جنـوبي عسـلويه و كنگـان، از     -مدير عامل شركت اشكان قطعه

  1384تا  1383
  1383تا  1376مشاوره صنايع مختلف در تهران و شهرستانها، از 

ارشد گروه صنايع غـذائي آشـاميدني بنيـاد جانبـازان در تهـران، از      كارشناس 
  1376تا  1373

  1373تا  1372مدير عامل شركت زمزم شرق تهران، از 
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  چكيده تجارب
 10هاي مختلف توليدي و خـدماتي بـه مـدت     هاي استقرار سيستم مديريت كيفيت در شركت انجام پروژه

  شازند اراك، چناران، ممسني كهگيلويه قزوين، زنجان،شهركرد،   سال در تهران، مشهد، اصفهان،

 فرهنگي، اجتماعيدستاوردهاي 

  مطالعه ذهن پرسشگر، پرسشش و پاسخ پيرامون آيات سوره جمعه با رويكرد مهندسي ذهن پرسشگر

 خانواده

فرزند اول سيد ميثم معلم دبيرستان و فرزند دوم سيد زهير دانشجوي دكتري فلسـفه اسـالمي و مـدرس    
  هاي آزاد و تربيت معلم شهيد رجايي روس مركز فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاهد

  پيام ويژه
  معرفت، صداقت، توكل: كنم با خدا معامله مي

  لذت از زندگي، پرهيز از دوگانگي: خودم هستم
گـران را دوسـتم   دي) : دوست، همكـار و همسـايه    خواهر و برادر، فاميل،  با همسر، فرزندان،(كنم  مدارا مي

  .دارند
هـاي مشـترك تمـاس بگيريـد، درنـگ       جهت دستيابي به توافق، همكاري، همفكري و همدلي در زمينـه 

  .نكنيد، از طرق مختلف ايميل، تلفن، پيامك و مالقات
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  رجائي، مصطفي
  شهرضا 1331متولد 

  ساكن مشهد
mostafa_rajaee@yahoo.com 

 051-37634025: ن منزل، تلف0915-1150884، 0915-1581642: تلفن

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354ليسانس مهندسي علوم شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349تهران،  3ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 
  1372ساعت در سال  268دوره آموزشي مديريت اجرايي در سازمان مديريت صنعتي به مدت 

  هاي تقطير ازئوتروپي مداوم جهت افزايش راندمان برج تروپيازؤ هاي مخلوطشيميائي  اصالح در متخصص
هـاي اسـتري بـا اسـتفاده از      كننـده  هـا و نـرم   هاي توليـد حـالل   متخصص در زمينه طراحي انواع سيستم

  هاي دانشگاهي و تجربه عملي آموخته
  انگليسي در حد خوب مكالمه و ترجمه متون علمي، آلماني در حد آشنايي

 يتيسوابق شغلي و مدير

  )www.choobinehtoos.com( تاكنون  1380عضو هيئت مديره شركت چوبينه طوس در مشهد، از 
  تاكنون 1385نايب رئيس هيئت مديره شركت ماندگار شيمي در مشهد، از 
  1392تا  1372عضو هيئت مديره شركت توليدي آبتين رزين در مشهد، از 

  1387تا  1372از   ن رزين در مشهد،مدير كارخانه و عضو هيئت مديره شركت توليدي آبتي
تا  1357مدير توليد، مدير كارخانه و عضو هيئت مديره شركت توليدي مواد شيميايي ايران در شهرضا، از 

1372  

  چكيده تجارب
ــدازي سيســتم  ــا نصــب و راه ان ــداوم( Rectificationهــاي  آشــنايي ب  -م

  I.C.M.Cسال در شركت  به مدت يك) اي مرحله
و كمي رانـدمان تقطيـر ازئـوتروپي، بـا دخالـت شـيميايي در       افزايش كيفي 

در شـركت   1360درسال ) اخذ تقدير نامه از اداره صنايع اصفهان(ازئوتروپ 
I.C.M.C  
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  1373تا  1372امولسيوني از  PVAcتحقيق و توسعه جهت بهبود كيفيت رزين 
تـاكنون در   1374، از )االتيعمـدتاً فتـ  (هـاي اسـتري شـدن     ارايه دانش فني و توليد انـواع نـرم كنننـده   

  هاي آبتين رزين، ادريس شيمي و ماندگار شيمي شركت
تـاكنون در   1376در سـال  ) اسـتاتي   عمـدتاً (هـاي اسـتري شـدن     ارايه دانش فني و توليـد انـواع حـالل   

  هاي آبتين رزين، چوبينه طوس، ادريس شمي و ماندگار شيمي شركت
  1372تا  1360اوره فرمالدئيد و فنل فرمالدئيد، از سال تحقيق و توسعه جهت توليد فرمالين، رزين 

هـاي عمـدتاً فتـاالتي،     كننـده  هاي امولسـيوني، نـرم   طراحي و نصب و راه اندازي سيستم هاي توليد رزين
هاي آبتين رزين، چوبينه طوس، ادريس شـيمي   درشركت 1392تا  1374سال  از هاي عمدتاً استاتي، حالل

  و ماندگار شيمي
هاي اپوكسيدي، پلي  هاي استالي، صابونهاي فلزي، استات كبالت، نرم كننده توسعه جهت حاللتحقيق و 

  هاي آبتين رزين و ادريس شيمي تاكنون درشركت 1374، از ...هاي گياهي، سديم استات و  ال

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

، )بـراي شـركت در نمايشـگاه   (نسـه  ، آلمـان و فرا )براي گرفتن مشـاوره (به كشورهاي آمريكا، هندوستان 
  .ام سفر كرده) جهت زيارت و سياحت(تركيه، مالزي، قبرس و عربستان 

  .به ورزش، نقاشي و تحقيق و توسعه عالقمندم
سـال اسـت كـه در     33التحصيل دانشگاه شيراز در رشته دامپزشكي است و تاكنون بـيش از   همسرم فارغ

بـزرگم تـا كارشناسـي ارشـد الكترونيـك در دانشـگاه شـريف        پسر . اداره دامپزشكي مشغول به كار است
ــون    ــالتي اورگ ــود را از دانشــگاه اي ــري خ ــرده و دكت ــه و در شــركت   )OSU(تحصــيل ك ــا گرفت آمريك

Qualcomm كند است و در دانشگاه جامع تدريس مي افزار نرم مهندسي فوق ليسانس دخترم نيز .كند مي كار.  

  بازآفريني دوره جواني تفرص
ثانياً با توجه به اينكـه آمـوزش   . هاي كاربردي دروس بيشتر توجه داشته باشم كردم به جنبه سعي مياوالً 

  .دادم برد، تحصيل خود را تا حدتخصص ادامه مي علمي كمتر از تجربه عملي زمان مي

 توصيه به نسل جوان

  اوالً پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك
  ز دانش دل پير برنامه بود ثانياً توانا بود هر كه دانا بود   

  پيام ويژه
  لذا ز گهواره تا گور دانش بجوي. اسراف در هر كاري جز كسب علم جايز نيست
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  قادري، بيژن
  بهبهان 1330متولد 

  ساكن شهركرد
bijan.ghaderi30@gmail.com  

 038-33338498: ، تلفن منزل0913-1858049: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1355مي از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس شي

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان نمونه اصفهان، 
  1360سال در اصفهان،  1دوره آموزشي تصفيه فاضالب به روش لجن فعال به مدت 

  1375ماه در تهران،  3دوره آموزشي روشهاي مقابله با بالياي طبيعي به مدت 
  1370اه در پاكدشت ورامين، م 6دوره آموزشي آب و فاضالب روستايي به مدت 

، فاضـالب  و بآ تصـفيه  هـاي  سيسـتم  طراحـي  و خـواني  نقشه و برداري نقشه هاي زمينهمتخصص در 
 و فاضـالب  و بآ هـاي  زمايشـگاه آ در كـار  ،روستايي و شهري فاضالب و بآ انتقال هاي سيستم طراحي

  لودهآ موادغذايي و بآ الانتق از ناشي هاي بيماري با برخورد و شناسايي هاي روش ،غذايي مواد
  آشنايي با زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

 كارشـناس  -استان فاضالب و آب بهداشت ارشد ارشناسك: هاي مختلف در شهركرد شامل تصدي سمت
 سرپرست -استان بهداشتي و موادغذايي آزمايشگاه ارشد كارشناس -استان فاضالب و بآ بهداشت ارشد

تـا   1369، از طبيعـي  باليـاي  كميتـه  دبيـر  -فاضالب و آب كميته دبير -استان البفاض و بآ آزمايشگاه
1388  

در  بختيــاري و چهارمحــال اســتان فاضــالب و آب ســازمانمعــاون فنــي 
  1369تا  1359شهركرد، از 

در  بختيــاري و چهارمحــال اســتان فاضــالب و آب ســازمانمــدير عامــل 
  1359تا  1358شهركرد، از 
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  چكيده تجارب
 اسـتان  در سـال  30 مـدت  بـه ، روسـتايي  و شهري فاضالب و آب هاي سيستم بر نظارت و اجرا ي،طراح

 بختياري و چهارمحال
چهارمحـال و   اسـتان  روسـتاهاي  در الگوني و قيمت ارزان فاضالب تصفيه هاي سيستم اجراي و طراحي

 چمزين روستاي جمله از استان روستاهاي از بعضي در سال 3 مدت بهبختياري، 
 آوري جمـع  هـاي  سيسـتم  با رابطه در روستايي و شهري محيط بهداشت كارشناسان و ها كاردان وزشآم

 مواد و آب مصرف از ناشي هاي بيماري زباله، بهداشتي دفع روستايي، و شهري هاي فاضالب و ها هرزآب
 آب مايشـگاهي آز علوم زمينه در محيط بهداشت كارشناسان آموزش آنها، با مقابله روشهاي و آلوده غذايي

 سـال  19 مـدت  بـه ، طبيعي بالياي با مقابله جهت استان محيط بهداشت كارشناسان آموزش فاضالب، و
 بختياري و چهارمحال استان در خدمت پايان تا مستمر بطور

  

 اي دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه

 در هنـوز  ام داشـته  رتنظـا  و اجـرا  و طراحـي  اينجانب كه هاي آب و فاضالب پروژه اجرايي عمليات آثار
 و شـهري  آب منـابع  اجراي و نظارت طراحي،ميتوان به  جمله از .است مشهود استان روستاهاي و شهرها

 لجـن  خانه تصفيه پروژه اجراي و نظارت بروجن، و شهركرد فاضالب كشي لوله سيستم اجراي روستايي،
اشـاره   روسـتايي  قيمـت  ارزان بفاضـال  و آب هـاي  خانه تصفيه احداث بروجن، و شهركرد فاضالب فعال
  .نمود

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
 و آب هـاي  خانـه  تصـفيه  و فاضـالب  آوري جمع هاي سيستم با وام  سفر كرده هلند و آلمان هايكشور به

  .ام آشنا شده مردم زندگي شيوه و فرهنگ همچنين و فاضالب
و  جهـان،  كشورهاي تمدن مطالعه باستان، ايران تمدن و تاريخ مطالعه ايراني، سنتي موسيقي به عالقمند
  .هستم مدرن هاي تكنولوژي و نوآوري

 علومآزاد واحد  دانشگاه از مكانيك دكتريدرجه  داراي پسر فرزند .هستم دختر 3 و پسر 1 دارايمتاهل و 
 اسـالمي  آزاد دانشـگاه  علمـي  تئـ هي عضـو  حاضر حال در كه است اميركبيرصنعتي  و تهران تحقيقات و

 و كارشناسـي  مـدارك  داراي دختـر  فرزنـدان . باشـد  مـي  دادگسـتري  رسـمي  كارشـناس  و شهركرد واحد
 كارشناسي دانشجوي ديگري و باشند مي نروژ و آلمان ساكن ارشد دختر دو كه باشند مي ارشد كارشناسي

  .باشد مي يزد واحد اسالمي آزاد دانشگاه بازرگاني مديريت ارشد
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 گاهارزيابي نظام آموزشي دانش

 بـه  بـود  انقالب شروع با همزمان اينجانب سربازي وظيفه خدمت اتمام و التحصيلي فارغ اينكه به توجه با
 نتوانسـتم  درسـتي  بـه  هيچگاه اينجانب كارخانجات اكثر تعطيلي و انقالب صخا شرايط آمدن پيش علت
  .نمايم استفاده خوبي به بودم آموخته دانشگاهي دوران در آنچه

 ي دوره جوانيفرصت بازآفرين

 زيادي كاربرد اينجانب تحصيلي رشته آمد پيش مملكت توليدات سطح در كه تغييراتي و انقالب دوران در
 دوران بـه  اينجانـب  اگـر  شايد. زدند مي كشور در را اول حرف ها مدت تا عمران مانند هايي رشته و نداشت
  .كردم مي سفر كشور از خارج به يالتتحص ادامه براي يا و دادم مي رشته تغيير يا گشتم برمي جواني

 نسل جوان سخني با

 بـدون  و خـاص  اي عالقه با ميشد باعث هميشه داشتم كشورم محروم مردم به كه مفرطي عالقه و عشق
 مـادي  مسايل هيچگاه. نمايم اقدام نهاآ مشكالت از بعضي رفع جهت در مستمر طور به مالي پاداش توقع
 توصـيه  لـذا  .باشـد  مي من فعلي رندگي ساده وضعيت نآ شاهد و نبوده همم هاي اولويت از من زندگي در

 مـادي  مسايل به چشمداشت بدون محروم مردم به خدمت و كشور خاك و بآ به عشق با هميشه ميكنم
  .نماييد وظيفه انجام

  پيام ويژه
 كشيده رنج مردم و ايران سال كهن كشور به عشق جا همه و هميشه ميكنم توصيه ايراني يك عنوان به
  .باشد ضميرتان لوحه سر در آن
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  ، گوئل)كهن(كاهن
  اصفهان 1330متولد 

  ساكن انگلستان، لندن
goelc@hotmail.com 

  تحصيالت
فــوق دكتــري در زمينــه كــاربرد نظريــه تكــوين در توســعه سيســتم هــاي 

  2003تا  2000از سال   در دانشگاه لندن، امپريال كالج، )Software Evolution(افزاري  نرم
فوق دكتري در زمينه انتقال تكنولوژي و تـدوين شـاخص هـاي نـوين در سـازمان بهداشـت جهـاني در        

  1999تا  1996دانشگاه لندن، امپريال كالج، از 
  )تكنولوژي و پزشكي  كالج سلطنتي علوم،(دكتري مهندسي صنايع و توليد از دانشگاه لندن، امپريال كالج 

  زي انرژي از دانشگاه لندنري فوق ليسانس مديريت و برنامه
  فوق ليسانس مديريت از دانشگاه تهران

  )شهيد بهشتي(ليسانس اقتصاد نظري از دانشگاه ملي ايران 
  1355  از دانشگاه صنعتي شريف،) شيمي(ليسانس مهندسي علوم 

  مدرس دانشگاه، محقق اجتماعي و نويسنده

 سوابق شغلي

  لوم، تكنولوژي و پزشكي دانشگاه لندناستاد مهمان و محقق ارشد در كالج سلطنتي ع
  انگلستان و آمريكا ايران، در ها شركت صنعتي نوآوري و توسعه مديريت، مشاور

  استاد دانشگاه تهران
  )آريامهر سابق(دستيار آموزشي و سرپرست دفتر مطبوعاتي دانشگاه صنعتي شريف 

 اي ترجمه يا تاليفي كتب از برخي

 و مطالعــات موسســه ،»پايــدار وســعةت در شناســي شــاخص« كتــاب تــاليف
  1376 تهران، بازرگاني، هاي پژوهش
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 جلـد  گولت، ري هيكس، هربرت نوشته »مفاهيم و كليات: مديريت و سازمان هاي تئوري« كتاب ترجمه
  1394 نوزدهم، چاپ اطالعات، انتشارات يكم،

 دوم، جلـد  گولـت،  ير هـيكس،  هربـرت  نوشته »فرآيندها: مديريت و سازمان هاي تئوري« كتاب ترجمه
  1393 هفتم، چاپ ديدار، نشر

  1353 ،)كنوني شريف( آريامهر صنعتي دانشگاه انتشارات از ،»شيمي علوم اصطالحات فرهنگ«
 تـاليف » )مـديريت  اطالعاتي هاي سيستم مباني( ها سيستم طراحي و تحليل و تجزيه« كتاب ويراستاري

  1391 و 1390طباطبايي، مهعال دانشگاه انتشارات  زاهدي، السادات شمس دكتر
  آمريكا آنجلس، لس ،2010  يديديا، حاخام آموزشي بنياد توسط منتشره »خرد، بال بر«كتاب تاليف
 بـه   Technology Transfer: Strategic Management in Developing Countries  كتابِ تاليف
  Sage Int. Publications ،2004انگليسي توسط انتشارات  زبان

 دفتـر  ناشـر  ،»1326 – 1320 ايـران  مطبوعـات  سـاختار  در پژوهشـي : ايـران  مطبوعـات  و 20 ورشهري«
  1387 دوم، چاپ اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت ها رسانه توسعه و مطالعات

  1385 دوم، چاپ اطالعات، موسسه انتشارات از »مديريت و انساني روابط در زدايي تنش« كتاب تاليف
  1377 وثقي، انتشارات شريفي، حسين با ،»مديريت در قاطعيت«

 پيشـين  معـاون  و اسـتاد  هژبـرى،  فريدون دكتر خاطرات و نامه زندگى :  آتش و آب بر « كتاب ويراستاري
  2013 ،»شريف صنعتى دانشگاه
 ،»اختنـاق  دوران در اجتمـاعي  ارتبـاط  نظـام  بررسـي  ايـران،  در) عمومي روابط( مردمداري« كتاب تاليف

  1357 هلب، انتشارات
  1361 دوم، جلد و 1360 يكم، جلد آگاه، انتشارات ،»ايران مطبوعات در سانسور تاريخ« كتاب تاليف
  2005 آمريكا، آنجلس، لس فريور، آموزشي بنياد ،»فرهنگ يك حديث« كتاب
  2008 آمريكا، آنجلس، لس ايران، در آليانس مدارس تاريخ از اي گوشه: فرهنگ با همراه« كتاب
  2011 سوئيس، ژنو، ماهفر، فرهنگي بنياد ،»كارآفريني تا كارگري از« كتاب ويرايش و تدوين
 Farivar Educational Foundation انتشـارات  انگليسـي،  زبـان  به» A Tale of a Culture« كتاب

Los Angles  ،2007  

  :اي از مقاالت گزيده
اي  ان، عناوين زير گزيـده پژوهشي اير -سواي مقاالت متعدد فارسي در چندين كنفرانس و مجالت علمي

  :است از مقاالت منتشر شده به زبان انگليسي است
Behavioural Modelling of Long-lived Evolution Processes: Some Issues and an 

Example, with Lehman, M. M. and Ramil, J. F., Journal of Software 
Maintenance and Evolution: Research and Practice, v. 14, 2002, pp. 335-351. 
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System Dynamics Modelling of Software Evolution Processes for Policy 
Investigation: Approach and example, with Lehman, M. M., Ramil, J. F. and 
Wernick, P. D., Journal of Systems & Software, v. 59, 2001, pp. 271-281. 

Dynamic Modelling in the Investigation of Policies for E-type Software Evolution, 
with Lehman, M. M., Ramil, J. F. and Wernick, P. D., ProSim 2000, 12-14 July, 
Imperial College, London, UK. 

The FEAST Approach to Quantitative Process Modelling of Software Evolution 
Processes, with Ramil, J. F. and Lehman, M. M., Proceedings of PROFES'2000 
2nd International Conference on Product Focused Process Improvement, Oulu, 
Finland, Frank Bomarius and Markku Oivo (eds.) LNCS 1840, Springer Verlag, 
Berlin, 2000, pp. 311-325. 

Replacement Decisions for Evolving Software, with Lehman, M. M. and Ramil, J. 
F., 2nd Workshop on Economics-Driven Software Engineering Research, ICSE 
2000, Limerick, Ireland, 6 June 2000. 

Role and Impact of Feedback and System Dynamics in Software Evolution 
Processes and their Improvement, with Lehman, M. M. and Ramil, J. F. 
EuroSPI2000, SAS Falkoner, Copenhagen, Denmark, 7-9 Nov. 2000. 

Adapting and Extending Empirical Studies to the Global Software Process, with 
Lehman, M. M. and Ramil, J. F., Beg, Borrow, or Steal: Using Multidisciplinary 
Approaches in Empirical Software Engineering Research, Workshop co-located 
with ICSE-2000, Limerick, Ireland, 5 June 2000. 

A Brief Review of Feedback Dimensions in the Management of Global Software 
Process, with Lehman, M. M. Pre-prints of the FEAST 2000 International 
Workshop on Feedback and Evolution in Software and Business Process, 
Imperial College, London, 10-12 July 2000. 

Can the Legacy Syndrome be Avoided? –Legacy Systems in the Context of Software 
Evolution, with Lehman, M. M. and Ramil, J. F. Taking a Global View of 
Legacy Systems”, 7th SEBPC Workshop on Legacy, co-located with ICSM 99, 
Keble College, Oxford, 30th Aug. 1999. 

Empirical Studies of the Global Software Process - The Impact of Feedback, with 
Lehman, M. M. and Ramil, J. F., Workshop on Empirical Studies of Software 
Maintenance WESS 99, Keble College, Oxford, 3-4 Sept. 1999. 

The Japanese Management of Software Development Approach and its Business 
Evolution, Proceedings of the JOHO 6 Conference, Stockholm, 1999, pp. 79-88. 

Information vis-a-vis Energy: A Structural Change for Optimal Resources 
Allocation, Proceedings of the Third International Sustainable Development 
Conference, Leeds, UK, 1998. 
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Health Care Technology Transfer, Expert and Information Systems, with Sayers, B. 
McA. Methods of Information in Medicine, v. 36, n. 2, 1997, pp. 69-78. 

A Conceptual Model for Decision Making and Planning, Journal of Technology 
Management: Strategies & Applications, v. 3, 1997, pp. 229-39. 

A Proposal for the Strategic Assessment of Technological and Environmental 
Impacts, Energy & Environment, v. 8, n. 2, 1997, pp. 115-131. 

Devising the Convergence Strategy for Productivity Improvement in Organisations, 
International Journal of Materials and Product Technology, v. 12, n. 1, 1997, pp. 
18-26. 

A Quantitative Model for Technological Risk Assessment in the Process of 
Information Technology Transfer, with Griffiths, C., Proceedings of the Third 
European Conference on the Evaluation of IT, University of Bath, UK, 1996. 

Disaster Prevention and Management: An Academic Challenge for Disasters Prone 
Developing Countries, in Duggan, T. V. & Brebbia, C. A. (eds.), Environmental 
Engineering, Education and Training”, Southampton: Computational Mechanics 
Pub, 1996, pp. 251-60. 

Strategic Development and Strategic Planning Assessment in Changing 
Environments, Proceedings of the First Int. Conference on Dynamics of Strategy, 
Surrey, UK, pp. 366-84, 1906. 

Building a Framework for Successful Information Technology Transfer: 
Requirements and Effective Integration to a Viable Information Technology 
Transfer, International Journal of Computer Applications in Technologies, v. 6, 
n. 1, 1996, pp. 1-8. 

The Context of Technological Change and Management, with Sayers, B. McA., 
Proceedings of the IAMOT European Conference on Management of  
Technology, Birmingham, pp. 905-912, 1995.  

Human Factors and Information Technology in the Socio-Economic Development, 
with Griffiths, C., Proceedings of the IT -DEV’ 95, Johannesburg, South Africa, 
pp. 188-206, 1995. 

Engineering Management in the Health Sciences, with Sayers, B. McA., The Impact 
of Scientific Advances on Future Health, World Health Organisation, CIMS, 
Virginia, USA, 1995. 

Modelling Optimal Allocation of Foreign Exchange for Planning and Technological 
Import Needs in Developing Countries, with Sayers, B. McA., Proceedings of 
the 5th International Conference on Monetary and Foreign Exchange Policies, 
Teheran, Iran, 1995. 

Modelling Global-Oriented Energy Technology Transfer to Developing Countries, 
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with Sayers, B. McA., The 6th Global Warming International Conference, 
U.S.A, 1995. 

Assessment of Information Technology: Appropriateness, Economic and Local 
Constraints, IT Characteristics and Impacts, International Journal of Computer 
Applications in Technologies, v. 5, n. 5/6, 1995, pp. 325-33. 

Institutionalising Technology Management within a Multi Dimensional Context: The 
Japanese Style, Proceedings of the International Conference on Japanese 
Information in Science, Business and Technology, Newcastle, 1995, pp. 184-95. 

Integrating Planning and Techno-economic Development, The First Joint 
International Symposium on Energy Models for Policy and Planning, London, 
July 18-20, 1995. 

Information Technology and National Development, with Sayers, B. McA., the 5th 
Intl. Conference of the Information Resources Management Association, Texas, 
USA, May 1994. 

  پيام ويژه
هاي عقيدتي است، تالش همـة ايرانيــان بــا هـر      نظري جا كه مرزهاي دانشِ انساني فراتر از تنگ از آن

پذيري در قبـال   مسئوليت سطح تحصيلي و در هر زمينة تخصصي بايد بر اين اسـاس استوار باشـد كه بـا
هـاي خـود از    تواننـد علم، تكنولوژي، ايده، نوآوري، تجربة مـديريتي و سـاير يافتـه    كشور، تا جايي كه مي

گمـان،   تـرين وظيفـة ميهنـي ماسـت كـه بـي       ايـن بنيـادي  . كشورهاي پيشرفته را به ايران انتقال دهنـد 
هـاي اقتصـادي، صـنعتي، اجتمـاعي،      مينـه اي پايـدار در ز  هايي درخشان براي سازندگي و توسـعه  فرصت

 سازد و قصور از آن، به هيچ وجه، پذيرفتني نيست و آيندگان زمين فراهم مي فرهنگي و انساني را در ايران
  .بخشايند ما را نمي
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  كوچك پور، رجبعلي
  آباد خرم 1331متولد 

  ساكن سمنان
ل ، تلفـن منـز  023-33652068كـار   ، تلفـن 0912-7317482همـراه   تلفن

33467500-023  

  ها تحصيالت و توانمندي
  1368ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان قطب دزفول، 
  1378دوره مديريت انرژي در آموزشكده فني صنعت آب و برق خوزستان، 

  1379دوره كارآموزي رنگ هاي ساختماني و صنتعتي در موسسه استاندارد، 
  1385يميايي در دانشگاه علوم پزشكي سمنان، دوره ايمني ش

  زبان انگليسي متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1380مسئول فني و مدير كارگاه در شركت ايران فلون در سمنان، از 
  1380تا  1375مدير توليد تحقيقات در شركت اروند رنگ در اهواز، از 
  1380تا  1375ر اهواز، از سرپرست شيفت توليد در شركت رنگ رزين خوزستان د

  1374تا  1369مدير كارگاه شركت سيمان تير در اهواز، از 

  و خانواده عاليق
  .عالقمند به شعر هستم

 بـرق  شـركت  اطالعـات  فنـاوري  واحد در شاغل و فيزيك ليسانس مهمسر
 سـمنان  دانشـگاه  مكانيـك  مهندسـي  داشـجوي و فرزندم  سمنان اي منطقه
   .است
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 وره جوانيفرصت بازآفريني د

 مـي  ادامـه  را خود راه و كرده پيدا را خود راه .كردم مي خود راه كردن پيدا در تالش ،كردم نمي روي دنباله
 .دادم
 ديگران انديشه از پيروي به نه انديشيدم مي خود انديشيدن حق به
 آموختم رامي گفتن نه

  

  پيام ويژه
  .برسيم جمعبندي يك به ديگريك تجارب از كنيم سعي
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  باسي، غالمعليكه
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
kahbassi@rahsanat.com 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1369فوق ليسانس مديريت صنايع از دانشگاه صنعتي اميركبير، 
  1356ليسانس مهندسي علوم شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان دارالفنون تهران، 
 و طـراح  /سـراميك  و شيشه سيمان صنايع بويژه صنعتي هاي كوره كليه در نسوز دموا انتخاب متخصص

 وجرمهـاي  عـايق  آجرهـاي  بـويژه  نسـوز  مـواد  توليد متخصص /سراميك پخت شاتلي هاي كوره سازنده
  ريختني

  زبان انگليسي خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

 )www.rahsanat.com(تاكنون  1370در تهران، از  صنعت راه نسوز هاي فراوردهشركت عامل  مدير
 1370تا  1361در تهران، از  ايران نسوز هاي فراوردهشركت  فروش مدير

 1361تا  1360تهران، از گمركدر  متروكه كارشناس كاال
 1360تا  1358در تهران، از  چوبي قطعات توليد خصوصي كار صاحب
  1358تا  1356در رشت، از  وظيفه خدمتدر دوره وظيفه  افسر

  ده تجاربچكي
بـه   چـوبي  هـاي  بازي اسباب جمله از چوبي قطعات توليد واحد يك تاسيس
 ماه در تهران 20مدت 
 سراميك پخت هاي كوره از بسياري ساخت و طراحي مشاوره
 صنعتي هاي سراميك توليد هاي واحد تاسيس جهت در مشاوره
 صـنعتي  هـاي  كوره از بسياري نسوز مواد وطراحي انتخاب جهت در مشاوره

 سال در تهران 10به مدت 
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 سـاخت  و تجهيـزات  و توليد خطوط طراحي و صنعت راه نسوز فراوردهاي شركت تاسيسبنيان گذاري و 
 6000 توليـدي  ظرفيـت  داراي حاضر حال در شركت اين .سال در تهران 23به مدت  التآ ماشين برخي
 تـن  10000 بـه  آن ظرفيـت  آينـده  سـال  در جديد توليد خط اندازي راه با كه بوده سال در نسوز مواد تن

 . خواهدرسيد
  

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

 سـفرهاي  و مـالزي  و اندونزي ،هند ،روسيه ،فرانسه ،سوئيس ،ايتاليا ،المان هاي كشور به كاري سفرهاي
  .ام داشته متعدد و مختلف كارخانجات از بازديدبراي  چين به متعدد

  .گردي هستمكوه نوردي شنا طبيعت عالقمند به 
 و ليسـانس  فـوق  مقـاطع  در تحصـيل  مشـغول  پسـرم  دو و اسـت  داخلي معماري ليسانس داراي همسرم
  .هستند دكتري

  ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه
. شد ما درو اعتماد به نفس باال  گر جستجو ذهني ايجاد باعثو داشتن بهترين اساتيد  موزشيآ هاي شيوه

اين مـوارد در پيشـرفت شخصـي و    . شد ما به ديگران ويژه نگاهث شاخص بودن محل تحصيلمان نيز باع
  .اي ما بسيار موثر بوده است حرفه

  فرصت بازآفريني دوره جواني
ـ  زمـان  هر در پس .گيرد مي شكل محيطي شرايط تاثير تحت ما اعمال  و كنـيم  مـي  عمـل  آن تناسـب ه ب
 تـا  كردم مي تالش گشتم برمي گذشته به من اگر. ندارد وجود مختلف زمانهاي در آن براي واحدي نسخه
 از اي مجموعـه  زنـدگي  ضـمنا . كنم تقويت رتبيش خودم در پذيري را مسئوليت و كار پشت كوشي سخت
 .كنند مي آماده بعدي هاي كاميابي براي را ما ها ناكامي .است ناكاميها و ها كاميابي

  

 توصيه به نسل جوان

 تـازه  كـه  بدانيـد  بايـد  شويد مي كار وارد كه زماني از ولي ،شويد كار وارد زياد آگاهي با تا خوانيد مي درس
 را كـار  دوسـتان  از يكـي  قوله ب. كنيد شروع اول از كار در را چيز همه بايد و ايد گرفته ياد را الفبا حروف
  .گرفت ياد كار در بايد

 ،كوشـي  سـخت  يـرد گ مـي  قرار آنان عهدهه ب آينده در كه بزرگي وظايف به توجه با كنند سعي ما جوانان
  .دهند قرار خود كار لوحه سر هميشه را پذيري مسئوليت و كار پشت
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  ماجدي، محمود
  مراغه 1331متولد 

  ساكن تهران
mahmoud.majedi@gmail.com 

  88519536: ، تلفن كار0912-8476231: تلفن همراه

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355ليسانس مهندسي علوم شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان فروزي، 
  1352  ماه، 3كارآموزي پااليشگاه تهران به مدت 

  1354ماه،  6كارآموزي حين تحصيل در پتروشيمي شيراز به مدت 
  كارشناس صنايع توليد قند و شكر

  زبان انگليسي خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.marvdasht-sugar.ir(تاكنون 1393مدير عامل شركت قند مرودشت، از 
  1393تا  1390از   مدير عامل شركت تصفيه شكر تهران،

  1390تا  1389مدير عامل قند مرودشت، از 
  1389تا  1380رئيس هيئت مديره كارخانه قند اصفهان، / مدير عامل/ رئيس كارخانه

  1380تا  1376رئيس كارخانه قند همدان، از 
رئـيس كارخانـه در كارخانـه قنـد ميانـدوآب، از      / مدير توليد /مسئول شيفت/ رئيس آزمايشگاه/ شيميست

  1376تا  1361

  چكيده تجارب
   .دارم شكر و قند صنعت در ساله دو و سي تجربه

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
 سفرهاي و دانماركو  بلژيك، لمان، آفرانسه: كشورهاي به كاري سفرهاي
  .ام داشته كاناداو  ذربايجان، آتركيه به توريستي
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 متوسـط  حـد  در نـي و  تـار  سـه  ،پيـانو عالقمند هستم و بـه نـواختن    نوردي كوهو  تنيس هاي ورزشبه 
  .پردازم مي

 تورنتـو  مقـيم  كـامپيوتر  افزار سخت ارشد شناسركا نيك پسرم بيات،دا ليسانس باقرپور نيرخانم  همسرم،
  .ميباشند تهران در شاغل معمار مهندس نيكو دخترم و كانادا

 يابي نظام آموزشي دانشگاهارز

 همـه . داشـتيم  خودش زمان به نسبت مجهز هاي زمايشگاهآ و كارگاه داشتيم، خوبي استادهاي دوران نآ
درمجمـوع  . شـوند  كـار  بـازار  جـذب  سريع التحصيالن فارغ كه شد مي باعث دانشگاه علمي اعتبار و اينها

  .اي من داشته است هتحصيل در دانشگاه شريف نقش زيادي در پيشرفت شخصي و حرف

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 كـرد  نمـي  ايجـاد  مـن  در اي افـزوده  ارزش كـه  كارهـايي  انجام از كردم، مي توجه بيشتر زمان مديريت به
 بيشـتري  فعاليـت  نيـز  ورزش و هنـر  زمينه در تخصصي درسهاي دركنار كردم مي سعي كردم، مي اجتناب
 .گرفتم مي ياد عالي حد دررا  خارجي زبان چهار سه و موسيقي زسا سه يا دو نواختن حتما. باشم داشته

  

 نسل جوان سخني با

  .باشيد داشته مدنظر هميشه را زمان مديريت
  .باشيد داشته هدف خودتان براي زندگي در
  .باشيد داشته انظباط و نظم اي حرفه و شخصي زندگي در
 بـراي  خوبي دوستان دانشگاه دوران خوب تاندوس هميشه كنيد و دقت دانشگاه از بعد دوستان انتخاب در
 بـه  .ودميشـ  مشـخص  مشـترك  اقتصادي و مالي منافع در افراد واقعي چهره. بود نخواهند دانشگاه از بعد
  .بشه ثابت خالفش مگر شنايان،آ و دوستان نزديكترين حتي نكنيد، اعتماد كس هيچ
  .بگيريد ياد را گفتن "نه "كلمه زندگي در كنيد سعي
  .بپذيريد را لحظه اتفاق و كنيد، زندگي لحظه در نكنيد، قضاوت ديگران دمور در

 علـوم  يادگيري در را حداكثراستفاده نيست، پيش سال چهل با مقايسه قابل امروز اموزشي كمك امكانات
  .باشيد داشته هستيد مند عالقه كه چيزهايي و هنر و فنون و

 

  پيام ويژه
 فداي را زندگي هستيم، بهتر زندگي براي نهاآ بكارگيري و فنون و ومعل يادگيري دنبال كودكي از ما همه

  .باشيد پذير ريسك .نكنيد نهاآ
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  جباري، علي
  سمنان 1331متولد 

  ساكن تهران
jabbari@kntu.ac.ir 

alijabbaria@yahoo.com  
  0912-3908215تلفن همراه 

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  دكتري شيمي از دانشگاه شيراز

  ق ليسانس شيمي از دانشگاه شيرازفو
  1358ليسانس شييمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  )www. kntu.ac.ir(عضو هيئت علمي، استاد گروه شيمي دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي در تهران 
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  حسني، منوچهر
  تنكابن 1331متولد 

  ساكن تنكابن
 011-54225343-54220410، تلفن منزل 0911-1926081تلفن همراه 

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
فوق ليسانس مـديريت صـنايع گـرايش مـديريت سيسـتم و بهـره وري از       

  1378دانشگاه جامع علمي كابردي، 
  1356ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1349ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران، 

 سوابق شغلي

  در تنكابن شمال طمحي صنعت دفترمهندسيمشاور 

  

  خوشبختيان، محمد
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
 ، تلفن منزل 0912-5067257تلفن همراه 

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1331ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  الستيك يزد عامل مدير مشاور و مديره هيئت عضو
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  شيخ رضائي، محمد تقي
  تهران 1330ولد مت

  ساكن تهران
mtsheykhrezaee@gmail.com 

  22277472، تلفن منزل 0912-5443932تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1355ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  مدير كنترل كيفيت شركت كيان تاير تا زمان بازنشستگي

  

  يمحمد پور كازروني، عل
  كازرون 1331متولد 

  ساكن شيراز
mohammadpour.ali31@yahoo.com 

  071-36352474، تلفن منزل 0917-3217522تلفن همراه 

  تحصيالت
  1363ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  بازنشسته مس سرچشمه كرمان
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  محمد زاده افهامي، مجيد
  تهران 1331متولد 

  ساكن تهران
  66512826، تلفن منزل 0919-5541392 تلفن همراه

  تحصيالت 
  1355ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349تهران،  1ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 

 سوابق شغلي

  كارشناس سازمان صنايع ملي ايران
  
  
  
  

  

  

  بني اسدي، ابوالقاسم
  اراك 1331متولد 

  ساكن ايران
  فاقد ارتباط با انجمن

  
  1355شيمي از دانشگاه صنعتي شريف،  ليسانس
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  زرين افسر، مجيد
  شيراز 1330متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  

  1356، ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف
  
  
 
 
 

  ساكي زاده، كيومرث
  اهواز 1331متولد 
  آمريكا، ايالت مينياپوليسساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
  

  1355، ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف
  در ايالت مينياپوليس آمريكا 3Mمدير توسعه محصول در شركت 

  
  
  
 

  شهيدي صادقي، بتول
  تهران 1332متولد 
  آمريكاساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1356ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  طباطبائي نژاد، سيدمهدي
  تهران 1330متولد 
  آلمانساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1356شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس 
  
  
  
  
 

  عالقبندها، اقدس
  قزوين 1328متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1356، ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف
  
  
 
 
 

  قالچي، شهرام
  تهران 1331متولد 

 Wooden Hillsساكن آمريكا، كاليفرنيا، 
  فاقد ارتباط با انجمن

 
  1980آيوووا در آمريكا، فوق ليسانس شيمي از دانشگاه 

  1355ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  آمريكا  كاليفرنيا،آنجلس  لوسدر  Gdj incشركت 
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  قيافه داودي، باقر
  مشهد 1329متولد 
  مشهدساكن 

kamyar306@yahoo.com 
  0915-1104391تلفن همراه 

  1354ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  در مشهد شيميايي صنايع مشاوره شركتعضو هيئت مديره 

  

  احمدعلي  كجباف،
  شوشتر 1329متولد 

  كاليفرنيا، دوبلين ساكن آمريكا،
  فاقد ارتباط با انجمن

  1359ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  

  كالنتري، محمد ابراهيم
  ساري 1331متولد 
  ساريساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1355، شريف ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي
  بازنشسته آموزش پرورش ساري

  سابقه اشتغاال در سازمان انرژي اتمي ايران

  نظري نفوتي، علي رضا
  بندرانزلي 1330متولد 

  قافد ارتباط با انجمن
  1355ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  ششمفصل 

  
  مشخصات دانش آموختگان 

 دانشكده فيزيك
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  آقائي تبريزي، حسين
  تهران 1332 متولد

  ساكن تهران
h.aghaie.t@gmail.com 

  

  تحصيالت
گرايش مديريت استراتژيك پروژه از كالج اميركبير دانشگاه جامع  DBMدوره عالي مديريت كسب و كار 

  1393كاربردي، -علمي
  1378 از سازمان مديريت صنعتي،) MBA(فوق ليسانس مديريت اجرايي 

  1355شگاه صنعتي شريف، از دان) فيزيك(ليسانس مهندسي علوم 
  1350 تهران، يك شماره خوارزمي از رياضي ديپلم

 سوابق شغلي و مديريتي

  پارسيان گاز و نفت هلدينگ هاي طرح بر نظارت و توسعه مدير
  آمونياك و اوره و متانول الفيني، هاي طرح مديره هيات عضو

 و PMBOK دولوژِيمتـ  اسـاس  بـر  MBA رسـمي  هـاي  دوره در " توسـعه  طرحهاي مديريت" مدرس
  مذكور هاي دوره هاي نامه پايان صنعتي مشاور و پتروشيمي گاز و نفت صنايع در اجرائي تجربه

  پتروشيمي طرحهاي توسعه مديريت
  پتروشيمي صنعت هاي پروژه مدير و سرپرست كارشناس،

  شريف دانشگاه جامد حالت مركز نيز و مواد خواص پژوهش مركز دستيار
   شريف صنعتي شگاهدان مربي و دستيار

  مطالعات پژوهشي
 صـنايع  اي توسعه طرحهاي اجراي روي پيش گناهاينت و ها چالش بررسي

  پتروشيمي
 نحـوه  نيـز  و هلـدينگي  سـازمان  يك استراتژي تدوين نحوه امر در پژوهش

  استراتژي كنترل و سازي پياده
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  )پورتفليو طرح، ،پروژه( مديريت جامع متدولوژي اي پايه و مفهومي طراحي امر در پژوهش
 و هايشـان  مگاپروژه و پتروشيمي هاي هلدينگ در كار و كسب فضاي بر حاكم هاي ريسك در پژوهش

  آنها مديريت نحوه
  پايدار توسعه الزامات در پژوهش
  كار و كسب فضاي تحول در رگوالتورها نقش امر در پژوهش
  اي حرفه قاخال فلسفه و غرب اخالق فلسفه اسالمي، اخالق فلسفه در پژوهش
 متـدولوژي  و تحقيـق  روش علم، فلسفه پروژه، مديريت استراتژي، مدرن، فيزيك حوزه در مستمر مطالعه
  انتقادي فلسفه

 خانواده

 باشـد  مي آرشيتكت آقائي ناهيد فرزندم تنها. است فرهنگي و بازنشسته معلّم زاده رحيم مينا خانم همسرم
  .است تكميلي تحصيالتگذراندن  مرحله در و

 وصيه به نسل جوانت

 بـراي  سـكه  روي دو پيـروزي  و شكسـت . شـد  خواهيـد  موفق حتمأ بيابيد در را زندگي هدف و دليل اگر
 يـا  تكميلـي  دوره گذرانـدن  و اطالعـات  آوري فن زبان، عمومي، دانش تخصصي، دانش. هستند موفقيت
  .ددار موفقيت در عميقي تأثير خوب دانشگاه يك در و كشور از خارج در اي حرفه

  پيام ويژه
 آن بـه  ،بـودم  مشغول شريف صنعتي دانشگاه مربي و دستيار عنوان به نيز تحصيل از بعد آنكه به توجه با

 دكتر شاگردي به و فرشچي اخوان محمد دكتر حامد، اركاني جعفر دكتر دستياري بهو  مندم عالقه دوران
 مهـدي  دكتـر  و ناصـرنفري  دكتر پرتوي، ينحس دكتر نازنين پرتوي، فيروز دكتر اردالن، دكتر راد، اردوان
  .نمايم مي افتخار گلشني

 و علم به سيستمي نگاه و گري تحليل كه نياموختم دانش صرفأ بزرگوار اساتيد ديگر و شده ذكر اساتيد از
  .بود اجتماع و آوري فن ،علم مدرسه اينجانب براي صنعتي دانشگاه واقع به. آموختم را اجتماع و آوري فن
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  ير الريجاني، فاضلاردش
  نجف 1331متولد 

  ساكن آمل
f.larijani@iauamol.ac.ir 

  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت
 با گرايش فلسفه علم و سياست علمي و تكنولوژيباگرايش  فلسفه دكتري

  از دانشگاه ترتبيت مدرس در تهران
  جنوبي در آمريكا فوق ليسانس فيزيك از دانشگاه كاليفرنياي
  1355ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 هاي فعلي مسئوليت

  www.iauamol.ac.ir(در آمل  آملي اهللا آيت تحقيقات و علوم واحد -اسالمي آزاد دانشگاهسرپرست 
  فناوري و تحقيقات علوم، وزارت پژوهشي استاديار

  نور پيام دانشگاه رياست مشاور 
  اسالمي آزاد هدانشگا رياست مشاور
  رهيافت مجله تحريريه هيئت عضو

  سوابق شغلي و مديريتي
 دكو المللي -بين كنفرانس سياستگذاري شوراي عضو
 كانادا در ايران اسالمي جمهوري فرهنگي رايزن
 و تحقيقــات علــوم، وزارت(پژوهشــي و علمــي سياســت مركــز كــل مــدير
 )آوري-فن

 ايران در يونسكو علمي مشاور
 دانشگاهي نشر مركز عالي شوراي عضو و معاون

 شريف صنعتي دانشگاه انتشارات مديرعامل
 فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه مقام قائم
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 جهانگردي عالي شوراي دبير مقام قائم و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت معاونت مشاور
 فرهنگي و يعلم انتشارات شركت عامل مدير و آوري -فن و تحقيقات علوم، وزير مشاور
 كشور علمي هاي -پژوهش شوراي عضو

 )كشور علمي هاي-پژوهش شوراي به وابسته(رهيافت فصلنامه سردبير
 اسالمي آزاد دانشگاه پژوهشي معاون
 »پژوهش نماي« مجله سردبير و مسئول مدير

 اسالمي شوراي مجلس هاي -پژوهش مركز در آموزش و تحقيقات گروه مسئول
 توسعه برنامه همجل تحريريه هيأت عضو
 فلزات و معادن وزارت تحقيقات ريزي-برنامه مشاور
 كشور ريزي -برنامه و مديريت سازمان پژوهشي و آموزشي-فرهنگي معاونت مشاور

 ريزي- برنامه و مديريت سازمان» 1400 ايران« طرح با همكاري

  هاي پژوهشي فعاليت
  اخليمقاله پژوهشي و انتشار آن در نشريات معتبر د 12تدوين 

 »تحقيقاتي نظام تدوين« ژوهشيمجري طرح پ
 »دولتي پژوهشي مؤسسات موجود وضع« پژوهشي طرح مجري

 توسعه و ريزي -برنامه مؤسسه در »توسعه موانع« پژوهشي طرح با همكاري
 »راهبردها و مسائل ها،-رسالت: ايران در عالي آموزش« سمينار نخستين علمي كميته عضو

 »ايران در علمي مجالت وضعيت« نهزمي در بررسي و تحقيق 
 وزارت طـرف  از »كشـور  فرهنگـي  تحقيقـاتي  مؤسسات عملكرد تحليل و ارزيابي و شناخت«طرح مجري
 اسالمي ارشاد و فرهنگ
 »1400 سال در تحقيقات سيماي« طرح مجري
 »آينده و حال گذشته،: تكنولوژي انتقال« پژوهشي طرح مجري

 »دانشوران علمي نامه-زندگي« المعارف-يرهدا ترجمه در همكاري و اندازي-راه

  تاليفات و ترجمه
 آزاد دانشگاه انتشارات »توسعه و تكنولوژي و علم« كتاب انتشار و تأليف
 آزاد دانشگاه انتشارات »اخالق و جامعه علم« كتاب انتشار و تأليف
 رهنگيف انقالب عالي شوراي دبيرخانه سوي از »اسالمي دانشگاه مفهوم« نگارش و ترجمه
 فرزان نشر: ناشر اشتروس لويي از »مدرن تفكر و اسطوره« كتاب انتشار و ترجمه
 سروش انتشارات نچمياس: اثر »اجتماعي علوم در تحقيق روش« كتاب ترجمه

  فرهنگي و علمي مركز انتشارات »اسالمي دانشمندان زندگينامه«كتاب ترجمه در مشاركت
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  رضا بدخشان، علي
  بابل 1332متولد 

  ، سان پدرو كن آمريكا، كاليفرنياسا
 001-972-355-6068تلفن منزل 

www.linkedin.com/alireza-badakhshan  

  ها تحصيالت و توانمندي
  1990،   در آمريكا University of Texas at Dallasدكتري فيزيك حالت جامد از 

  1356ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  و پالسمونيك  نانوفتونيك  ، نانوانرژيتيك، ژيمشاور در زمينه نانوتكنولو
  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2013، از  در آمريكا .Engineering Res. Corpمشاور و دانشمند نانوتكنولوژي در 
  تاكنون  2008از   در آمريكا  Jacobs Technologyمشاور ارشد فناوري و نانوتكنولوژي در شركت 

از   آنجلس آمريكـا  در لوس .Marshall Media Incدير ارشد مهندسي در فناوري پيشرفته و نانوتك در م
  2008تا  2007

آنجلـس   در لـوس  Siemens Healthcare Diagnosticsدانشمند محقق و تحقيق و توسعه در شـركت  
  2007تا  2006از   آمريكا

از   آنجلـس آمريكـا   در لـوس  Siemens Healthcareدانشمند ارشد بخش فناوري و نانوتـك در شـركت   
  2006تا  2002

در كاليفرنيـا   .Blaze Network Prodدانشمند ارشد در تحقيق و توسعه و تضـمين كيفيـت در شـركت    
  2002تا  2000از   آمريكا

 Veeco Instrumentsمدير پروژه ارشد واحد تحقيق و توسعه در شـركت  
  2000تا  1999از    در تكزاس آمريكا

  1999تا  1994از   تاديار فيزيك در دانشگاه ايوواي شمالي در آمريكااس
استاديار مهمان فيزيـك و مهندسـي كـامپيوتر در دانشـگاه مينـه سـوتا در       

  1994تا  1990از   آمريكا
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  چكيده تجارب
  2010از سال  Photo-ignition for space-based propulsion systemsاجراي پروژه 

 وهشي و حرفه ايدستاوردهاي علمي، پژ

  2014داراي يك مورد ثبت اختراع در آمريكا در سال 
  )AIAA (انستيتو هوانوردي و فضانوردي آمريكا  عضو
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  سميع زاده يزد، محمد
  تهران 1332متولد 

  ساكن آمريكا، كاليفرنيا، سانفرانسيسكو
msyazd@yahoo.com 

  001-617-901-0000: تلفن همراه

  تحصيالت
  1993و زلزله شناسي از دانشگاه سنت لوئيز آمريكا، دكتري ژئوفيزيك 

  1355ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  )www.bechtel.com(در سانفرانسيسكو آمريكا  Bechtelدانشمند ارشد در شركت 
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  عزيزي، عليرضا
  تهران 1331متولد 

  آنجلس ساكن آمريكا، كاليفرنيا، لوس
alirezaazi@gmail.com 

  تحصيالت و توانمندي ها
ــته  ــري رش از  Experimental Intermediate Energy Physicsدكت

  UCLA ،1985) (آنجلس دانشگاه كاليفرنيا در لوس
  1354ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 Experimental intermediate Energy in(متخصص در زمينه انرژي حدواسـط تجربـي در فيزيـك    

physics(  

 ابق شغلي و مديريتيسو

ــروژه   ــدير پ ــا، از   Jet Propulsion Laboratory (JPL)در م ــا آمريك ــاكنون  2012در كاليفرني ت
)www.nasa.gov(  

تـا   1998در كاليفرنيـا آمريكـا، از    Jet Propulsion Laboratory (JPL)در هاي اپتيك  عضو تيم پروژه
2012  

ــازمان ع   ــه در س ــه خاورميان ــاهنگي منطق ــروه هم ــو گ ــينعض ــو ب ــا، از  ف ــل آمريك ــاكنون  1990المل ت
)www.amnesty.org(  

  1998تا  1989آنجلس آمريكا، از  در لوس AlliedSignalمتخصص ابزاردقيق در شركت 
  1989تا  1985در نيوجرسي آمريكا، از  AT&T Bell Laboratoriesعضو تيم فني 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  ع در آمريكاداراي دو مورد ثبت اخترا
مقالـه و ســخنراني علمـي و ارايـه آن در كنفــرانس و     20تـدوين بـيش از   
  المللي نشريات معتبر بين

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

دانشگاه صنعتي شريف پايه قوي را در من براي مطالعه و تحصـيل دايمـي   
  .اي داشتم ايجاد كرد و من در اين دانشگاه استادان بسيار باسواد و برجسته
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  پرويز الدين، غياث
  شاهرود 1332متولد 

  ساكن تهران
parviz@enertech-co.com 

  22344695، تلفن منزل 0912-1113871تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1358از دانشگاه صنعتي شريف، ) صنايع -فيزيك(ليسانس علوم 

  1350،  ديپلم رياضي از دبيرستان صفايي سمنان
 1357تا  1352، از  ام بي آيدر شركت  پيوتركام مختلف هاي دوره
 1388تا  1361، از متن شركت و صنعتي مديت سازماندر  مديريت مختلف هاي دوره
 كيفيت مديريت مختلف هاي دوره

هـاي ملـي و    ، برگـزاري همـايش   هـاي آموزشـي   ، مديريت و برگـزاري دوره  متخصص در زمينه نرم افزار
  المللي بين

 يسوابق شغلي و مديريت
 تاكنون  1390، از  در تهران) انرتك(انرژي آپادانا  سازان تدبير عامل شركت مدير

  )www.ieis.ir(تاكنون  1394، از  در تهران برق صنعت دبير سنديكاي
 تا تاكنون 1375، از  در تهران نيرو پژوهشگاهدر برق  المللي بين كنفرانس برگزاري مسئول

در ايـران و    ، ايـران  در) جهـان  در برق نيروي توزيع كنگره ترين معتبر و بزرگترين( سيرد رابط كميته دبير
 )cirediran.com(تاكنون  2009، از  بلژيك
 1388تا  1380، از  در تهران الملل بين متن عامل شركت مدير
تا  1361، از  در تهران نيرو تحقيقات ريزي مركز برنامه معاون بخش، مدير

1380 
،  در تهران مشاور مهندسي هاي گر شركت تحليل قانوني، بازرس سهامدار،

  1361تا  1360از 
 سـنجش  ماشيني سـازمان  خدمات كل اداره سرپرست - سيستم گر تحليل
 1359تا  1352، از  در تهران كشور آموزش
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  خالصه تجارب
 گذشته سال 20 در المللي بين ملي، كنفرانس ها ده برگزاري
 گذشته سال 20 در مختلف هاي شركت مديره هيئت در عضويت

  

  ، خانواده عاليق ،فرهاي خارجيس
  .ام سفر كرده تركيه و عربي متحده امارات اروپا، مختلف هاي كشور آمريكا،به 
  .عالقمندم دولتي غير و صنفي علمي، هاي تشكل مديريتبه 

 پسرم،  ناداكا مقيم پسر فرزند يك صاحب و كرده ازدواج نقاشي، ليسانس ساله، 35 دخترم،  دار خانه همسر
 تهـران،  دانشـگاه  فنـي  دانشـكده  از صـنايع  مهندسي كارشناسي حلي، عالمه دبيرستان از ديپلم ساله، 26

 مجرد تهران، مقيم عكاسي، و طبيعت به عالقمند شريف، صنعتي اقتصاد و مديريت دانشكده ارشد كارشناسي
  

  اجتماعي هاي فعاليت
 سال 7در تهران به مدت  ) مسكوني واحد 130(  3 سامان مسكوني مجتمع مديره هيئت رئيس
 سال 8در تهران به مدت  نارنج كوي شهرك مالكان مؤسسه قانوني بازرس

  

  ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه
 هـم  شخصـي  مطالعات و تحصيل حين در خصوص به كاري هاي تجربه ليكن بود مناسب و خوب بسيار
 واحـد  و صنايع دانشكده از اختياري دروس و است شده هاستفاد دانشگاه اعتبار از بيشتر. بود مؤثري كمك
  .اي من موثر بوده است در پيشرفت شخصي و حرفه كامپيوتر هاي

  هاي بازآفريني دوره جواني فرصت
 بـراي  را افـزار  نـرم  يـا  صنايع مهندسي است، من اول اولويت و عالقه كردم مي فكر كه فيزيك جاي به

  .كردم مي انتخاب كارشناسي دوره

  ني با نسل جوانسخ
. كنـد  كسـب  موفقيـت  و ببـرد  لـذت  هـم  تا دهد انجام عالقه و عشق با را كار و تحصيل بايد جوان نسل

 موفقيـت  باشـد،  تـوام  عشـق  و عالقه با اگر تحصيل و كار. بود اميد نا نبايد و شد خواهد بهتر كار شرايط
  .است شده تضمين
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  مروج فرشي، محمد كاظم
  يزد 1331متولد 

  رانساكن ته
farshi_k@modares.ac.ir 

  82883367: تلفن كار، 0912-2883396: تلفن همراه
http://www.modares.ac.ir/~FARSHI_K  

  تحصيالت و توانمندي ها
در سـيدني اسـتراليا،    New South Walesرسـانا از دانشـگاه    دكتـري مهندسـي بـرق، الكترونيـك نـيم     

  1366ارديبهشت 
، ارديبهشـت  UCSBنيك نوري از دانشگاه كاليفرنيـا در سـانتا باربـارا    فوق ليسانس مهندسي برق، الكترو

1359  
  1357، شهريور USCفوق ليسانس فيزيك، ليزر از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي 

  1355تير   ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف،
  رسانا، نانوالكترونيك، فتونيك و نانوفوتونيك متخصص در زمينه الكترونيك نيم

رسانا، ترابرد حامل  هاي نيم رسانا، فناوري ساخت افزاره اي نيمه افزاره هاي فيزيك الكترونيك، س درسمدر
كوانتـوم مكانيـك   (الكترونيك كوانتومي  رسانا، هاي نيم رسانا، ترابرد كوانتمي، فناوري ساخت افزاره در نيم

  )كاربردي
  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

 1380از   استاد گروه مهندسي برق دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيـت مـدرس،    لمي،عضو هيئت ع
  )www.modares.ac.ir(تاكنون 

در دانشـكده مهندسـي بـرق دانشـگاه     ) فرصـت مطالعـاتي   (محقق مـدعو  
  1389تا  1388از  آركانزاس آمريكا، 

 فنـاوري  و ارتباطـات  پژوهشـگاه ( ايـران  مخـابرات  تحقيقـات  مركز معاون
  1382تا  1376، )فعلي اطالعات

  1380تا  1374عضو هيئت علمي، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس، از 
 1374از   معاون آموزشي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيـت مـدرس،  

  1376تا 
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  1375تا  1374رئيس بخش مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس، از 
  1372تا  1371از  ام انگلستان، دانشگاه ناتينگه) فرصت مطالعاتي(محقق مدعو 

  1371تا  1370، از اسالمي ارشاد وزارت پژوهشي معاونت سرپرست
  1379تا  1369هاي آماري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،  رئيس مركز پژوهش

  1369تا  1367از   معاون پژوهشي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس،
  1374تا  1366ه تربيت مدرس، از استاديار دانشگا  عضو هيئت علمي،

تـا   1366دانشكده مهندسـي بـرق دانشـگاه صـنعتي اميركبيـر، از       (Adjunct)عضو هيئت علمي وابسته 
1372  

  1363تا  1359پژوهشگر مايكروويو در مركز تحقيقات مخابرات ايران در تهران، از 

 اي دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه

  1381-1380در سال تحصيلي  استاد نمونه كشوري مهندسي برق
  1385برنده جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي به خاطر ترجمه كتاب الكتروينك ليزر، 

  انجمن اپتيك و فتونيك ايرانو از اعضاي موسس عضو پيوسته 
  عضو پيوسته انجمن فيزيك ايران

 IEEEعضو ارشد انجمن مهندسي برق و الكترونيك آمريكا 
 OSAريكا عضو ارشد انجمن اپتيك آم

 ،نانوفوتونيـك  و الكترونيك، نانو نوري، رسانا، نيم هاي افزاره زمينه در تخصصي مقاله يكصد از بيش تاليف
فهرست مقاالت ( Elsvier و موسسه OSA و IEEE هاي انجمن المللي معتبر بين نشريات انتشار يافته در

  ).در سايت زير درج شده است
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-y34zM4AAAAJ  

  تخصصي زمينه در برق مهندسي دكتري دانشجوي بيست از بيش هدايت

 كتاب ترجمه

  1386چاپ پنجم،  انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، R. F Pierretمباني نيمه هادي اثر 
  1387، چاپ پنجم  انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، G. W. Neudeckاثر  p-nديود پيوند 

چـاپ چهـارم،    انتشارات علمي دانشـگاه صـنعتي شـريف،    R. F Pierretترانزيستور دو قطبي پيوندي اثر 
1387  
  1382چاپ دوم،   انتشارت علمي دانشگاه صنعتي شريف، G. W. Neudeckاثر  FETادوات 

  1385 سالچاپ دوم  ،شريف صنعتي دانشگاه علمي انتشارات J. T. Verdeyenاثر  ليزر الكترونيك
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  خانواده ،فرهاي خارجيس
  .ام استراليا و انگلستان سفر كرده  به كشورهاي آمريكا،

 فرزنـد  ،طباطبـايي  عالمه دانشگاه از زبانشناسي ارشد كارشناسي مهمسر. متاهل و داري سه فرزند هستم
 ارشـد  كارشناسـي  شـريف،  صـنعتي  دانشـگاه  از نقـت مهندسـي   و بـرق  مهندسي كارشناسي محمد،: اول
 شـيكاگو  دانشـگاه  در اقتصـاد  دكتـري  دانشـجوي  اكنـون  هم آمريكا، استانفورد دانشگاه از نفت سيمهند
 دانشـگاه  از حقـوق  ارشـد  كارشناسـي  تهران، دانشگاه از حقوق كارشناسي مريم،: دوم فرزند. است آمريكا
. باشد مي مياسال آزاد دانشگاه گرافيك كارشناسي دانشجوي مهديه: سوم فرند و آمريكا نگتونيواش جورج

  .هستم فر معين مهدي و قندي يوسف  قندي، ياسمن فرشي، مروج تسنيم نوه به اسامي 4ضمناً داراي 

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 در .ام كـرده  كسـب  دوران آن در احتمـاال  كـه  اسـت  بوده موثر عوامل از يكي خودباوري و نفس به اعتماد
 اينجانـب  نگرش در موثر عوامل از يكي دوران آن در ها دهدانشك مديران انتخاب راتيكدموك روش ضمن
  .است بوده
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  حمزه لوئي، محمدرضا
  اليگودرز 1331متولد 

  ساكن تهران
m.hamzelui@yahoo.com 

  تلفن 

  صيالتتح
  فوق ليسانس فيزيك پالسما از دانشگاه منچستر در انگلستان

  1355ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 و مديريتيسوابق شغلي 

  )www.lurgy.cm(مدير دفتر نمايندگي شركت لورگي آلمان در تهران 
  
  

  رجبي، اختر
  همدان 1331متولد 

  ساكن تهران
arajabi.te@gmail.com 

  0912-6200053تلفن همراه 
  تحصيالت

  1356ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1349،  شهريور در تهران 25ديپلم رياضي از دبيرستان 

 سوابق شغلي

  1391بازنشسته مركز نشر دانشگاهي در تهران از سال 
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  مويد محسني، داريوش
  تهران 1332متولد 
  آمريكا، كاليفرنيا، سان ديگوساكن 

dariush.mohseni@gmail.com 
dariushmo@yahoo.com  

  001-858-652-8828تلفن همراه 
 .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1356ه صنعتي شريف، ليسانس فيزيك از دانشگا

  
  
  
  

  آريائي نژاد، سيروس
  تهران 1332متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1354ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  
 

  بروجردي، بيژن
  قم 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1358، ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف
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  حشمتي موالئي، محمدجواد
  نتهرا 1332متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1354ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  
 

  سيد محمد امين  سيد محمدي،
  تهران 1327متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1362ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  

  عبداله زاده شهربابكي، عبداله
  آبادان 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1355ك از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس فيزي
  
  

  عرفاني، محمدحسن
  تهران 1332متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1357، ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف
  

   



 

226 
 

 

  
  هفتمفصل 

  
  مشخصات دانش آموختگان 

 دانشكده مهندسي برق
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  ابري، اسداله
  خوي 1332متولد 

  ساكن سوئد، لينشوپينگ
assad.abri@abricon.se 

  7250065-70-0046: تلفن همراه
 

  ها تحصيالت و توانمندي
 البراتـوار  گرونوبـل،  تكنيـك  پلـي  ملـي  انسـتيتوي دكتري مهندسي بـرق گـرايش انـرژي الكتريكـي از     

  1364در فرانسه،  الكتروتكنيك
  1359فوق ليسانس مهندسي برق گرايش انرژي الكتريكي از مدرسه عالي الكتريسته در فرانسه، 

  1354  ندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف،ليسانس مه
 فرانسـه،  آلمان، در كشورهاي سوئد، صنعتي توسعه و طراحي هاي زمينه در آموزشي دوره ها دهحضور در 

  1392تا  1358از  انگلستان و هلند
 صـنايع  در هـاي صـنعتي   پـروژه  مديريت وكليدهاي الكتريكي  توسعه تست، طراحي،متخصص در زمينه 

 فرانسه و آلمان سوئد،
 ساده سطح در ايتاليائي و آلماني خوب، سطح در سوئدي و فرانسوي انگليسي،زبانهاي 

  

 سوابق شغلي و مديريتي

/ سـوئد در  )Abricon( ابـريكن  مهندسـي  مشـاوره  عامـل شـركت   مـدير  و مديره هيئت رئيس ار،ذبنيانگ
 )www.abricon.se(تاكنون   1390، از لينشُوپينگ

 مهندسـي  مشـاوره  عامـل شـركت   مـدير  و مديره ئتهي رئيس ار،ذبنيانگ
 تاكنون 1383، از لينشُوپينگ/ سوئددر  )Fabric AA( آ آ فابريك
 علوم طبيعـي  و فناوري انستيتوي لينشوپينگ، برق دانشگاه رشته استاديار

)ITN(  1383تا  1377، از نُورشُوپينگ/ سوئددر 
در  )ABB Switchgear( بِ بِ آ شركتدر پروژه  مدير و طراح مهندس

 1377تا  1369، از لودويكا/ سوئد
 )ABB Distribution( بِ بِ آ شـركت در پـروژه   مدير و طراح مهندس

 1369تا  1364، از وِسترُس/ سوئددر 
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  چكيده تجارب
 آلمان و سوئددر  )ولت كيلو 400 تا ولت 400(  باال و متوسط پايين، ولتاژ طراحي
 در سوئد الكتريكي هاي سيستم توسعه و طرح المللي نبي و استراتژيك هاي پروژه مديريت
 در سوئد الكترونيكي بوردهاي توليد البراتوار يك كامل اندازي راه و طراحي
 كليـدهاي ( ب ب آ مانند بزرگ و متوسط كوچك، هاي شركت به مهندسي خدمات ارائه سال سي از بيش

توسـعه  (واتنفال  و) ژنراتورها-توربين( زيمنس ،)آهن راه و ريلي صنعت هاي سيستم( بمبارديه ،)الكتريكي
 )ها نيروگاه

 در سوئد الكترونيكيمحصوالت  توليد زمينه در برق مهندسي نو رشته يك اندازي راهمشاركت در 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 الكتريكي هاي سيستمدر زمينه  سوئد در اختراع سه ثبت
 الكتريكي هاي سيستمدر زمينه  امريكا در اختراع يك ثبت
  سوئد مكانيكي در الكترو هاي سيستمدر زمينه  نو ايده 39 ثبت و ابداع

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

  ژاپن و كانادا امريكا، اروپايي، كشورهاي اكثر به سفر و آلمان و فرانسه سوئد، در كار و اقامت تجربه
  قايقراني و اسكي ري،گردشگ ،ادبيات، تاريخ، آشپزي موسيقي،عالقمند به 

ك  شـركت  عامل مدير و صاحب و برق دكتري مدرك داراي) Vola Abri( ابري ووال خانم همسرم لـاَبرا 
)Abrelec AB(، صنايع مهندسي رشته دانشجوي ابري آنا خانم فرزندم )Industrial Engineering (در 

  سوئد  در) Chalmers University of Technology( چلمرز صنعتي دانشگاه

  ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه
خـوب طراحـي شـده بودنـد و      كوچـك  هـاي  ضعف عليرغم دوران آن آموزشي هاي شيوهدروس پايه و 

 .داد نشـان در سـوئد   آن از بعـد  اي حرفـه  زندگي و فرانسه در تحصيل دوران در را خوددرستي و كارايي 
. گاه بلكه بايد در جاهاي ديگـر جسـتجو كـرد   موانع توسعه صنعتي كشور را نبايد در سيستم آموزشي دانش

 از بعـد  را، خـود  گـي  زنـد  من. است بوده كننده تعيين بسيار من براي شريف صنعتي دانشگاه در تحصيل
  .هستم آن بنيانگزاران و شريف صنعتي دانشگاه مديون ،بزرگوارم مادر

  



 

229 
 

  فرصت بازآفريني دوره جواني
 بـه . دادم مـي  رشـته  تغيير پزشكي به برق از. كردم مي ازدواجين از ا زودتر گشت، مي باز عقب به زمان اگر

 را اي كهنـه  باورهاي. دادم مي بها كمتر ديگران شعارهايها و  حرف به و بيشتر خودطبيعي  رتطف و درك
 همـه  با. نوشتم مي را خود بد و نيك تجربيات و خاطرات همه .كشيدم مي چالش به داشتم زمان آن در كه

  .كردم و آرشيو كامل تهيه مي گرفتم مي عكس دوستانم و استادانها،  مكالسيخويشاوندان، ه

 نسل جوان سخني با

 بلنـد  افق كه است آن كنم، مي خودم فرزند به هميشه كه اي توصيه همانند جوان، دوستان به من توصيه
 كسـب  بـراي  آنكه نعي در و نهراسند تغييرات و ها شكست دشواريها، از باشند، داشته برنامه باشند، داشته
 هـاي  لحظـه  تـك  تـك  و خود جواني از كه بكنند تالش همينطور كنند، مي تالش بهتر اي آينده و دانش
  .ببرند را لذت بيشترين خود زندگي

  پيام ويژه
  .بداريم گرامي هميشه را دانشگاه و دانش
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  محمود  احمدي پور اناري،
  رفسنجان 1332متولد 

  ساكن تهران
m_ahmadipouranari@yahoo.com 

  88687942: ، نلفن منزل0912-1859072: تلفن همراه
 

  و توانمندي ها تحصيالت
 1367 ،شريف صنعتي دانشگاه از )قدرت( برق مهندسي ليسانس فوق

  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر خانعلي تهران، 

 قوي فشار پستهايو مهندسي  طراحي -قدرت هاي ترانسفورماتور دسيمهن و طراحيمتخصص در زمينه 
 و فشـارقوي  بـرق  پسـتهاي زمينـه   در مهندسـي  هـاي  آمـوزش  -برق هاي شبكهسيستم  مطالعات -برق

 و تجزيـه  و ترانسـفورماتورها  و قـوي  فشـار  تجهيـزات  آزمايشـات انواع  انجام - قدرت ترانسفورماتورهاي
 در راهنمـا  اسـتاد  -كشـور  هـاي  دانشـگاه  در هـا  پسـت  طراحـي  درس يستدر -يابي عيب و نتايج تحليل
  تكنولوژي انتقال -كاربردي هاي پژوهش انجام – دانشجويي هاي پروژه

  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1387مدير فني شركت ديهيم فرافن در تهران، از 
هاي تخصصـي مختلـف در شـركت مهندسـين مشـاور      ملي و مديريت گروه   كارشناسي تا مديريت پروژه

  1387تا  1356مشانير در تهران، از 

  چكيده تجارب
به مدت  تهران اطراف و برق تهران قوي فشار پستهاي هاي پروژه مديريت

 سال 9
بـه مـدت    برق تخصصي گروه ترانسفوماتور و پست طراحي ارشد كارشناس

 مختلف هاي كشور و تهران در سال 10
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 در قـوي  فشـار  تجهيـزات  داخل ساخت تكنولوژي انتقال و قوي فشار پستهاي توسعه ملي وژهپر مديريت
 و شـيراز  و زنجـان  ،تهـران  در سـال  6بـه مـدت    تـرانس  نيرو و سوئيچ پارس-ترانسفو ايران كارخانجات
 سوئد و آلمان كشورهاي

 كشـورهاي  و نتهـرا  در سـال  8بـه مـدت    ترانسـفورماتور  و سيسـتم  مطالعات تخصصي هاي گروه مدير
 مختلف
 چين كشور و تهران در سال 7به مدت  فني مدير عنوان به پستها و اهنيروگاه تجهيزات تامين

، شـهيد  نصير خواجه، كبير امير، صنعت و علم، تهران ايه دانشگاه در قوي فشار پستهاي طراحي يسرتد
 سال 23به مدت  شريف و پور عباس

 برگـزاري  و كشـور  بـرق  صـنعت  در شـاغل  مختلـف  ندسينمه براي آموزشي مختلف هاي دوره يسرتد
 ها شهرستان و تهران در سال 25به مدت  مختلف علمي كنفرانسهاي و ها سمينار

 ،PSC بـرق  المللـي  بـين  كنفرانسهاي جمله از مختلف هاي كنفرانس اجرايي و علمي هيئت در عضويت 
  ... و قدرت هاي سيستم حفاظت كنفرانس، توزيع كنفرانس

 دهاي علمي، پژوهشي و حرفه ايدستاور

 مجـالت  در چـاپ  يا و فرانسه سيگره و برق المللي بين كنفرانسهاي درآنها  علمي و ارايه مقاله15تاليف 
 داخلي معتبر
 )IAEEE( الكترونيك و برق مهندسين انجمن تهران شاخه مديره هيئت عضو و برجسته عضو
 برق گبزر هاي سيستم جهاني شوراي 37-27 كاري گروه عضو
 برق المللي بين كنفرانس در ماتور ترانسفور تخصصي هگرو رئيسه هيئت عضو

  

 تاليفات

 تدريس مرجع عنوان به -قوي فشار پستهاي طراحي اصول كتابتاليف 
 يسرتد مرجع عنوان به -قدرت هاي ماتور ترانسفور مهندسي كتابتاليف 

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

 سـفرهاي  قالـب  در توريسـتي  هـاي  كشـور  و اداري هـاي  ماموريـت  قالب در يصنعت هاي كشور كثربه ا
  .ام سفر كرده شخصي

 و برق مهندسين انجمن مانند علمي دولتي غير هاي انجمن مديره هيئتها از جمله  NGO در شركتبه 
  .عالقمند هستم علمي مختلف كنفرانسهاي علمي هيئت و الكترونيك
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 و رياضـي  علمـي  جهـاني  المپيـاد  نقره و طال مدال سه داراي نيمام سرپ. متاهل و داراي دو فرزند هستم
 و رياضـي  التحصـيل  فـارغ  نخبگان، ملي بنياد 1 درجه عضو و جوئيدانش المپيادهاي همچنين و كامپيوتر
. اسـت  آمريكا بركلي دانشگاه در كامپيوتر علوم دكتري فعلي دانشجوي و1389در سال  شريف از كامپيوتر

 و) مخابرات( برق مهندسي اي رشته دو كارشناسي التحصيل فارغ خوارزمي، جوان جشنواره لاو رتبهم دختر
 علـوم  رشـته  در فعلـي  دانشـجوي  و نخبگـان  ملي بنياد عضو و 1393 در سال شريف دانشگاه از فيزيك
  .است سوئيس EPFL دانشگاه در Neuro Scienceاعصاب

  ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه
 تفكيـك  هـا  گرايش .شدند ميدانشگاه  وارد برق مهندسي عنوان تحت همه ليسانس رهدو در دوران آن در

 بـه  دروس مضـافاً . كرد مي انتخاب خود عالقه مورد گرايش در را بيشتري دروس دانشجو هر و نبود شده
 در و( بيشـتر  تحصـيالت  به نياز احساس بدون عمدتاً ليسانس دورهن التحصيال فارغاكثر  كه بودند نحوي

بـه ايـن   . شدند مي كار وارد و گرفته فرا تر عمقي را ها آموزش...)  و پذيرش براي معدل نبودن مهم يجهنت
 آچـار  مشـابه ( را الزم ابـزار  دنباشـ  داشـته  تخصص خاصي موضوع در اينكه بدونالتحصيالن  ترتيب فارغ

 و ذاتـي  هـوش  بـه  اتكا با اًاكثر لذا. ندده وفق وضعيت با را خود كار محل در تا ندداشت اختيار در) فرانسه
  .بودند موفق بسيار فراگرفته ابزار
 اصـلي  نقش تواند مي آن هاي آموزش و دانشگاه بعد درجه در و افراد ذاتي هوش اول درجه در هرحال به
  .باشد داشته را

  فرصت بازآفريني دوره جواني
 شـرايط  كليه تواند نمي قطعاً ند،گردا بر دانشجويي دوران به را خود ذهن انسان نباشد سخت هم اگر واقعاً

 سوال اين به روشني پاسخ توانم نمي بنابراين .آورد پديد خود تصور در را دوران آن ... و اقتصادي اجتماعي
 و كـار  يـافتن  بـا  رابطـه  در خيـال  آرامش لحاظ به دوران آن در كه بگويم توانم مي را چيز يك اما .بدهم

 امكـان  بـا  رابطـه  در ديگـر  طـرف  از اطالعـاتي  فقـر  هم شايد و يكطرف از دردسر بدون زندگي تشكيل
 فكـر  ايـن  به دانشجويي كمتر پيشرفته، كشورهاي در) بورس و fund(باال  مالي نياز بدون باالتر تحصيل

 آينـده  بـراي  روشن اندازي چشم نبود لحاظ به همچنين و ارتباطات و اطالعات گسترش با امروزه اما .بود
 بـه  ابتدا همان از ورودي دانشجويان عمده ليسانس، فوق حتي يا ليسانس مرحله در يالتحصيل فارغ از بعد
 ايجاد باآنان  نتيجه در. هستند كشور داخل حتي يا و كشور از خارج در باالتر مقاطع در تحصيل ادامه فكر

 از بسياري معرض در سخت، و فشرده بسيار شرايط در تحصيل و باال معدل كسب در شديد رقابتي فضاي
 همـين  در آگـاه  نـاخود  شـوم  دانشـجو  امروز اگر هم من شايد .گيرند مي قرار نيز رواني و روحي معضالت

 خـود  بـه  تا زند مي لطمه كشور بهبيشتر  مغزها، مهاجرت پديده لحاظ به موضوع اين اما. بردارم قدم مسير
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 ميـزان  كه برسيم شرايطي به كشور پيشرفت و توسعه مسئولين تدبير با است اميد. خانواده حتي و دانشجو
  .يابد رشد معكوس جهت در حتي و يافته كاهش روزه ب روز تنها نه نخبگان مهاجرت

 نسل جوان سخني با

 تمـام  بـه  نزديـك  اكثر تقريباً جنگ، بروز و انقالب از بعد كه گردد مي بر اين به جانب اين تجارب عصاره
 و كارشناسـان  و تجهيـزات  از اسـتفاده  بـه  منحصـر  نزمـا  درآن كه برق زمينه در كشور فني بالفعل توان

 در كـه  اي بـالقوه  تـوان  تـا  نمود فراهم را اي زمينهاين امر . رفت بين از باره يك به بود خارجي شركتهاي
 افـزايش  روزه ب روز و ايجاد داخلي توان درگسترش الزم شكوفايي و آيد در حركت به داشت وجود كشور
و  ايـم  رسـيده  كفايي خود به تقريباً برق صنعت هاي زمينه اكثر يا و تمام در سالهاستبه اين ترتيب  .يابد
 كوچـك  چنـد  هر خدماتي توانستم بستر همين در اينجانب. باشد مي توجه قابل كشور صادراتي توان حتي
و پژوهشـي   صنعتي -علمي شكوفايي براي الزم بستر كه است اين مسئولين به من توصيه لذا .دهم ارايه
 نويـد  توانـد  مـي  اينكـار . گيـرد  قـرار  امـروز  نسل نخبگان برابر در روشن اي آينده نمايند تا فراهما ر كشور

 و آينـده  از نگرانـي  جـاي  بـه  را جـوان  نسـل  و باشد داشته كشور براي گيركننده غافل و سريع پيشرفتي
 دچـار  مانيكـه ز تـا  امـا  .سـازد  اميـدوار  كشـور  در آفرينـي  ونقش شكوفايي و وطن در ماندن به ، مهاجرت
 هـاي  كاال واردات به اتكا و توليد به توجه عدم نتيجه در و نفتي اقتصاد به اتكا با زمان گذران و روزمرگي
 يـا  و منصرف مهاجرت از را امروز نخبه نسل اكثر است مشكل بسيار باشيم، نفت فروش مقابل در خارجي

  .نمود كشور به بازگشت به تشويق را مهاجرين

  پيام ويژه
 بهتـر  پـس  گشـت،  نخواهد باز زندگي به خود عمر دوران تجربيات از استفاده براي باره دو انسان اههيچگ
 آن سـاختن  آينـده،  بيني پيش براي راه بهتريندر واقع  .بسازيد را آينده و استفاده ديگران تجارب از است
  .است
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  اخوان، فريد
 تهران 1332متولد 

  ونكوور -ساكن كانادا
fakhavan@gmail.com 

  001-604-220-7722تلفن همراه 
 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355فوق ليسانس مهندسي برق فشار قوي از دانشگاه لندن، 
  1354ليسانس مهندسي برق كنترل از دانشگاه صنعتي شريف، 

  اتوماسيون ،PLC دقيق، ابزارمتخصص در 
  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

تـاكنون   2014در ونكـوور كانـادا، از    Autopro Automation Consultants Ltdمدير ارشد پـروژه در  
)www.autopro.ca(  

  2014تا  1995، از Tetra Tech OGDدر شركت ) Client Manger(مدير مشتري 
  در ونكوور كانادا Fransen Engineeringمهندس پروژه در شركت 

  كارشناس ابزار دقيق در شركت چگالش در تهران
  اس ابزار دقيق در شركت نارگان در تهرانكارشن

 خانواده

  پسرفرزند  2 و داراي متاهل
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  ارس نيا، فرزاد
  سال شهرمتولد 

  ساكن آمريكا، كاليفرنيا، سانفرانسيسكو
arasnia@yahoo.com 

  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت
سـانتا كـالرا در كاليفرنيـا    فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه دانشـگاه  

  آمريكا، 
  1354 ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  1388تا  1385در كاليفرنيا آمريكا، از  Spansionمهندس ساخت و توليد در شركت 
  1385تا  1366در كاليفرنيا آمريكا، از  AMDمهندس ساخت و توليد در شركت 

  1366تا  1363در آمريكا،  Monolithic Memoriesمهندس فرآيند در شركت 
  1363تا  1360هاي كنترل در شركت موننكو تهران،  مهندس سيستم

 1360تا  1358مربي آموزشي در دانشگاه بلوچستان، 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  2004داراي ثبت اختراع در آمريكا در سال 
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  افشار طارمي، سعيد
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
commerce@indprocure.com 

  26409950، منزل 0912-1792588: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
 فوق ليسانس مهندسي برق گـرايش قـدرت از دانشـگاه صـنعتي منچسـتر     

UMIST ،1356 انگلستان  
  1354 ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف،

  1350  تهران، 2ره ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شما
  زبان انگليسي خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

 1359تا  1357در تهران از  مهاب شركتدر برق  كارشناس
 1361تا  1359در تهران، از  نيرو وزارت - توانير شركتدر  برق كارشناس
 1363تا  1362در تهران، از  Best Crompton شركتدر برق  كارشناس
 1364تا  1363در تهران، از  ور دات شركتدر برق  كارشناس
 1365تا  1364در اهواز، از  ايران طراحي و تكنولوژي شركتدر برق  ارشد كارشناس

 1385تا  1365از   در تهران، چگالش مشاور مهندسي بازرگاني شركت مدير
 تا كنون 1385در تهران، از  صنعت كاالي تامين عامل شركت مدير

  چكيده تجارب
 گيالن فارس، هرمزگان، بوشهر، استانهاي برق توسعه لهسا ده ريزي برنامه

  61 و  60 سالهايدر  مازندران و
در  تهـران  اطـراف  كيلوولـت  230 رينگ كوتاه اتصال سطح كاهش مطالعه
 توانير شركت در 60سال 

 شـركت  در 65 سـال در  طـاهري  بنـدر  ذخيـره  مخـازن  پروژه برق طراحي
 چگالش
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 چگالش شركت در 67ر سال د خميني امام فرودگاه برق طراحي
 تنـدگويان،  شهيد  PTA و PET واحدهاي اميركبير، بوتادين تبريز، بوتادين هاي پروژه بازرگاني مديريت

 چگالش شركت در 85 تا 67 سالهاي عسلويه در بنزن اتيل واحد
 ،اراك شـازند  الوان، هـاي  پروژه كروي مخازن كاالي تامين صنعت كاالي، تامين شركت عامل مديريت
 و گـاز  و نفـت  هـاي  پـروژه  از تعدادي دقيق ابزار كشي، لوله برق، اقالم تامين اصفهان، پااليشگاه توسعه

 صنعت كاالي تامين شركت در تاكنون 85پتروشيمي از سال 
  

  ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه
 هـا  پـروژه  نجـام ا بـا  كاري تجربه بيشتر و هنداشتاي  در تجهيز حرفه يچندان تاثيرنظام آموزشي دانشگاه 

 تجربـه  و خـوب  بسيار رفقاي و باال سطح محيط بخاطراما تحصيل در دانشگاه شريف  .است شده حاصل
  .اي من داشته است در پيشرفت شخصي و حرفه يمثبت بسيار تاثيري تحصيل سخت شرايط

  فرصت بازآفريني دوره جواني
 و روحيـات  بـا  چـون  كـردم  مي انتخاب را شيمي مهندسي آن بجاي و كردم مي عوض را ام انتخابي رشته
  .داشت بيشتري سازگاري ام عالقه

 توصيه به نسل جوان

  اطالعات بودن بروز در سعي و نااميدي از پرهيز و كوشي سخت مداوم، تالش

  پيام ويژه
 رسـاني  روز بـه  را خـود  اجتمـاعي  و علمـي  اطالعات مداوم، مطالعه با و برنداشته تالش از دست هيچگاه
  .نمايند
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  )سيروس(افقهي، مرتضي 
  تويسركان 1329متولد 

  ساكن آمريكا، كاليفرنيا
cyrusaf@yahoo.com 

  .مرجع صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد

  ها تحصيالت و توانمندي
  1990در سوئد،  Institute of Technology at Linköping Universityدكتري 

  1352يف، ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شر
  متخصص در زمينه مهندسي الكترونيك

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.broadcom.com(تاكنون  2010از   در كاليفرنيا آمريكا، Broadcomمدير ارشد فني شركت 
  2008تا  2005در آمريكا، از  NOvelicsمالك و مدير شركت 
   2005ا ت 1999در كاليفرنيا آمريكا، از  Broadcomمدير ارشد در شركت 

  1999تا  1995در آمريكا، از  Intelمهندس ارشد در شركت 
  1992تا  1990، از Carlestedtمدير در شركت 
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  الوندي، فواد
  قائم شهر 1331متولد 

  ايالت مريلند، بالتيمور  ساكن آمريكا،
foad.alvandi@yahoo.com 

  001-240-543-8682: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
 Georgeنس مهندسي برق و كامپيوتر گرايش كنترل از دانشگاه فوق ليسا

Mason  ،1987آمريكا  
  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350 ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران،
 Bowieدوره دو ساله براي دريافت گواهينامه تدريس رياضـيات دوره دوم دبيرسـتان از دانشـگاه ايـالتي     

  1995يكا، آمر
  2006اي از چندين ايالت آمريكا از سال  داراي گواهينامه مهندس حرفه

  2010از در آمريكا  NABCEPهاي انرژي خورشيدي از مركز  داراي گواهينامه طراحي و نصب سيستم

 سوابق شغلي

تا  2014در مريلند آمريكا، از  groSolar (Solar Engineering firm)مهندس برق و انرژي در شركت 
  )www.grosolar.com(كنون 

  2014تا  2011از  در پنسيلوانيا آمريكا، Tecta Solarمهندس طراحي انرژي خورشيدي در شركت 
  در مريلند آمريكا Astrum Solarمهندس نصب تجيهزات انرژي خورشيدي در شركت 
  2009تا  2006مدير برق شركت شخصي در ايالت مريلند آمريكا، از 

  2006 1997در مريلند آمريكا، از  Capitol Collegeانشيار عضو هيئت علمي، د
تـا   1995هاي دولتي آمريكـا در ايالـت مريلنـد، از     دبير رياضيات دبيرستان

1997  

 خانوادهعاليق، 

  .به موضوعات محيط زيستي عالقمندم
  .متاهل و داراي دو فرزند پسر بزرگسال هستم



 

240 
 

  ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه
هميشه از آنان ياد خواهم كرد و به . اند الم كه استاداني شايسته و متعهد مرا آموزش دادهمن بسيار خوشح

اي  دانشگاه شريف براي من زيربناي محكمي را فراهم ساخت كه زنـدگي حرفـه  . برم نيكي ازآنان نام مي
  .فراهم كرد) آمريكا(مرا شكل داد و زمينه ادامه تحصيل موفقيت آميز مرا در اين كشور 

  صت بازآفريني دوره جوانيفر
من به جوانان . بايد قبول كنم كه من در دانشگاه بصورت منظم درس نخواندم و وقت زيادي را هدر دادم

هاي آموزشي ارايه شده توسط دانشگاه باشند و همه كارها را به شب  كنم كه قدر شناس برنامه توصيه مي
آينـد را   نشجوياني كه پس از شما بـه دانشـگاه مـي   دا. در دوره تحصيل فعال باشيد. امتحان محول نكنند

  .راهنمايي كنيد و شما بايد الگوي مناسبي براي آنان باشيد

 توصيه به نسل جوان

بريد و خود را تماماً  توانم بگويم اين است كه ببينيد كه در زندگي از چه چيزي لذت مي تنها چيزي كه مي
  .كار، دركنارش پول و موفقيت را نيز به دست خواهيد آوردبا انجام اين. وقف پيگيري و انجام آنها كنيد
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  اميني، ولي اهللا
  شهرضا 1331متولد 

  ساكن اصفهان
valiolahamini@yahoo.com 

  34508676، تلفن منزل 0913-3104528: تلفن همراه

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

  1350ستان سعدي شهرضا، ديپلم رياضي از دبير
  1368ماه،  18دوره آموزشي در شركت كروپ آلمان به مدت 

  ، طراحي برق و ابزار دقيق و كنترلصنعتي تعميرات و نگهداريمتخصص در 
  هاي انگليسي و آلماني آشنايي به زبان

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1393 از  ،اكريل پلي گستر فن مهندسي شركت مديره هييتو عضو موظف  رييس
، از )در اصـفهان  احـداث  درحال استر پلي كارخانه( نوبافت ايران شركتدر كنترل  و ابزاردقيق و برق مدير

 1393تا  1389
 1388تا  1381در اصفهان، از  اكريل پلي گستر فن مهندسي عامل شركت مدير

 هـاي  مـديرپروژه / انـرژي  مـدير  /كارخانـه  طراحـي  مـدير  /نيروگاه و استر پلي كارخانه تعميرات سرپرست
 در اصفهان ايران اكريل پلي شركتدر مختلف 
 1357تا  1356، از )نيرو قدس( موننكو شركتدر بندرعباس  مگاواتي1280 نيروگاه ناظر مهندس
  1356تا  1355، از المك مهندسي شركتدر كارگاه  مهندس

  چكيده تجارب
 اكريل پلي كارخانه، سال 15به مدت  صنعتي واحدهاي تعميرات

 اكريل پلي كارخانه ،سال4به مدت  مهندسي و طراحي واحد مدير
 اكريل پلي كستر فن مهندسي شركت مديريت
در  انسـاني  و صـنعتي  هاي پساب از آب بازياف و پساب تصفيه هاي پروژه
 اكريل پلي كستر فن مهندسي شركت
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  و خانواده سفرهاي خارجي
  .ماه در آلمان اقامت داشتم 18به مدت 

  .ل و داراي سه فرزند پسر هستممتاه

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 بـود  اسـتاد  تربيـت  و بـاالتر  علمي مدارج طي و تحصيل ادامه براي شريف صنعتي دانشگاه آموزش شيوه
 دانشـگاه  نـام  مسلما .است موثر بسيار نيز صنعتي كارهاي در التحصيالن فارغ علمي معلومات اينكه ضمن
  .باشد مي تحصيل ادامه و كار براي محكمي پشتوانه) آريامهر( شريف صنعتي

 فرصت بازآفريني دوره جواني

  3 .دادم اگر فرصت بازگشت به دوره جواني بود ادامه تحصيل مي
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  كيومرث  انوري،
  كاشان 1331متولد 

  ساكن آمريكا، كاليفرنيا، سانفرانسيسكو
 صفحه شخصي در اينترنت، فاقد ارتباط با انجمن: مرجع

  الت و توانمندي هاتحصي
  انگلستان Bradfordدكتري شبكه هاي بيسيم از دانشگاه 

  انگلستان Bradfordفوق ليسانس ارتباطات موبايل از دانشگاه 
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  متخصص در زمينه فناوري ارتباطات موبايل

 سوابق شغلي و مديريتي

در سانفراسيسـكو  )  Abreach )Advancee Broadband Reachموسس و مـدير ارشـد فنـي شـركت     
  تاكنون 2006آمريكا، از 

  2012تا  2009از   در سان خوزه كاليفرنيا، IDTطراحي ارشد سيستم در شركت 
  2006تا  2002در كاليفرنيا آمريكا، از  Alvarionفني شركت  مدير ارشد

  2002تا  2000در كاليفرنيا، از  Gbaseمدير عامل 
  2000تا  1994، از .Aval Communication Incمدير ارشد فني / رئيس/ سموس

  1994تا  1991در آمريكا، از  TCSIمدير ارشد شركت 
  1991تا  1988، از Novatel telecommunicationمدير برنامه در 

  چكيده تجارب
، TDMA(2G)بيسيم  داراي تجربه در زمينه طراحي معماري، مديريت توسعه، توليد و بازاريابي ارتباطات

CDMA(3G)  وLTE/WiMax(4G) هستم.  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  .مورد در حال ثبت اختراع در آمريكا دارم 15مورد ثبت اختراع و  32تعداد 



 

244 
 

  پيروز برخوردار،
  تهران 1332متولد 

  انجلس كاليفرنيا، لوس  ساكن آمريكا،
p_barkhordar@yahoo.com 

  انمندي هاتحصيالت و تو
  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  اي برق از ايالت كاليفرنيا داراي گواهينامه مهندسي حرفه
  هاي قدرت متخصص در زمينه سيستم

 سوابق شغلي و مديريتي

از   آنجلـس آمريكـا،   در لـس  .Operation Technology Incمدير واحد حفاظت و مهندس ارشد برق در 
  )www.etab.com(ون تاكن 1389

 1389تا  1381در كاليفرنيا آمريكا، از  .SKM Systems Analysis, Incمهندس ارشد برق در 
  1380تا  1368از   هاي قدرت در شركت مشانير در تهران، مدير و ناظر عالي واحد مطالعات سيستم

  1368تا  1364طراح و سرپرست بخش برق شركت ريسندگي و بافندگي فخر ايران، از 
  1389تا  1358، از تجاري و صنعتي برق تاسيسات طراح و مشاور مهندس

  چكيده تجارب
  هاي قدرت سال تجربه در زمينه طراحي، نظارت و مديريت پروژه سيستم 25داراي بيش از 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  )IEEE( انستيتو مهندسين برق و الكترونيك آمريكا  عضو ارشد
  المللي قاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بينم 13تاليف 
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  بردبار، اردشير
  تهران 1332متولد 

  سانفرانسيسكو  ساكن آمريكا، كاليفرنيا،
 صفحه شخصي در اينترنت، فاقد ارتباط با انجمن: مرجع

  تحصيالت
  1978آمريكا،  Louisvilleفوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه 

  1354نشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي برق از دا

 سوابق شغلي و مديريتي

ــركت   ــتم در شــ ــد سيســ ــدس ارشــ ــا، از  Trilliantمهنــ ــا آمريكــ ــاكنون  2008در كاليفرنيــ تــ
)www.trilliantinc.com(  

  2007تا  2003در كاليفرنيا آمريكا، از  Dust Networksدر شركت  SW/System Testمدير ارشد 
از   در آمريكـا،  Mainsail/Terayon, Premisysدر شـركت   System Integration Testمـدير ارشـد   

  2003تا  1992
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  پايا، علي
  تهران 1332متولد 

  ساكن انگلستان، لندن
a.paya1@westminster.ac.uk 

alipaya@hotmail.com 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1995دانشگاه لندن،  University Collegeدكتري فلسفه علم از 
  1984دانشگاه لندن،  Chelsea/Kings Collegeتاريخ علم و رياضيات از  فوق ليسانس فلسفه و

  1361  فوق ليسانس فلسفه از دانشگاه تهران، 
  1355 ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350  ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران،
  يزدي حائري مرحوم و مطهري مرتضي مرحوماساتيد  محضر در اسالمي فلسفه ت سنتيتحصيال

، مباحـث  )شامل افكـار اجتمـاعي و سياسـي مسـلمانان    (پژوهشگر در زمينه ميراث روشنفكري مسلمانان 
اجتماعي و اخالقي علوم   فلسفه كاربردي و اخالق، فلسفه و روش علوم اجتماعي و انساني، تاثير فرهنگي،

  هاي مدرن، و آينده پژوهشي و فناوري

 سوابق شغلي و مديريتي

 ،هـا،  المللي، مدرسه علوم اجتماعي، انساني و زبان دانشكده سياست و روابط بين ارشد محقق و مدعو ستادا
  )www.westminster.ac.uk(كنون تا 2000 ، ازبريتانيا مينستر وست دانشگاه

  تاكنون 2009استاد مدعو كالج اسالمي لندن، از 
  تاكنون 1387از  اسالمي، آزاد دانشگاه قيقاتتح واحد فلسفه، علم دانشكده فلسفه گروه مدعو، استاد

 تحقيقـات  علـوم،  وزارتوابسته به  كشور علمي سياست تحقيقات مركز علمي هيئت عضو فلسفه، دانشيار
  1389تا  1381، از وفناوري
، از كشـور  علمـي  سياسـت  تحقيقـات  مركز انديشي آينده گروه سرپرست

  1389تا  1382
 علمـي  سياسـت  تحقيقـات  مركـز  عه،جام و فناوري علم، گروه سرپرست

  1382 تا 1381، كشور
 1384استاد مدعو دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شـريف، از  

  1387تا 
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  1382تا  1381 مدرس، از تربيت دانشگاه مدعو استاد
  1376تا  1375از  طباطبايي، عالمه دانشگاه مدعو استاد
  1381تا  1375از  تهران، دانشگاه فلسفه گروه يار فلسفهاستاد

  1994 لندن، دانشگاهيونيورسيتي كالج  علم فلسفه و تاريخ دانشكده در علم فلسفه مدرس
  1988 لندن، اسالمي مؤسسه در  انديشه تاريخ و علم فلسفه مدرس

 وزارت درسـي  كتـب  تـاليف  و تحقيقـات  مركـز )1362-1358( فلسفه و تاريخ كتابهاي مولف و پژوهشگر
  پرورش و آموزش
  1358تا  1356، آزاد دانشگاه فيزيك گروه شگرپژوه

  1356تا  1355، از فاراتل الكترونيك شركت الكترونيك مهندس
 

  چكيده تجارب
  ها و مراكز پژوهشي مختلف داخل كشور پروژه تحقيقاتي براي سازمان 11انجام 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 نقـد  و مقـاالت  اين( فارسي زبان به ها كتاب نقد و ها، كتاب فصول  آكادميك، مقاله 123 از بيش تاليف
  )است شده منتشر پژوهشي و دانشگاهي هاي كتاب و ايران آكادميك نشريات در كتاب فصول و ها

  ها كارگاه و ها سمينار ها، سمپوزيوم ها، كنفرانس ها، گردهمايي درمقاله به زبان فارسي  50 بيش از ارائه
 انگليسـي  زبـان  بـه  علمـي  هـاي  كتـاب  فصـول  و كتاب، بررسي تحليلي، لهمقا 60 شصت از بيش تاليف

  علمي معتبر هاي كتاب در يا المللي، بين آكادميك معتبر درنشريات
  المللي در كشورهاي مختلف ي بينها سمينار و ها كنفرانسمقاله به زبان انگليسي در  40ارايه بيش از 

  .مه و در مجالت معتبر عربي به چاپ رسيده استمقاله از مقاالت نگارنده به زبان عربي ترج 3
  .مقاله از مقاالت نگارنده به زبان آلماني ترجمه شده و در مجالت معتبر آلماني به چاپ رسيده است 3

، شناسـي  جامعـه  انجمن، فلسفه انجمن، ايران علمي توسعه انجمن: عضويت در انجمن هاي ايراني شامل
 اديان گوي و گفت المللي بين موسسه
 Transcultura- Institut International pour une Connaissance Réciproque desعضـو 

Civilisations  در فرانسه 
 در انگلستان  Dialogue Societyعضو

  انساني علوم شناسي روش، علمي سياست: عضويت هيئت علمي نشريات ايراني
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 Journal of Shi‘aو  The Journal of Dialogue Studies: عضويت هيئت علمي نشريات بين المللي
Islamic Studies  

 و حكمـت ، انسـاني  علوم شناسي روش، علمي سياست، رهيافت: داوري نشريات ايراني مختلف به اسامي
  عالي آموزش در ريزي برنامه و تحقيقات، صنعتي تكنولوژي، فلسفه

  :زير المللي داوري نشريات بين
Foresight, Journal of Law and Religion, Asian Journal of Social Science, Research 
in Political Sciences, Political Studies, Journal of Islamic Perspective and Culture – 
JIPC, Policy & Politics, Futures, Journal of Dialogue Studies 

 ايـن  فهرسـت ( انگليسـي  و فارسي يها زبان به كتاب عنوان 35 از بيش ارشد ويراستاري ترجمه، تاليف،
  )است شده درج ذيل در ها كتاب

 و ويراستاري ارشد كتاب به زبان فارسي ترجمه ،تاليفات

تـاليف مشـترك بـا شـماري از     ( ينده پژوهي در جهـان آشنايي با برخي تجارب مربوط به آينده نگاري و آ
 1394، مركز تحقيقات سياست علمي كشور، )محققان دانشگاهي ايراني

  1394، طرح نقد، )تاليف مشترك با آقاي دكتر قانعي راد(هابرماس و روشنفكران ايراني 
  1394 نقد، طرح: تهران نقاد، عقالنيت منظر از تحليلي فلسفه
: تهـران  بسـيار،  هاي پيرايش و اضافات با دوم ويراست ،)اول جلد( ها انداز چشم و مسائل: تحليلي فلسفه
 بهتـرين  برندهكه به وسيله انتشارات طرح نو منتشر شده بود  كتاب اين ويراست نخست. 1394 ،نقد طرح
  .شد 1384 سال در فلسفي كتاب
 آروين بهاره دكتر خانم همكاري با مشترك تاليف( ايران در اجتماعي و انساني علوم نقادانه شناسي آسيب

 طـرح  انتشـارات  همكاري با اجتماعي و فرهنگي مطالعات پژوهشكده: تهران ،)آبادي ابراهيم دكتر آقاي و
  1394 نقد،
  1394 نقد، طرح در حال انتشار توسط فرهنگ، فيلسوف: پوپر

  1387 اسالمي، ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه: تهران اخالق، و فرهنگ فناوري،
 آقـاي  همكـاري  بـا ( ايران، در آن اجتماعي و فرهنگي هاي پيامد و فنّاورانه -علمي توسعه موج چهارمين

  1387 كشور، علمي سياست تحقيقات مركز ،)نژاد كالنتري رضا دكتر
 وزارت بـه  وابسـته  ارتباطات و هنر، فرهنگ، پژوهشگاه براي شده انجام پژوهش فرهنگ، و نو فناوريهاي

 هنـر،  فرهنگ، پژوهشگاه سوي از 1386 سال در منفرده رساله يك صورت به تحقيق اين. اسالمي ارشاد
  .يافت انتشار ارتباطات و

 ارتباطـات  و هنـر،  فرهنـگ،  پژوهشـگاه : تهـران  بنيـادين،  سلولهاي حوزه در تحقيقات اخالقي هاي جنبه
 سـوي  از 1386 سـال  در منفـرده  رسـاله  يـك  صـورت  بـه  تحقيـق  اين اسالمي، ارشاد وزارت به وابسته

  .يافت انتشار ارتباطات و هنر، فرهنگ، پژوهشگاه
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 و فنـاوري  علـوم،  وزارت فرهنگـي  مطالعـات  دفتر: تهران مي،عمو حيطه و نوآوري، علمي، تفكر دانشگاه،
  1385 تحقيقات،

 فرهنگـي  مطالعـات  دفتر: تهران يكم، و بيست قرن در توسعه براي محركي موتور: انديشه مولد هاي نهاد
  1383 تابستان تحقيقات، و فناوري علوم، وزارت
 راغفـر،  حسـين  دكتـر  و پايـا  علـي  تركمش ارشد ويراستاري با ،شناسي آينده متدولوژي و شناسي معرفت
 ريـزي،  برنامـه  و مـديريت  پـژوهش  و آمـوزش  موسسـه  و كشـور  علمـي  سياست تحقيقات مركز: تهران

  1383 ارديبهشت
 مركز: تهران راغفر، حسين دكتر و پايا علي مشترك ارشد ويراستاري با فرهنگي مطالعات و انديشي يندهآ

  1383 ارديبهشت ريزي، برنامه و مديريت پژوهش و شآموز موسسه و كشور علمي سياست تحقيقات
نوشـته جـان الزي، در حـال انتشـار توسـط       علـم،  فلسـفه  بر تاريخي درآمدي كتاب ترجمه تازه ويراست
اين كتاب تا به حال هشت نوبت تجديد انتشار و سه نوبت تجديد ويراستاري شده . 1394 سمت، انتشارات

 شـده  افـزوده  كتـاب  بـه  ويراسـتار  سوي از تازه مطالب اي الحظهم قابل حجم تازه ويرايش هر در. است
 همكـاري  بـا  گيرد مي بر در 2015 سال تا را علم فلسفه تحوالت كه كتاب اين ويراست ترين تازه. است
  .است شده تكميل بشارتي جالل آقاي

  1394 ،نقد طرح اتانتشاردر حال انتشار توسط  ميلر، ديويدنوشته  دفاع، و بازگويي: نقاد عقالنيت ترجمه
 در حـال انتشـار توسـط    ميلـر،  ديويدنوشته  نقاد، گرايي عقل باره در ديگري مقاالت: خطا از برون ترجمه

  1394 ،نقد طرح انتشارات
 نـو،  طـرح  انتشارات همكاري با تمدنها گوي و گفت المللي بين مركز تهران، واقعي، جهان در گو و گفت

1381  
  1375 اول چاپ ،1383 نو، طرح پيرايش، و اضافات با دوم، پچانوشته جان اسكروتن،  كانت،

 برنـده  كتاب اين. 1379 اول چاپ ،1384دوم چاپ نو، طرح عقالنيت، و علم از دفاع در: چارچوب اسطوره
  .شد 1379 سال در فلسفي ترجمه بهترين
  )ارشد ويراستاري( ،1379 تهران، نو، طرح كاستلز، مانوئل اي، شبكه جامعه
  )ارشد ويراستاري( ،1379 تهران، نو، طرح كاستلز، مانوئل ت،هوي قدرت
  )ارشد ويراستاري( ،1379 تهران، نو، طرح كاستلز، مانوئل هزاره، پايان
  1376 نخست چاپ ،1377 دوم چاپ نو، طرح قرن، اين درس
  1369 اسالمي، جمهوري خبرگزاري خاورميانه، در قدرت و نفت: حوادث دست اسير
 و آمـوزش  وزارت تحقيقـات  دفتـر  ،)دبيرسـتانها  چهـارم  سـال  درسـي  كتـاب ( بيستم رنق در جهان تاريخ

  1361 و 1360 پرورش،
 همكـاري  بـا  ،1361 پرورش، و آموزش وزارت تحقيقات دفتر دبيرستانها، چهارم سال درسي كتاب فلسفه،
  مجتبوي الدين جالل سيد دكتر آقاي
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 وزارت تحقيقـات  دفتر ،)راهنمايي سوم سال سيدر كتاب( بيستم قرن در بخش آزادي هاي نهضت تاريخ
  1360 و 1359 پرورش، و آموزش

 كتاب به زبان انگليسي ي ارشدو ويراستار تاليفات

Critical Rationalism: A Guide for the Perplexed, 2015 (forthcoming) 
Methods and Perspectives in Islamic Studies, London: ICAS Press, 2015 
(forthcoming) 
The Misty Land of Idea and the Light of Dialogue: An Anthology of Comparative 
Philosophy: Western &Islamic, edited by, Ali Paya, London: ICAS Press, 2014 
Iraq, Democracy, and the Future of Muslim World, edited by Ali Paya & John 
Esposito, Routledge, 2011 
Textbook for Comparative Moral Philosophy (Islamic and Western Perspectives), 
Islamic College for Advanced Studies, 2010. Electronic Version. The paper version 
of this book will be published in 2015. 
Textbook for Western Philosophy (Islamic and Western Perspectives), Islamic 
College for Advanced Studies, 2009. Electronic Version. The paper version of this 
book will be published in 2015 
Textbook for Comparative Epistemology (Islamic and Western Theories of 
Knowledge), Islamic College for Advanced Studies, 2008. Electronic Version. The 
paper version of this book will be published in 2015 
Textbook for Methodology for Social Sciences and Humanities (Islamic and 
Western Theories of Knowledge), Islamic College for Advanced Studies, 2008. 
ElectronicVersion. The paper version of this book will be published in 2015 
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  پورآباده ء، جواد
  اصفهان 1331متولد 

  ساكن اصفهان
pourabadeh@iaukhsh.ac.ir 

  0913-3139768تلفن همراه 

  تحصيالت
  1377انگلستان،  University of Bathدكتري مهندسي امواج و مايكرويو از 

  1357دانشگاه صنعتي شريف،  فوق ليسانس مهندسي برق از
  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان محمد علي فروغي تهران، 

 سوابق شغلي

  )www.iaukhsh.ac.ir(عضو هيئت علمي، دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر 
   )www.iut.ac.ir(ي اصفهان عضو هيئت علمي، دانشيار بازنشسته دانشگاه صنعت
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  پوربقراط، فرزاد
  رشت 1332متولد 

 Henderson،  ساكن آمريكا، ايالت نوادا
pour@siu.edu 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1984دكتري مهندسي برق از دانشگاه آيوا در آمريكا، 
  1984فوق ليسانس رياضي از دانشگاه آيوا در آمريكا، 

  1978انشگاه سيراكيوز در نيويورك آمريكا، فوق ليسانس مهندسي برق از د
  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

-Systems control, Robust and adaptive control, Neural control, DSPمتخصص در زمينـه  
based embedded control, Robotics and Mechatronics, Smart structures and MEMS  

 مديريتي سوابق شغلي و

عضو هيئت علمي، استاد بازنشسته دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه ايلي نويز جنوبي در آمريكـا  
)www.siu.edu(  

  چكيده تجارب
  هاي مختلف در آمريكا پروژه تحقيقاتي براي سازمان 7انجام 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  دانشجوي دكتري 8استاد پايان نامه 
  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 90ف بيش از تالي
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  پورعلي، بهرام
  شيراز 1331متولد 

  ساكن كانادا، تورنتو
bahram_pourali@yahoo.com 

  001-613-440-3691، تلفن منزل 001-647-893-4391تلفن همراه 

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

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان انديشه تهران، 
  1375دوره آموزشي سويچينگ زيمنس در مونيخ به مدت يك سال در سال 

  كار و كسب طرح حقيقي زمان سيستمهاي سازي پياده و طراحي متخصص در
  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي

  1386 تا 1359اشتغال در مركز تحقيقات مخابرات در تهران، از 

 اي دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه

  1378در سال  )كاربردي( خوارزمي اول جايزهبرنده 
  1379در سال ) دوم نفر( نمونه پژوهشگر جايزهبرنده 
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  پورميرزا، اميرحسين
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
amir.pourmirza@yahoo.com 

  88737774، تلفن محل كار 0912-1041684تلفن همراه 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1355ها از دانشگاه كوئين مري انگلستان،  فوق ليسانس مهندسي سيستم

  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران، 

  كشور متخصص در زمينه تاسيسات برق، تابلوي برق و موارد مربوط به سازمان مديريت و برنامه ريزي
  زبان انگليسي خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

ــار      ــنعت ي ــابلو ص ــركت ت ــل ش ــدير عام ــرق  (م ــابلو ب ــازنده ت ــران، از )س ــون   1387، در ته ــا كن ت
)www.tablosanatyar.com(  

  تا كنون 1376در تهران، ) پيمانكار(رئيس هيئت مديره شركت كاتدالكتريك 
  1376تا  1363از  لوژي و طراحي ايران در تهران،عضو هيئت مديره و مدير عامل مهندسين مشاور تكنو

  1362هاي صنعتي ايران در تهران،  طراح تاسيسات برق در شركت مديريت طرح
  1361تا  1355مهندس ناظر برق در شركت ايران ترانسفو در زنجان، از 

  چكيده تجارب
و برنامـه ريـزي كشـور و     كارهاي مشاوره و پيمانكاري و امور مربوط به پيمانكاري در سـازمان مـديريت  

  همچنين امور مربوط به تابلوهاي برق

  ، خانوادهسفرهاي خارجي
  .به مدت يكسال در انگلستان براي تحصيل اقامت داشته ام

از  ITفرزند دختر به نام زويا داراي دكتري . داراي همسر و دو فرزند هستم
از  ITكتري دانشگاه منچستر انگلستان و فرزند پسر به نام شايا دانشجوي د

  .دانشگاه صنعتي ايندهوون هلند است



 

255 
 

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

تحصيل در دانشگاه صنعتي شريف تاثير بسيار مثبتي در زندگي من داشته است زيرا ما داراي پايـه قـوي   
س در دوران ما آمـوزش در ليسـان  . اي فعاليت كنيم بوديم كه ميتوانستيم بعد از اتمام تحصيل در هر زمينه

  . بنابراين من بعد از اخذ ليسانس قادر به فعاليت درهر گرايشي بودم. بصورت عمومي بود
به عقيده من در كشوري مثل كشور ما كه وضعيت كار بعد از اتمام تحصيل مشخص نيست، بهتـر اسـت   

يعنـي هـر   . در دوران ليسانس به گرايش توجه نكنند و مثل دوران مـا تحصـيالت بيشـتر عمـومي باشـد     
اي كـار   ها مطلبي آموخته باشد تا بتواند بعد از اتمام تحصـيالت در هـر زمينـه    شجويي در كليه گرايشدان
  .كند

 فرصت بازآفريني دوره جواني

كردم مطالعه كردن را در خود نهادينه كنم زيرا بعد از اتمام تحصيالت، معلوم نيست شما در چـه   سعي مي
بايسـتي بتوانيـد در هـر گـرايش و تخصصـي كـه الزمـه كـار         بنابراين . شويد اي مشغول به كار مي زمينه

  .شود شماست فعاليت كنيد و اين امر با مطالعه كردن و اعتماد به نفس داشتن ميسر مي

 نسل جوان سخني با

التحصيالن امروزي اين است كه اعتماد به نفس داشته باشـند و از هـيچ    توصيه من به دانشجويان و فارغ
  .اري با مطالعه و كوشش و تالش امكان موفقيت وجود داردكاري نهراسند، در هر ك
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  جندقي سمناني، راضيه
  تهران 1331متولد 
  آمريكا، كاليفرنياساكن 

razisemnani@yahoo.com 

  تحصيالت
در  University of California at Davisدكتري مهندسـي پزشـكي از   

  آمريكا
 يفرنيا در بركلي در آمريكافوق ليسانس مهندسي در مهندسي برق از دانشگاه كال

  1977،   در آمريكا University of Texas at Dallasفوق ليسانس فيزيك، گرايش حالت جامد از 
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  در كاليفرنيا آمريكا Sacramento City Collegeاستاد پاره وقت شيمي و رياضيات در 
  در ساكرامنتو كاليفرنيا .Brokerage Kickstart  Realty & Lending Incالك و مدير م

  كاليفرنيا در بركلي و دانشگاه كاليفرنيا در ديويس  استاد پاره وقت بسياري از دروس پايه در دانشگاه

 فرهنگي و اجتماعيدستاوردهاي 

زش و حمايت از اقشـار آسـيب پـذير فعاليـت     هاي بشردوستانه با تاكيد بر آمو سال گذشته در زمينه 30در 
از جمله عضو هيئت مديره چندين سازمان مردم نهاد بـوده ام كـه وظيفـه آنهـا آمـوزش      . ام زيادي داشته

والدين و ساير وابستگان براي رفع نيازهاي خاص جوانان تيزهوش و مستعد و كمك به آنان بـراي بهـره   
يكـي از موسسـين مدرسـه    من . برداري از فرصت هاي پيش رو بوده است

ضـمنا عضـو هيئـت موسـس     . ابوعلي سينا در ساكرامنتو كاليفرينـا هسـتم  
هستم كه خدمات پزشكي به پناهندگان و مردم بي بضاعت  Sahaكلينيك 
دانش آموزاني كه عالقمنـد بـه تحصـيل در رشـته     كند و تيز براي  ارايه مي

  .كند پزشكي هستند فرصت هاي آموزشي و تربيتي فراهم مي
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  خانواده
ام و از اينكـه   التحصيل دوره چهارم مهندسي برق ازدواج كـرده  من با آقاي غالمحسين بنده احمدي فارغ 

دختر اولم در دو رشته تحصيلي فيزيك و اقتصـاد از انسـتيتو   . مادر دو فرزند دختر هستم بسيار خوشبختم
. را دررشته اقتصاد گرفته است تحصيل كرده و سپس مدرك دكتري خود) CalTech(تكنولوژي كاليفرنيا 

در دانشـگاه كاليفرنيـا در بركلـي تحصـيل كـرده      )  Anthropology(دختر دومم در رشته انسان شناسي 
كند و در حال نوشتن پايان نامه دكتري خود در زمينه انسان شناسي فرهنگـي   او اكنون تدريس مي. است

  .در دانشگاه ميشيگان در آن آربور است

  پيام ويژه
خيلي مايلم كه در جشن مهرماه شركت كنم ولي به علت تعهدات قبلـي قـادر بـه شـركت در جشـن      من 

بالم را ايجـاد كـرده    دانشگاه شريف زيربنا و شور و اشتياق آنچه را كه من اكنون به آن مي. امسال نيستم
خوشحال خـواهم شـد    .اميدوارم كه روزي بتوانم مستقيماً دينم را به ايران و به اين دانشگاه ادا كنم. است

من بسيار از اينكـه  . هايي كه به راهنمايي نياز دارند كمك كنم اگر بتوانم به دانشجويان دانشگاه در زمينه
  .كنم التحصيل آن دانشگاه بزرگ هستم افتخار مي فارغ
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  چهل اميران، مسعود
  تهران 1332متولد 

  ايالت ايلي نويز -ساكن آمريكا
 ، فاقد ارتباط با انجمنصفحه شخصي در اينترنت: مرجع

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 2004در ايالت ايلي نويز آمريكا، از  EXE LLC CHICAGOمدير عامل شركت 
  2011تا  2009در ايلي نويز آمريكا، از  IGF Internationalمعاون مدير عامل شركت 

  2009تا  1999در ايالت ويسكانسين آمريكا، از  .BioGenesis Entمهندسي در شركت  مدير ارشد
تـا   1995در ايالت ويسكانسين آمريكـا، از   .BioGenesis Entهاي كيفيت در شركت  مدير واحد سيستم

1999  
مـدير   /هـا  مدير واحـد طـرح  / مدير واحد تعمير و نگهداري/ مدير برنامه/ مدير خط توليد/ محقق فني بازار
تـا   1353مدير بخش كنترل و اتوماسيون در شركت صنايع الكترونيك ايران در شيراز، از / بخش موشك

1375  
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  حكيم مشهدي، حسين
  تهران 1331متولد 

  Worcesterايالت ماساچوست،   ساكن آمريكا،
hakim@wpi.edu  

www.wpi.edu/academics/facultydir/hh.html 
  001-508-831-5347: تلفن محل كار

  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت و توانمندي ها
  1982  آمريكا، Purdueدكتري مهندسي برق از دانشگاه 

  1977  آمريكا، Purdueفوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه 
  1354  ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف،

  گنال ديجيتال، تحليل سيستم قدرت و مهندسي سيستمهاي پردازش سي پژوهشگر در زمينه

 سوابق شغلي و مديريتي

، از Worcester Polytechnic Instituteعضو هيئت علمي، دانشيار دانشكده مهندسي برق و كـامپيوتر  
  )www.wpi.edu(تاكنون  1990

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي جالت معتبر بينتدوين مقاالت علمي متعدد و انتشار آن در م
  1986-1987در سال تحصيلي  Joseph Samuel Satinكسب عنوان عضويت برجسته 

  )IEEE(عضو انستيتو مهندسين برق و الكترونيك آمريكا 
  )ASEE(عضو انجمن آمريكايي آموزش مهندسي آمريكا 

  IEEEوابسته به  Eta Kappa Nuعضو جامعه 

  عاليق
هـاي جديـد و    هاي مختلف، يـادگيري زبـان   عالقمند به آشنايي با فرهنگ

هاي اجتماعي و تفريحي در دانشگاه بصورت خيريه با هدف  برگزاري برنامه
  توان و آسيب پذير جامعه كمك به اقشار كم
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  ختائي، سهراب
  تبريز 1331متولد 

  ساكن تهران
khataei_sohrab@yahoo.com 

  26205775-8، تلفن كار 0912-6195283تلفن همراه 

  ها يالت و توانمنديتحص
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350تهران،  1ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره 
 1383ماه،  6به مدت  پرتفوليو پارسدر شركت  )وپيشرفته مقدماتي( سرمايه بازار در سهام بنيادي تحليل
مـاه،   6بـه مـدت    پرتفوليـو  پـارس در شركت  )پيشرفتهو مقدماتي( سرمايه بازار در سهام تكنيكال تحليل
1384 

 1384ماه،  6به مدت  پرتفوليو پارسدر سرمايه  بازار در تكينكال تحليل افزارهاي نرم هاي موزشآ
  زبان انگليسي متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 1385در تهران، از  ايستا ثمين مهندسي مديرعامل شركت
 تا كنون 1388در تهران، از  ايرانيان تهاتر بازار ه شركتمدير هيئت رئيس نايب
 1392تا  1388در تهران، از  ساختمان صنعتي آوران فن و توليدكنندگان صنفي انجمن مديره هيئت عضو
 1384تا  1374بصورت مالكيت شخصي، از  واداري تجاري و مسكوني هاي پروژه اجراء
 و سـازي  شـهرك  ،مسـكن  سازي انبوه هاي پروژه در رگاهكا وسرپرست پروژه مدير و مديره هيئت رئيس
 1373تا  1363، از تنيده تهران ساختماني شركتدر سازي  برج
 1361مشانير، از  مشاور مهندسي شركتدر قوي  فشار پستهاي پروژه مدير

 1362تا 
 راه و تسـت  و قـوي  فشـار  پسـتهاي  هاي رله و تجهيزات نصب بر ارتنظ

 1360، مشانير مشاور سيمهند شركتدر آن  اندازي
 مشاور مهندسي قوي شركت فشار پستهاي تجهيزات ونصب اجرا بر نظارت
 1359تا  1358، از مهاب
 مهندسـي  قـوي شـركت   فشـار  بـرق  انتقال خطوط نصب و اجرا بر نظارت
 1357تا  1356در تهران، از  مهاب مشاور
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 و خانواده سفرهاي خارجي

  .ام داشته توريستي سفر دور خاور هاي كشور و كاري سفر ژاپن و لمانآ كشورهاي به
 UCSI ازدانشگاه MBA ليسانس فوق و عمران مهندسي سانسلي پسرم .هستم فرزند دو داراي و متاهل
 كارشناسـي  دانشـجوي  آخر سال دخترم .ميكند كار كواالمپور در المللي بين شركت يك در و است مالزي

IT است تهران در  

 گاهارزيابي نظام آموزشي دانش

 كـه  بـوديم  قوي پايه داراي ما .بود عمومي صورت به ليسانس براي زمان آن در دانشگاه آموزشي سيستم
 زا توانسـتيم  مـي  را عمـومي  واحـدهاي . كنـيم  فعاليـت  گرايشي هر در التحصيلي فارغ از بعد توانستيم مي

 فـوق  بـا  كـه  نآ واحـد  15 كه تخصصي دروس از را عمومي واحد18 من كنيم انتخاب اختصاصي دروس
  .بودم كرده انتخاب  بود مشترك ليسانس

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 مـي  استفاده بودم شده قبول فرانسه در تحصيل براي كه اتمي انرژي بورسيه از يا دادم مي تحصيل ادامه
  .كردم

 نسل جوان سخني با

 .باشيد داشته نظر مد هميشه را زمان مديريت
 هـم  حساب ماشين حتي پيش سال چهل .نيستند پيش سال چهل با مقايسه لقاب آموزشي ابزار و امكانات

 كليـه  راحتـي  به امروزه .بود سخت علمي منابع به دسترسي .كرديم مي استفاده محاسبه كش خط از. نبود
 سعي ودارند دسترسي...  و علمي ومنابع اينترنت و كامپيوتر به همهو  دارد قرار عموم دسترس در امكانات

 تخصـص  و علـم  در هميشـه  و خودببريد علمي سطح بردن باال براي روز امكانات از را بهره ترينبه كنيد
 .باشيد روز به خود

  

  پيام ويژه
  .متشكرم اند كرده كتاب اين تهيه صرف را خود شخصي وقت كه دوستاني از
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  زربافيان، سهيل
  تهران 1332متولد 

  ساكن كانادا، ونكوور
s.zarbafian@gmx.com 

  ت و توانمندي هاتحصيال
  1982فوق ليسانس ميكروويو و اپتيك مدرن از دانشگاه لندن در انگلستان، 

  University College London ،1977فوق ليسانس مخابرات از 
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  اي از بريتيش كلمبيا كانادا داراي گواهينامه مهندسي حرفه
  افزار دير پروژه در حوزه مخابرات و توسعه نرماي و م مشاور حرفه

 سوابق شغلي و مديريتي

تـــاكنون  2011در ونكـــوور كانـــادا، از  T-Mobile مشـــاور فنـــاوري مخـــابرات بيســـيم در شـــركت 
)www.t.mobile.com(  

  2012در ونكوور كانادا،  BC Hydroدر شركت  SCADAمشاور 
  2010تا  2009كانادا، از  Cearwireمشاور در شركت 

  2008تا  2001در ونكوور كانادا، از  TELUSمدير پروژه در شركت 
  2000تا  1998كانادا، از  Group Telecomمهندس ارشد فيبر نوري در شركت 

  2000تا  1995، از Glenayre Electronicsسرپرست تيم در شركت 
  1995تا  1990، از Alcatelمدير پروژه در شركت 

  1991تا  1990، از ANDA Networksمهندس سيستم در شركت 

  سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده
براي تحصيل در انگلستان اقامت داشتم و به منظور كار و تفريح به بيشـتر  

  .ام ژاپن، چين و سنگاپور سفر كرده كشورهاي اروپايي و نيز 
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ن موسـيقي بـه   به همه نوع موسيقي عالقمندم چو. ام تنيس و پينگ پنگ هستند  هاي مورد عالقه ورزش
   .كند هاي مختلف كمك مي ها و مليت شنايي با فرهنگآ

دخترم ليسانس مالي و فوق ليسانس حقوق از دانشگاه بريتيش كلمبيـا در  . داراي همسر و دو فرزند هستم
پسرم نيز دانشجوي سال سوم رشته پزشكي دانشگاه بـريتيش  . باشد كه اخيراً ازدواج كرده است كانادا مي

  .كلمبيا است

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

التحصيالن دانشگاه  به همين دليل است كه فارغ. داشتيم يما در دانشگاه استادان و امكانات آموزشي خوب
 قـدر زحمـات  مـا بايـد    در ضـمن . شـوند  مـي  جسته ترين دانشگاه هاي دنيا پذيرفتـه شريف بخوبي در بر

التحصـيالن   را براي فـارغ   هرا ،قوي و مثبت ميراثي ذاشتنرا بدانيم كه با بجا گالتحصيالن دوره هاي   فارغ
  .دوره هاي بعد هموار كردند

هاي تحصيلي را براي دانشجويان فراهم كند كه آنـان   پيشنهاد من اين است كه دانشگاه مجموعه فرصت
عاليـق  با صنعتي كه ميخواهند در آن كار كنند آشنا شوند و به اين ترتيب ارزيابي صحيحي از توانـايي و  

  .البته اين بستگي مستقيم به برقراري رابطه نزديك ميان صنعت و دانشگاه دارد. خود به دست آورند

 فرصت بازآفريني دوره جواني

ام اما اگر چنين مجموعه بيـوگرافي در دسـترس مـن     من از وضعيتي كه در زندگي خود دارم بسيار راضي
  .كردم يزي هوشمندانه تري براي زندگي خود ميبود، از وقت خود بهتر استفاده نموده و برنامه ر

  نسل جوان سخني با
. گذرد كند كه متوجه شويد كه در صنعت مورد عالقه شما چه مي مدرك دانشگاهي تنها به شما كمك مي

اما پس از آن بايد آنرا با كار سخت و كوشش دايمي تكميل كنيد و همواره هر كاري را بهتـر از روز قبـل   
  .انجام دهيد

اين مجموعه بيوگرافي حداكثر استفاده را بكنيد؛ اين مجموعه مسيرهاي مختلفـي را كـه نفـرات قبلـي      از
ميتوانيد مشاهده كنيد كه زندگي آنها را در كجا قرار داده است و خودشان چه . دهد اند نشان مي طي كرده

چنـد  . در دست نداشتيم اين ابزار خوبي است كه ما، نسل قبلي،. نظري در مورد وضعيت فعلي اشان دارند
هـاي بعـدي    سال بعد، اثراتي را كه شما از خود در اين دنيا بجاي خواهيد گذاشت، در معرض نمايش نسل

  .قرار خواهد گرفت
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  پيام ويژه
. ايي جدا از اين مطلب نيست كار مقوله. همه ما به دنبال شادي و رضايت در همه ابعاد زندگي خود هستيم

ها با شادي از خواب بيدار شويد، نه آنكه با اجبار به سر كار  اي باشد كه صبح به گونهكار يا حرفه شما بايد 
بايد چيزي باشد كـه در  . اي باشد كه به شما انرژي دهد و شما را به هيجان بياورد كار بايد به گونه. برويد

چنانچه به دنبـال  . كنيداگر عالقه واقعي خود يافتيد، همانرا دنبال . حين انجام آن متوجه گذر زمان نشويد
  .عاليق خود باشيد، پول هم به دنبال آن خواهد آمد

هاي هوشمندانه ديگران، كه به آنان اعتماد داريد، بهـره منـد شـويد امـا      شما هميشه ميتوانيد از راهنمايي
اگر شما براي آن برنامـه ريـزي نكنيـد ديگـران     . بخاطر داشته باشيد كه زندگي شما مربوط به شما است

  .رايتان برنامه ريزي خواهند كرد و ممكن است اين آن چيزي نباشد كه شما دوست داشته باشيدب
التحصيالن و همكاراني كه خالصانه براي تهيه اين كتاب ارزشمند كوشش نموده  در انتها من از همه فارغ

  .كنم اند صميمانه تشكر مي و آنرا در اختيار نسل جديد قرار داده
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  سنبلستان، جواد
  اصفهان 1332متولد 

  ساكن اصفهان
hedayatelec@yahoo.com 

  031-32600065: ، تلفن منزل0913-1155480: تلفن همراه

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

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان ادب، 
  انگليسي متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 1371  در اصفهان، الكتريك ايتهد عامل شركت مدير
 1371تا  1368در اصفهان، از  فاضالب و آب تحقيقات و طرح مشاور عامل مهندس مدير
 1368تا  1365، از اصفهان استانداريدر فرماندار  و صنعتي مشاور
 1368تا  1364، از اصفهان سيمان مديره كارخانه هيت عضو يا عامل مدير

 1364تا  1362، از اصفهان استان سازندگي ي جهادرسان برق واحد مسئول
 1361تا  1357، از اصفهان دانشگاه فني برق دفتر كارشناس

  چكيده تجارب
  .هستم اجرائي و مديريتي تجربه و تخصص داراي خود اشتغال دوران با متناسب اينجانب

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
  .ام داشته توريستي ورتبص جهان مختلف نقاط به سفر زيادي تعداد

 اصلي عاليق از خارجي و داخلي مسافرت اضافه به مجالت و كتاب مطالعه
  .است اينجانب

فرزنـدان   و شناسي زيست دبير مهمسر. فرزند پسر هستم 3داراي همسر و 
 مهندسـي  و توليـد  و سـاخت  مكانيك جامدات، مكانيك مهندس به ترتيب

  .هستند مواد
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 شگاهارزيابي نظام آموزشي دان

 عملـي  و اي حرفـه  جنبه ولي بوده موثر مهندسي و علمي بينش تقويت جهت به دوران آن آموزش شيوه
  .است نبوده زياد آن

 بـا  آشـنايي  و نفـس  بـه  اعتمـاد  تقويت موجب آموزشي جنبه بر عالوه شريف صنعتي دانشگاه در تحصيل
 .است بوده اينجانب افتخار موجب و خوب دوستان

  

 وره جوانيفرصت بازآفريني د

 بـا  بـود  مصـادف  ما دانشجويي دوران. است خويش زماني شرايط در محصور انساني فرد هر كلي طور به
 تـر  عميـق  را مسـائل  و داشـتيم  بيشـتري  اطالعـات  اگر. قطبي دو جهان فضاي در شديد زدگي سياست
 .بوديم بهتري توضعي شاهد امروز كمتر، هزينه با قطعا كرديم مي بررسي

  

 ل جواننس سخني با

 و زنـدگي  كيفيـت  ارتقـاء  جهت در ايران مذهبي و ملي فرهنگ غني ذخائر از گيري بهره اينجانب توصيه
 و ثبـات  ايجـاد  نظـر  از مـذهبي  باور و ايمان كه داشت توجه بايد راستا اين در. است خوشبختي و سعادت
 .ندارد انسان زندگي در جايگزيني اجرا ضمانت
 .باشد دائمي و مستمر بايد همف ارتقاء و فهميدن براي تالش
 در ملتهـا  احـوال  در تحول و تغيير. باشد مي ضروري همواره خودساخته و كاذب هاي ذهنيت از شدن آزاد

 را غلط عملكردهاي يا و كند مي اميدي نا دچار را انسان سريع تغييرات انتظار. افتد مي اتفاق مدت طوالني
 .شود مي موجب

  

  پيام ويژه
 گذشـت  و سازد مي مجسم انسان براي را زمان چيرگي و روزگار گردش چيز هر از بيش كتاب اين مطالعه
  .كند زندگي هركجا و باشد كه هر است، انساني هر حيات التغيير و ثابت جزء كه عمر



 

267 
 

  عليرضا  سيف نراقي،
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
arsnaraghi@gmail.com 

  22132850، تلفن منزل 0912-3085739تلفن همراه 

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

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره يك تهران، 
  1362شايد آلمان غربي،  ماه در شهر هگن 2دوره آموزشي چرخ و محور قطارهاي ريلي به مدت 

  1355  ،ماه در شهر انزلي 6دوره ايمني و بهداشت به مدت 
  1372در شهر توكيو ژاپن به مدت يك ماه،  BOPPهاي  دوره ماشين

  1391دوره قطارهاي پرسرعت در شهر جوجو چين به مدت يك ماه، 
هاي جديـد   هاي الكتريكي، تدريس صنعت برق، طراحي سيستم متخصص در زمينه تعميرات انواع ماشين

  الكتريكي
  مقدماتيآلماني در حد زبان انگليسي بطور كامل و زبان فرانسه و 

 سوابق شغلي و مديريتي

  1393تا  1386مدير كنترل كيفيت واگن سازي تهران، از 
  1385تا  1377مدير عامل شركت قشم نيرو در قشم، از 

  1374تا  1366در تهران، از ) تايد(المللي محصوالت پارس  مدير فني شركت بين
  1366تا  1364مدير كارخانه شركت پيشرو پالستيك درقم، از 

تـا   1361مدير نصب ماشين آالت در شركت واگن سازي پارس در اراك، از 
1362  

 1360پژوهشگر پروژه شبكه در مركز تحقيقات مخابرات ايران در تهـران، از  
  1361تا 

  1361تا  1358مدير فني شركت اينترپالست در قم، از 
  1358تا  1355كارمند فني در نيروي دريايي شمال در بندر انزلي، از 
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  چكيده تجارب
  1370نصب سيستم سولفوناسيون از بالسترا ايتاليا در صنعت شوينده در كارخانه تايد در سال 

هاي پنوماتيكي خط توليد اگزوز سازي به الكتروپنوماتيكي به مدت دو سال در شركت پارس  ستميتغيير س
  اگزوز

در شـهر   20KVAارس با برق ورودي ستم سنكرونيزاسيون ژنراتورهاي شركت آلوم پطراحي و نصب سي
  صنعتي كاوه به مدت يك سال

گيـري و   انجام بيش از يكصد پروژه برق فشار متوسط در شـهرهاي مختلـف و نصـب ملزومـات انـدازي     
  سال در شهرهاي مختلف ايران 10كنتورهاي ديجيتال اليدني سوئيس به مدت 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

را بـه فارسـي ترجمـه     Navy Safety Precoautionايمني نيروي دريايي آمريكا مسائل  1355در سال 
  .ام كرده

  .ام صدها متون مختلف دانشگاهي را از انگليسي به فارسي ترجمه كرده

 خانوادهعاليق، 

به صـنعت خـودرو خصوصـاً    . ام سال براي دل خودم نوشته 20مقداري شعرهاي پراكنده در مدت بيش از 
  .ميالدي عالقمندم 60و  50هاي  ههد

  .فرزند هستم 5متاهل و داراي 

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

شيوه هاي آموزشي دانشگاه كه روش جديدي براي آموزش داشـت بسـيار خـوب بـود و روش تحقيـق و      
  .يادگيري و حل مسائل و معضالت را به من ياد داد كه بي نظير بود

 فرصت بازآفريني دوره جواني

دانشگاه اگر با كار در صنعت مربوطه ادغام گردد بسيار اثر خوبي خواهد داشت، ولي مـن   درس خواندن در
فهميدم اين همه رياضـي خشـك    التحصيل شدم تجربه كاري نداشتم و آنروزها نمي وقتي از دانشگاه فارغ

م كـن  ولي بعدها در كار فهميدم كه چقدر درسها و رياضـيات مهـم و الزم اسـت و آرزو مـي    . براي چيست
  .روزي بتوان به دانشگاه برگشت و جواب سئواالت در كار را در دانشگاه پيدا كرد
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 نسل جوان سخني با

كرد و از وجودشان به عنوان نوري جهـت روشـن    ناگر بتوان از تجربه مسن ترها براي جوانان چراغ روش
د را تا حدودي پرداخت كردن راه جوانان خصوصاً دانشگاهيان استفاده كرد شايد ما زكات علم و تجربه خو

  .ايم نموده
. بسيار دوست دارم براي جوانان و نوجوانان صحبت كنم و از يك عمر تجربه خـود برايشـان حـرف بـزنم    

خواهد راه حل مسائل زندگي را كـه از رياضـيات خشـك     خيلي دلم مي. عاشق تدريس صنعت برق هستم
نسـل سركشـي كـه    . راي نسل جديد بازگو كنمام را در قالب سخنان شيرين و شعر ب دانشگاهي ياد گرفته

  .اجتماعي و شخصي باشدتواند عامل تخريب هاي  اگر نيروي فعالش به راه درست هدايت نگردد مي

  پيام ويژه
. عزيزان با عشق به خداوند زندگي كنيد و چون خداوند در زندگي بخشنده، رازپوش، صـبور و تنهـا باشـيد   

و بدانيد ما به عنوان تحصـيل كـرده در ايـن مملكـت در جايگـاهي       عزيزان، در راه اعتالي وطن بكوشيد
سعي كنيم با روش خردمندانه و با عشـق و محبـت بـه سـايرين     . شويم هستيم كه به سختي قضاوت مي

آموزگار خوب براي اطرافيان و خانواده خود باشيم و فراموش نكنيم كه ما از گندم اين مملكت رشد كـرده  
  .ادار باشيمايم، پس نسبت به آن وف
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  شاهرخي مقدم، فرهاد
  تهران 1332متولد 

  ساكن آمريكا، تكزاس
farhad@cs.unt.edu 

  001-940-565-2805: تلفن محل كار
  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت و توانمندي ها
  1988دكتري رياضيات گرايش الگوريتم گراف از دانشگاه ميشگان غربي در آمريكا، 

  1983فوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه ميشيگان غربي، 
  1981فوق ليسانس تحقيق در عمليات از دانشگاه ميشيگان غربي، 

  1354س مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، نليسا
تئـوري گـراف هندسـي، طـراح و تحليـل        متخصص در زمينه علوم نظري كامپيوتر، بهينه سازي تركيبي،

  م و ترسيم گرافالگوريت

 سوابق شغلي و مديريتي

تــا كنــون  2000عضــو هيئــت علمــي، اســتاد دانشــكده علــوم كــامپيوتر دانشــگاه تكــزاس شــمالي، از  
)www.unt.edu(  

  2000تا  1994دانشيار دانشكده علوم كامپيوتر دانشگاه تكزاس شمالي، از 
  1994تا  1989از   استاديار دانشكده علوم كامپيوتر دانشگاه تكزاس شمالي،

  1989تا  1988از   ،.New Mexico Techاستاديار دانشكده علوم كامپيوتر 
هفتـه،   8بـه مـدت    Rutgersدر دانشگاه  DIMACSمهمان مركز  محقق
 1999  
هفتـه   6به مدت ) IMA(مهمان در انستيتو رياضي و كاربردهاي آن  محقق

  1988  سوتا، در دانشگاه مينه
 Southern Methodistعلـوم كـامپيوتر    دوره فـوق دكتـري در دانشـكده   

University 1987تا  1985، از  
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  چكيده تجارب
  ها ها و كنفرانس هاي آموزشي و سمينار در دانشگاه برگزاري كارگاه

  رويدادهاي علمي متعددو ها  همكاري در برگزاري كنفرانس
  پروژه تحقيقاتي از طريق تامين مالي توسط سازمانهاي مختلف 6انجام 

 ردهاي علمي، پژوهشي و حرفه ايدستاو

  2008از دانشگاه تكزاس شمالي،  Honor Professorدريافت جايزه 
  1994در رياضيات محض،  D. Ray Fulkersonنامزدي مشترك براي دريافت جايزه 

  1994در دانشگاه تكزاس شمالي،  Honor Professorنامزد جايزه 
  1994اس شمالي، در دانشگاه تكز Shelton Teachingنامزد جايزه 
  1993 در دانشگاه تكزاس شمالي، Decker Scholarنامزد جايزه 

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در كنفرانس ها و مجالت معتبر بين 35تدوين 
  تهيه و انتشار سه گزارش فني

 تاليفات

 Algorithms, Combinatorics, and Geometry:Special Issue ofويراســتاري كتــاب  

Algorithmica ،2011  
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  شرافت، احمدرضا
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
sharafat@modares.ac.ir 

  82883372: تلفن محل كار
  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت و توانمندي ها
  1360دكتري مهندسي برق از دانشگاه استنفورد آمريكا، 

  1355استنفورد آمريكا، فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه 
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  مخابراتي هاي شبكه و ها سيستمو  سيگنال پردازش پيشرفته روشهايپژوهشگر در زمينه 

 سوابق شغلي و مديريتي

اســتاد دانشــكده مهندســـي بــرق و كــامپيوتر دانشـــگاه تربيــت مـــدرس        عضــو هيئــت علمـــي،  
)www.modares.ac.ir(  
  تاكنون 1392، از الملل بين امور در اطالعات فناوري و ارتباطات وزير شاورم

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 )IEEE( الكترونيك و برق مهندسان انجمن ارشد عضو
  )Sigma Xi( علمي پژوهشهاي انجمنعضو 
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  شيرمحمدي نورعيني، داريوش
  تهران 1332متولد 

  آنجلس وسساكن آمريكا، كاليفرنيا، ل
info@shirconsultants.com 

  001-310-858-1174: تلفن محل كار

  و توانمندي هاتحصيالت 
  1982دكتري مهندسي برق گرايش قدرت از دانشگاه تورنتو، 

  1378فوق ليسانس مهندسي برق گرايش قدرت از دانشگاه تورنتو، 
  1354  ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف،

  هاي انگليسي و فرانسه مسلط به زبان
هاي تجديد پذير و داراي علم و تجربه فراوان در زمينه برنامه ريـزي و اجـراي    متخصص در زمينه انرژي

  سيستم هاي انتقال قدرت و نيز طراحي و بازاريابي فروش برق

 سوابق شغلي و مديريتي

ــركت   ــد ش ــاور ارش ــا، Biverly Hillsدر  Shir Consultantsمش ــا آمريك ــاكنون  2007از   كاليفرني ت
)www.shirconsultants.com( 

  2007تا  2005، از California ISOمدير ارشد سازمان انتقال برق منقطه اي كاليفرنيا 
  2007تا  2006عضو هيئت علمي پاره وقت دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در ساكرامنتو، از 

) North American Energy Credit and Clearing Corporation  )NECCتكنولوژيست ارشـد در 
  2005تا  2004در شيكاگو آمريكا، از 

در پاسـادنا   OMX Technology Groupمعاون ارشد مديرعامل در مشاوره راهكار در شركت سـوئدي  
  2004تا  2002آمريكا، از 

در  PA Consulting Group, Energy Practiceمشـاوره مـديريت در   
  2002تا  2001آنجلس آمريكا، از  لوس

در داالس  Perot Systemsمدير ارشد نيازهاي فوري بازار برق در شركت 
  2001تا  1996آمريكا، از 

تـا   1995در سان رامون آمريكـا،   Shir Consultantsمشاور ارشد شركت 
1996  
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در ) Pacific Gas and Electric )PG&Eهـاي انـرژي در شـركت     مـدير ارشـد اتوماسـيون سيسـتم    
  1995تا  1985از سانفرانسيسكو آمريكا، 

  1985تا  1982در تورنتو كانادا، از  Ontario Hydroطراح و برنامه ريزي انتقال قدرت در شركت 
كانـادا، از   Varennesدر شهر ) Hydro Québec Research Institure)IREQمحقق مقيم در شركت 

  1979تا  1977

  چكيده تجارب
  راكز انرژي تجديد پذيرپروژه در زمينه اتصال و يكپارچه سازي م 4اجراي 
  پروژه در زمينه سياستگذاري، برنامه ريزي و اجراي عمليات انتقال برق 11اجراي 
  پروژه در زمينه سياست بازاريابي، كسب و كار و فناوري برق 4اجراي 
  هاي كاربردي برق افزارها و سيستم پروژه در زمينه نرم 2اجراي 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي مقاله علمي و گزارش و انتشار آن در مجالت معتبر بين 100ن بيش از تدوي
  هاي برق تجديدپذير مقاله در زمينه اتصال و يكپارچه سازي نيروگاه 7تدوين و انتشار 

هـاي يـوتيليتي و برنامـه ريـزي و اجـراي       مقالـه در زمينـه تجديـد سـاختار سيسـتم      27تدوين و انتشـار  
  هاي قدرت سيستم
  مقاله در زمينه تحليل و اتوماسيون سيستم توزيع برق 11و انتشار  تدوين

  مقاله در زمينه تحليل الكترومغناطيس گذرا 9تدوين و انتشار 
  مقاله در زمينه مهندسي برق فشارقوي 6تدوين و انتشار 

  Utility Wind Integration Group ،2009دريافت جايزه موفقيت سال از 
  IEEE ،2006اله از دريافت جايزه بهترين مق

  IEEE ،2006انستيتو مهندسين برق و الكترونيك  Fellowاخذ جايزه عضويت وابسته 
  Perot Systems،  2001دريافت جايزه مخترعين از 

 1991و 1988، در سالهاي PG&Eدريافت جايزه عالي فني از شركت 
 تاكنون 1982از در ايالت انتاريو كانادا،  PEاي برق  داراي گواهينامه مهندسي حرفه
  تاكنون 1982ها در كشورهاي مختلف دنيا، از  ها و سازمان مدرس مدعو بسياري از دانشگاه

  تاكنون 1982سمينار صنعتي در سراسر جهان، از  50رئيس پانل يا سخنران مدعو در بيش 
  تاكنون 1982از   عضو و رئيس چندين فعاليت و كارگروه صنعتي،
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 اعيفرهنگي و اجتمدستاوردهاي 

  در كاليفرنيـا آمريكـا فعـال در زمينـه توسـعه هنـر،      ) Farhang Foundation(همكاري با بنياد فرهنـگ  
  ادبيات، موسيقي و تئاتر ايراني

  سفرهاي خارجي
مراكز صنعتي و موسسات تنظيم مقررات به كشورهاي چين،   براي ارايه سخنراني در موسسات دانشگاهي،

، فرانسه، آلمان، انگليس، برزيل، كانادا و ايالت هاي مختلف آمريكا سفر فنالند، سوئد  هنگ كنگ، تايوان،
  .كرده ام

   ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

المللـي تبـديل شـوند     آنچه كه باعث مي شود دانشگاه هاي فني و صنعتي ايران به دانشگاه هاي تراز بين
  .شايستگي و كيفيت دانشجويان ايراني است كه در دنيا بهترينند

 نسل جوان سخني با

براي بقاي آينده اين سـياره صـرف   را نسل جوان ما مسئوليت و وظيفه دارد كه دانش فني و وجدان خود 
گري نسل ما در غـارت منـابع طبيعـي و آلـودگي محـيط زيسـت        نمايد و از بروز صدمات ناشي از افراطي

  .جلوگيري نمايد
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  صفابخش، رضا
  اصفهان 1332متولد 

  ساكن تهران
safa@aut.ac.ir 

  66959149: تلفن محل كار

  تحصيالت و توانمندي ها
  1986  دكتري مهندسي برق از دانشگاه تنسي در آمريكا،

  1977فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه تنسي آمريكا، 
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  يكز، اختفاء اطالعاتبينايي كامپيوتر، هوش محاسباتي، ربات :هاي پژوهشي زمينه

 در دانشگاه سوابق شغلي و مديريتي

، 1378، دانشـيار از  1368، اسـتاديار از  )تكنيـك تهـران   پلـي (عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير 
  )www.aut.ac.ir( 1382از استاد 

  1389تا  1384از   معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي اميركبير،
  1393الي  1389ركبير در امور انفورماتيك و اطالع رساني، مشاور رياست دانشگاه صنعتي امي

  تاكنون 1379از   عضو هيئت مميزه دانشگاه صنعتي اميركبير،
  تاكنون 1377عضو كميته تخصصي هيئت مميزه دانشگاه صنعتي اميركبير، از 

  نتاكنو 1387عضو هيئت اجرايي جذب هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير، از 
و  1374تـا   1372وش مصنوعي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشـگاه صـنعتي اميركبيـر، از    مدير گروه ه

  1384تا  1381
معاون تحصيالت تكميلي دانشـكده مهندسـي كـامپيوتر دانشـگاه صـنعتي      

  1381تا  1376اميركبير، از 
تـا  1371رئيس دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشـگاه صـنعتي اميركبيـر، از    

1378  
انشكده مهندسي كامپيوتر دانشـگاه صـنعتي اميركبيـر، از    معاون آموزشي د

  1371تا  1368
عضو هيئت علمي، استاديار مركز عالي سيستم هـاي اطالعـاتي در تنسـي    
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  1368تا  1366آمريكا، 
  1366تا  1364از   عضو هيئت علمي، استاديار كالج ايالتي والترز در تنسي آمريكا،

  اي هاي حرفه ساير فعاليت
 1392دعو، شاخه مهندسي برق و كامپيوتر، فرهنگستان علوم جمهوري اسـالمي ايـران، از   عضو همكار م

  تاكنون
  1390الي  1382از   عضو كميسيون ارزيابي نشريات علمي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،

 1375تحقيقـات و فنـاوري، از     عضو كميته مهندسي كامپيوتر، شوراي عالي برنامه ريـزي، وزارت علـوم،  
  تاكنون

، هيئت مميزه مركـزي، وزارت علـوم، تحقيقـات و    )برق و كامپيوتر(عضو كميته تخصصي فني و مهندسي
  1393الي  1388فناوري 

  1385الي  1381عضو كميته تخصصي هيئت مميزه، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، 
  تاكنون 1384عضو كميته نشر كتاب دانشگاه صنعتي اميركبير، از 

  1373تا  1372ير هيئت موسس انجمن كامپيوتر ايران، از دب
  1377تا  1373رئيس هيئت مديره انجمن كامپيوتر ايران، 

  1379تا  1373مديره انجمن كامپيوتر ايران، از  هيئتعضو 
  1384الي  1381كامپيوتر، از سردبير نشريه علمي پژوهشي علوم و مهندسي 

  1387الي  1377اميركبير، از عضو هيئت تحريريه نشريه علمي پژوهشي 
  تاكنون 1387عضو هيئت مشاوران مجله انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران، از 

  1372و  1371هفتم،  دوره ششم وهاي  عضو كميته داوري جشنواره خوارزمي، جشنواره
  رئيس دومين و سومين جشنواره رباتيك و هوش مصنوعي اميركبير

  1394ميركبير رئيس مسابقات هوش مصنوعي ا
 )IEEE(عضو انستيتوي مهندسي برق و الكترونيك آمريكا 

  عضو انجمن كامپيوتر ايران
  عضو انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات ايران

 صنعتيدستاوردهاي علمي، 

  پروژه تحقيقاتي با صنايع مختلف كشور  7انجام 
  المللي بين  مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر 50تاليف بيش از 
  المللي سخنراني علمي در كنفرانس ها و مجامع علمي بين 200ارايه بيش از 
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  رساله دكتري 12نامه كارشناسي ارشد و  پايان 100هدايت بيش از 

 تاليفات

  1392توسط مركز انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير، » كتاب پژوهش و ارايه در مهندسي«تاليف 

  خانواده
 .بسيار خوب همسر و دو فرزند داراي

 نسل جوان سخني با

ي مرغـي كـه در    افتم كه به دنبال سـايه  وقتي به عمر گذشته نگاه ميكنم، به ياد داستان آن شكارچي مي
آنقدر دويد و به سايه تير انداخت تا سرانجام تيرهايش . انداخت دويد و به سايه تير مي كرد مي هوا پرواز مي

  . ستگي از پا درآمدو خود از خ ،تمام شد، مرغي شكار نشد
عمـر در همـه حـال    . يابم مين چيزي درخور توجهنگرم،  اين عمر مي حاصلزندگي ما گذشت، و چون به 

هاي كـاخ   آنجلس، چه در تهران؛ چه در كلبه كنار ساحل، چه در خانه گذرد، چه در هاوائي، چه در لوس مي
ايـن سـفر بسـيار سـريع بـه       .پورشه، و چه پيادههاي فقيرانه؛ چه سوار پرايد، چه سوار  اتاقمانند، و چه در 

  .شود و همه چيز را بايد گذاشت و رفت پايان نزديك مي
عمـر خـود را   و ود خود را از زنگارهـا حفـظ كننـد،    كنم كه سعي كنند آئينه وج به جوانان عزيز توصيه مي
  .ماند ند كه براي آنها ميكنچيزهائي صرف رسيدن به بهترين 
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  رطاهر تهراني، فلو
  تهران 1331متولد 

  ساكن آمريكا، كاليفرنيا
ftehrani@fullerton.edu 

  001-657-278-2658: تلفن محل كار
  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1981دكتري مهندسي برق از دانشگاه لندن در انگلستان، 

  1977فوق ليسانس مهندسي برق از كالج سلطنتي علم و فناوري لندن، 
  1354گاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي برق از دانش

  هاي مهندسي سيستم، الكترونيك و تئوري مدار مدرس درس
  مخترع در حوزه مهندسي پزشكي

 سوابق شغلي و مديريتي

استاد كالج مهندسي و علوم كـامپيوتر دانشـگاه ايـالتي كاليفرنيـا در     / دانشيار/ عضو هيئت علمي، استاديار
Fullerton تاكنون  1985، از)www.fullerton.edu(  

  مدير برنامه مهندسي دارويي دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در فولرتون
  1985تا  1982عضو هيئت علمي در انگلستان، از 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

تـرين   اختراع مونيتورهاي جريـان متابوليـك و چنـدين ابـزار كمـك تنفسـي از جملـه يكـي از پيشـرفته         
دو . معروف اسـت  Adaptive Support Ventilationبت پزشكي كه به هاي كنترل تنفسي مراق سيستم

اكنـون در   مورد از اختراعات ثبت شده مجوز توليد صنعتي گرفته است و هـم 
  .گيرد دنيا مورد استفاده قرار مي

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 44تدوين 
  عضو مدعو پانل توسط بنياد ملي علوم آمريكا

  از ايالت كاليفرنيا PEاي  اراي گواهينامه مهندسي حرفهد
  IETعضو ارشد انستيو مهندسي و فناوري 

  عضو ارشد انستيتوي پيشرفت مهندسي
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 IEEEعضو ارشد انستيتو مهندسين برق و الكترونيك 
 GWISعضو مادام العمر جامعه زنان تحصيل كرده در رشته علوم 

  در جهان و در غرب Marquis Who’s Whoثبت بيوگرافي در فهرست انتشارات 

 تاليفات

  1391توسط نشر روان شناسي و هنر، » بهاري دگر«تاليف كتاب شعر 
 CreateSpace، بـه زبـان فارسـي توسـط     )The Traveling Bird(تـاليف كتـاب شـعر پرنـده مسـافر      

Independent Publishing Platform ،1393  

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
  .موسيقي و كلكسيون تمبر هستم  زندگي مي كنم وعالقمند به ادبيات، با همسرم

به نقاط مختلف اياالت متّحدة آمريكا، انگلستان، و به كشورهاي ديگري از جمله استراليا، كانادا، مكزيك، 
  .ام يس و آلمان مسافرت نمودهئفرانسه، سو

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

هاي مختلف در كشور هاي متفاوت تحصيل، تحقيق، و تدريس نموده  شگاهپس از سالهاي زياد كه در دان
ام، با صداقت و اطمينان مي توانم بگويم كه دوران تحصيل من در دانشگاه صنعتي شـريف بـرايم بسـيار    

اميدوارم هيئت علمي، دانش آموختگان و دانشـجويان ايـن دانشـگاه كماكـان در ايـن      . سازنده بوده است
  .آوري كوشا باشند يشبرد دانش و فنمسير و در جهت پ

 فرصت بازآفريني دوره جواني

ولي اگر امكان آن بود، شايد وقـت بيشـتري را صـرف    . توان بازآفريني كرد ي جواني را نمي فانه دورهمتاس
  .ام مي نمودم خانواده

 نسل جوان سخني با

وش نكنند كه انسان باشند و در ق باشند و فرامشا و موفآوري كو اميدوارم جوانان ما در كسب دانش و فن
 .فكر پيشبرد ايران عزيز

  پيام ويژه
  .ت دارماسگزارم و براي همگي آرزوي موفقيي اين مراسم سپ  از هيئت برگزار كننده
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  عبدولين، ادگار
  تهران 1331متولد 

  آنجلس ساكن آمريكا، كاليفرنيا، لوس
edgar.Abdoulin@gmail.com  
  .بيوگرافي ارايه نشدعكس و مرجع صفحه شخصي در اينترنت، 

  تحصيالت
  1977آنجلس،  فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه كاليفرنيا در لوس

  1354 ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  آنجلس آمريكا در لوس International Rectifier هاي قدرت در شركت  مهندسي سيستم
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  پور، محمد علي
  طبس 1330متولد 

  ساكن تهران
mhd_alipour@yahoo.com 

  22725024: ، تلفن كار09123481867: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  F.I.T.( ،1977(فوق ليسانس مهندسي برق گرايش ديجيتال سيستم از انستيتو تكنولوژي فلوريدا 

  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ان اسرار سبزوار، ديپلم رياضي از دبيرست

  1368در تهران،  PLCدوره آموزشي 
  1383دوره آموزشي سيستم هاي مبرد در آلمان و تهران به مدت دو ماه، 

  تسلط عالي به زبان انگليسي
  متخصص در ارتباطات انساني، فروش و رشد شخصيت

 سوابق شغلي و مديريتي

 پـروژه به عهده داشتم و  بوديم كرده ايجاد يفشر دانشگاه دوستان ديگر با كه هايي شركتمديريت فني 
  .ام اجرا نموده خصوصي بخش و صنايع در زيادي هاي

  خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 
...  و تركيـه ، رومـاني  ،چك ،مجارستان ،نروژ ،سوئيس ،هلند، فرانسه ،لهستان ،آلمان ،آمريكابه كشورهاي 

  .ام سفر كرده
  .عالقمندم روانشناسي و غرب فلسه زمينه در مطالعهبه 

 در كـامپيوتر  دكتـري  دانشـجو  هانيه دخترم. هستم فرزند دو و همسرداراي 
 از Business ليسـانس  مدرك داراي حسام پسرم وكانادا  كنكورديا دانشگاه
   .است نموده ايجاد ورشو در IT زمينه در شركتي و) ورشو( لهستان

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 آميز افتخار پيمودن براي داد نفسه ب اعتماد من به گاهدانش آموزشي سيستم



 

283 
 

  .زندگي مسير
 آنهـا  بـا  كه دانشمنداني و باهوش دوستان خاطر به بيشتر دانم مي افتخاري را شريف دانشگاه در تحصيل
  .است نموده ايجاد من در را مضاعفي تالش و انگيزه مطلب اين وام  بوده همدوره

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 سـعي . بيشـتر  پشتكار و نظم با البته دادم مي ادامه دوباره را راه همين گشتم مي بر جواني دورهه ب من گرا
 مـي  برقـرار  صـميميتري  ارتباط دوستانم با كنم، استفاده بيشتر دانشجويي دوران هاي آموخته از كردم مي

. ميـدادم  انجـام  كرد نمي فمنحر اصلي مسير از و ميشد توانمنديم گسترش باعث كه را كاري هر و كردم
 اسـتفاده  زنـدگي  لحظات از كردم مي سعي. كردم مي همراهي و همكاري بيشتر جوانتر نسل و جوانان با

 .كردم مي ورزش بيشتر و دادم مي اهميت ام شخصي عالئق به بيشتر و بكنم بيشتري
  

 نسل جوان سخني با

 بـا  همراه نظم و پشتكار. ميدانم خودم فاييشكو عوامل از را كردن عمل مثبت و انديشي مثبت يادگيري،
 كـن  بازي كنيم، بازي خوب را نقشمان بايستي زندگي در. برد مي جلوتر قدم يك را ما روز هر بيني واقع
 را زندگي امروز ورق هم ما. اند رسانده پايان به بخوبي را نقش اين ما از قبل بسياري. تماشاچي نه باشيم

 .برسانيم انجام به دهيم انجام ميتوانيم كه را كاري همان و بنويسيم
  

  پيام ويژه
 فـراهم  برايمـان  استثنايي موهبتي دوستان اين. ميكنم قدرداني اند كرده تهيه را كتاب اين كه دوستاني از

  .اند كرده
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  عليشاهي نوراني، فريدون
  تهران 1332متولد 

  تورنتو كانادا/ ساكن تهران
falishahi@yahoo.com 

، تلفن محـل كـار   001-647-864-6431، 0912-3348795تلفن همراه 
4-22955540  

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

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران، 
 نمكزدائـي  و بهربـرداري  واحـدهاي  و گازي نيروگاه و برق فشارقوي پستهاي طراحيمتخصص در زمينه 

  نفت
  ط به زبان انگيسيمسل

 سوابق شغلي و مديريتي

 و گـازي  نيروگاه هاي پروژه پيمانكار و مشاور، طرح توان آريا مهندسي ركتش  )آخرين سمت(مدير عامل 
  )www.ariatavan.com(تاكنون  1381، از نفت نمكزدائي واحد
 در مشـاور  بينـا  مهندسي شركتدر   )آخرين سمت( مديره هيئت عضوو  برق بخش سرپرست ،پروژه مدير
 1381تا  1370، از پتروشيمي و گاز و نفت زمينه

 1370تا  1368از  ، نفت هپااليشگا زمينه در مشاور نفت صنايع شركتاشتغال در 
 1368تا  1367از   ،سنگ ذغال قطران پااليشگاه شركت مشاور

 1367تا  1363، از گاز و نفت زمينه در مشاور انرشيمي مهندسي شركتاشتغال در 
تا  1356، از فشارقوي برق مشاوردرزمينه مشانير مهندسي شركتاشتغال در 

1363 
 1356تا  1355، از سربازي خدمت حين شيراز فني آموزشگاه مدرس

 عاليق

  .عالقمندم اسكي و شنا هاي ورزشبه 
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  غفاري، سيدمحمدرضا
  دزفول 1331متولد 

  ساكن تهران
ghafari_m@mapnagroup.com 

  88053896: ، تلفن منزل0912-3467315: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1358فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1349ديپلم رياضي از دبيرستان قطب تهران، 

 قراردادي، هاي claim تهيه ،تجاري– قراردادي هاي نامه تهيه قراردادي، مذاكرات پيشبرد قابليتداراي 
 اسـتانداردهاي  بـا  شناييآ و ياجراي هاي پروژه در آمده بدست هاي تجربه اساس بر پروژه كامل مديريت

  جهاني رايج
  مذاكرات براي مكالمه و قرارداديو  تجاري هاي نامه تهيهحد  در انگليسيزبان 

 سوابق شغلي و مديريتي

نيروگـاه خصوصـي پـره سـر مپنـا ، از      پـروژه   مدير و مپنا اريگذ سرمايه هاي كترش از يكي عامل مدير
 )www.mapnagroup.com(تاكنون  1384
درسـال   طـرح  پرهون-افق عامران-توان نيرو كنسرسيوم در بخش سيكل تركيبي نيروگاه نكاپروژه  مدير
83  

 1384تا  1383از   مدير پروژه نيروگاه خصوصي رودشور،
 كرمانشـاه ، )بـرق  هـاي  پست(اهوازدر  نيرو قدس مشاور مهندسين تكارگاه شرك سرپرست -پروژه مدير

 تهرانو ) شازند نيروگاه(اراك،  )بيستون نيروگاه(
 1361تا  1360، از نيرو وزارت برق هاي پست كردن كارشناس استاندارد

  1360تا  1359، از دزفول قند كارخانه در مهندس برق
 1358، شريف دانشگاه در قراردادي استخدام

  كيده تجاربچ
 - بيسـتون  هاي گاه نيرو ساخت و خوزستان برق پستهاي ساخت بر نظارت
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 فـروش  المللـي  بـين  مناقصـه  اسـناد  تهيه براي نيرو قدس در سازي خصوص پروژه مدير همچنين شازند،
 بـر  هند تاتاي شركت -)حقوقي(لندن آوري آلن -آلمان فيخنر هاي شركت همكاري با دولتي هاي نيروگاه
 سال 20به مدت حدود  كشور توسعه سوم نامهبر اساس
 تـا  92 سـال  از توليـد  حـال  در( سـر  پـره   پـروژه  طريق از برق فروش-عرضه و سازي خصوصي پيشبرد
  تاكنون 1384، از مپنا كارون غرب نيروگاه احداث دست در پروژه -)كنون

 اي دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه

  نيرو قدس مشاور مهندسين شركت نشريه در فرهنگي-علمي مقاالت نوشتن و ترجمه

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
  .ام سفر كرده الكتريكي تجهيزات آزمايش انجام  بر نظارت براي يسئسو و سوئد آلمان،به كشورهاي 

  .دارم سنتي-ايراني موسيقي به وافر عالقه عالقمندم و كوهنورديبه 
 در شناسـي  زمـين  ليسـانس  فـوق  بـراي  تحصـيل  مشغول دخترم دبيرستان، حسابداري دبيررشته  همسر

  .است فيزيك ليسانس فوق مقطع در آلمان در تحصيل مشغول پسرم و شاهرود دولتي دانشگاه
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  قنبري، برات
  خلخال 1332متولد 

  ساكن تهران
ghanbari@ict.gov.ir 

  88117027-88114250-88432491: تلفن محل كار
  .شداينترنت، بيوگرافي ارايه ن: مرجع

  تحصيالت
  1368  فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف،

  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

ــات، از     ــات و ارتباطـ ــاوري اطالعـ ــات و فنـ ــزي وزارت ارتباطـ ــه ريـ ــاون برنامـ ــاكنون  1392معـ تـ
)www.ict.gov.ir(  

  ايران مخابرات تحقيقات مركز رئيس
  ايران ملي بانك مديره تئهي عضو

  مدير عامل شركت داده ورزي سداد
  هشتم دولت اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت ريزي برنامه و ارتباطات معاون
  ايران مخابرات شركت مديرعامل مقام قائم و مديره تئهي عضو
  اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت ريزي برنامه و اطالعات فناوري معاون

  )تلفن و تلگراف و پست وزارت( اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت اشتغال ونمعا
  كشور انفورماتيك شورايعالي رئيس مقام قائم

  بودجه و برنامه سازمان مخابرات و پست مديركل
  ميكروالكترونيك پژوهشكده امناي تئهي عضو
  پردازي داده شركت مديره تئهي عضو
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  فرهي، عبدالحميد
  زدي 1330متولد 

  ساكن اصفهان
a.farahi2013@gmail.com 

  031-36664095، تلفن منزل 0913-1187172  :تلفن همراه

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

  1348ديپلم رياضي از دبيرستان آرمان يزد، 
  سرمايه گذاري و مديريت احداث واحدهاي صنعتي: تخصص و تجارب

  يسي متوسطانگل

 سوابق شغلي و مديريتي

اولـين و  در اصـفهان،   زاگـرس  مهرگداز صنعتي فراگير توليدي شركت مديره هيئت رئيسو  مجمع رئيس
تـــاكنون  1393قطعـــات ويـــژه نســـوز مـــورد نيـــاز صـــنايع فـــوالد كشـــور، از   تنهـــا توليدكننـــده

)www.mgzrefractory.com(  
اي، از  هاي ضد سولفات سر بـاره  ان، توليدكننده سيماندر اصفه مدائن سيمان صنايع مجمع شركت رئيس
 تاكنون 1389
در اصفهان، توليدكننده  مهرگداز نسوز هاي فرآورده عامل شركت مدير و مديره هيئت رئيس مجمع، رئيس

از   فرآورده هاي نسوز قليائي و اولين و تنها توليدكننده سراميكهاي نسوز اطاق احتراق نيروگاههاي گازي،
 تاكنون 1383
 تاكنون 1383، از )صاما(اصفهان مواد آسياي سيمان صنايع مجمع شركت رئيس
در اصــفهان، توليدكننــده  ســپاهان ســنگ ســيمين مجمــع شــركت رئــيس

 تاكنون 1389سنگهاي ساختماني، از 
، توليدكننده پودر شـير  مشهد گلشاد غذايي صنايع مديره شركت هيئت عضو

 تاكنون 1380و پودر پنير، از 
 احيـاء  معـادن  و صـنايع  مجتمـع  عامـل شـركت   مدير و مديره هيئت عضو

سـرمايه گـذاري در بخـش     )Holder(شركت هولـدر   در اصفهان، سپاهان
 1379تا  1375عمومي، از 
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 )Holder(  در اصفهان، شركت هولدر سرمايه گذاري الرضا قائم عامل شركت مدير و مديره هيئت رئيس
 1375در بخش عمومي، 

سـرمايه   )Holder(در اصفهان، شركت هولـدر   تكادو معدن شركت و صنعت معاون - رهمدي هيئت عضو
 1375تا  1369گذاري در بخش عمومي، از 

 1369تا  1361، از يزدشركت توزيع برق استان  برق رولياژ كارشناس
 1365تا  1361، از كرمان زرند نيروگاهدر  برق تعميرات سرپرست

 1361تا  1357، از يزد روفيلپ ساختماني شركتدر پروژه  مدير

  چكيده تجارب
از سـال   بـزرگ  و كوچـك  توليـدي  واحـد  43 از بيش اندازي راه و ساخت گذشته سال 24 حدود دستاورد

 .بوده است يزد و خراسان بختياري، و چهارمحال اصفهان، استانهاي در بعد به 1369
  

 خانوادهسفرهاي خارجي، 

  استراليا و روسيه چين، نيز و اروپائي كشورهاي در صنعتي واحدهاي از بازديد و ماموريت
  .ندمتاهل سه هركه  -پسر يك و دختر دو -فرزند سه و همسرداراي 

 پيام ويژه

 .شد دنخواه محقق آنها همه نمائيم مي كه تالشي با ،يمكن توجه خود آرزوهاي و آرمان به
 .مباشي اميدوار و استوار قدم، ثابت هايمان تالش در

بـدون شـك بـه رضـايت مـادي و       .باشـد  انتوانم حد در جامعه ارتقاءرشد و  به خدمتمان هدف و تالش
  .معنوي خواهيم رسيد
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  قدسي، محمد
  مالير 1331متولد 

  ساكن تهران
ghodsi@sharif.edu 

http://sharif.edu/~ghodsi/ 
  66166625: تلفن محل كار

  تحصيالت و توانمندي ها
  1368يالتي پنسيلوانيا آمريكا، دكتري علم كامپيوتر از دانشگاه ا

  1356فوق ليسانس مهندسي برق و علم كامپيوتر از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، 
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

هـاي مـوازي،    ها و الگوريتم ها، سيستم هندسه محاسباتي، طراحي و تحليل الگوريتم: زمينه هاي پژوهشي
  ها طراحي مكانيزم ها و نظريه بازي

 در دانشگاه سوابق شغلي و مديريتي

 1379،ِ دانشيار از 1368استاديار از   عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف،
  تاكنون 1384و استاد از 

 و دانشـكده علـوم   1390ي علوم مديريت و مهندسي دانشگاه استنفورد آمريكا،  فرصت مطالعاتي دانشكده
  1376تا  1375كامپيوتر دانشگاه كارلتون كانادا، از 

  1384تا  1379ي دانشگاه صنعتي شريف،  عضو هيئت مميزه
  1375تا  1373از   رئيس دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف،

تا  1377و  1373تا  1368معاون تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف، 
1378  

افزار دانشكده مهندسي كـامپيوتر دانشـگاه صـنعتي شـريف،      مدير گروه نرم
  1389تا  1383و  1378تا  1376

  1363تا  1360  سرپرست مركز محاسبات دانشگاه صنعتي شريف،
مربي آموزشي دانشكده علوم رياضي و كامپيوتر دانشـگاه صـنعتي شـريف،    

  1363تا  1358
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  سمت هاي ديگر
  تاكنون 1382از   ،)IPM(هاي بنيادي  علوم كامپيوتر پژوهشگاه دانش پژوهشگر مقيم مدرسه

  تا كنون 1381ي مهندسي كامپيوتر سازمان سنجش آموزش كشور،  سرپرست كميته
  تا كنون 1378، از ACMسرپرست مسابقه تهران از مجموعه مسابقات جهاني برنامه نوييسي دانشجويي 

  تاكنون 1385از   لدين جمشيد الدين كاشاني،عضو هيئت موسس موسسه آموزش عالي غياث ا
و  1379و گونه قـديمي از سـال    1384از سال ) acm.blog.ir(» در ايران ACMي  مسابقه«مدير بالگ 

  1378از سال ) pap.blog.ir(» استادان عليه تقلب«عضو موسس و مدير بالگ 
پژوهـان جـوان، از    اه دانش، باشگي ملي المپياد كامپيوتر عضو كميته :المپياد دانش آموزي كامپيوتر

هاي اعزامي ، از  ؛ سرپرست تيم1389تا  1371ي ملي المپياد كامپيوتر،  از  كنون؛ سرپرست كميتهتا 1389
؛ عضـو  1379تا  1378از   ،)IOI(المللي علمي المپياد جهاني انفورماتيك  ؛ عضو كميته بين1383تا  1371

  1379تا  1378از   ،)IOI(اتيك المللي المپياد جهاني انفورم كميته بين
نايـب  / رئيس هيئت مديره ؛1373  عضو هيئت موسس و عضو هيئت مديره ، :انجمن كامپيوتر ايران

 1374هاي سـاالنه انجمـن كـامپيوتر ايـران، از      ي علمي كنفرانس ؛ عضو كميته1379تا  1377از   رئيس،
االنه انجمـن كـامپيوتر ايـران در سـالهاي     چهارمين و هفتمين كنفرانس سـ   تاكنون؛ مسئول علمي اولين،

  انجمن كامپيوتر ايران،» علوم و مهندسي كامپيوتر«ي  ؛ عضو هيئت تحريريه مجله1380و  1377، 1374
  تا كنون 1377از 

  1387تا  1381از   سازمان صنايع نوين،» افزار صنعت نرم«ي  عضو كميته
  1381تا  1380برنامه ريزي كشور، از  عضو كميته پژوهشي فناوري اطالعات سازمان مديريت و

  تاكنون 1374از   ي ساينتيا ايرانيكا، عضو هيئت تحريريه مجله
  1381تا  1371اي ملي انفورماتيك وابسته به كميسيون ملي يونسكو، از  عضو كميته

تـا   1370و  1363تـا   1362نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي در شوراي عالي انفورماتيـك كشـور،   
1372  

تـا   1369ي مهندسي كامپيوتر در شوراي عالي برنامـه ريـزي كشـور، از     ريزي رشته ي برنامه عضو كميته
1381  

ي مشتركت برنامه ريزي رشـته كـامپيوتر در    ي كامپيوتر كميته مهندسي برق و عضو كميته مسئول شاخه
  1363تا  1359ستاد انقالب فرهنگي، از 

  1360تا  1359از   نقالب فرهنگي،سرپرست واحد آمار و اطالعات ستاد ا
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 ردهاي علمي، پژوهشي، دانشجوياندستاو

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 44تدوين 
  مقاله در كنفرانس هاي داخلي 61هاي معتبر خارجي و  مقاله علمي دركنفرانس 55ارايه 

پـروژه كارشناسـي    102ه كارشناسـي ارشـد و   رسـال  71،  )پايان يافته 9(پايان نامه دكتري  15سرپرستي 
  دانشجويان

  درس و دوره دانشگاهي براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد 13طراحي 

 تقديرها

ي مانـدگار   تقدير از سوي دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشكده علوم كامپيوتر آن دانشگاه به عنوان چهـره 
  1393ها،  ي الگوريتم حوزه

سـاختارها و مبـاني    داده«ي كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي تـاليف كتـاب    خانه تقدير از سوي
  1388انتخاب شد، ) شايسته تقدير(كه به عنوان كتاب فصل » الگوريتم

ي دانشـكده مهندسـي كـامپيوتر در سـال      تقدير از سوي دانشگاه صنعتي شريف به عنـوان اسـتاد نمونـه   
  1385-86تحصيلي 

بـه خـاطر   » نشسـت ملـي فنـاوري اطالعـات    «ئيس جمهور وقت محمد خاتمي در اولين تقدير از سوي ر
  1384اي فناوري اطالعات كشور،  خدمات به جامعه

  1380ي دانشكده مهندسي كامپيوتر،  تقدير از سوي دانشگاه صنعتي شريف به عنوان پژوهشگر نمونه
ي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه  هتقدير از سوي وزارت فرهنگ و آموزش عالي به عنوان استاد نمون

  1371-72و   1368-69صنعتي شريف در سال تحصيلي 
آموزش و سرپرستي تيم المپيـاد كـامپيوتر ايـران در      هاي متعدد براي هدايت، ها و تقديرنامه دريافت جايزه

  تاكنون 1371المپياد جهاني انفورماتيك از سال 

 تاليفات و ترجمه

  )در دست تاليف(» ها الگوريتم طراحي و تحليل«كتاب 
، )با همكاري آيدين نصيري شرق(  »ها ساختارها و الگوريتم اي از داده مسئله چند گزينه 600«تاليف كتاب 

  1393، چاپ سوم 1391انتشارات فاطمي، 
ايـن كتـاب   . 1393، چاپ پنجم1388  ، انتشارات فاطمي،»ها ساختارها و مباني الگوريتم داده«تاليف كتاب 

  .شناخته شده است 1389و كتاب آموزشي سال  1388ه عنوان برگزيده فصل در سال ب
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، چـاپ سـوم   1382، انتشـارات فـاطمي،   )با همكاري ياشار گنجعلي(» معماهاي الگوريتمي«تاليف كتاب 
1392  

، انتشـارات  )بـا همكـاري محمـد مهـديان    (» نويسـي  نظري و برنامه: هاي الگوريتمي مسئله«تاليف كتاب 
  1392، چاپ چهارم 1378، فاطمي

تاليف اندرو اس تاننبام، توسـط شـوراي    Computer Networks، »هاي كامپيوتري شبكه«ترجمه كتاب 
  1376عالي انفورماتيك، 

  افزار توليد نرم
در دانشگاه صنعتي شـريف،   TeXالتين بر اساس  -افزار فارسي تك، سيستم حروفچيني فارسي توليد نرم

نرم افزار به طور وسيعي در داخل و خارج كشور به صورت رايگـان اسـتفاده شـده     اين. 1373تا  1371از 
  .است

 ورزشيدستاوردهاي 

و كسب مقام  1354تا  1351عضو تيم ژيمناستيك دانشگاه در دوره دانشجويي از سال 
  هاي كشور در مسابقات ژيمناستيك دانشگاه 1353سوم كشوري در سال 
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  كاردان، احمدآقا
  خرمشهر 1330متولد 

  ساكن تهران
aakardan@aut.ac.ir 

  64542729: تلفن محل كار
  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت و توانمندي ها
  1380دكتري مهندسي بيوالكتريك از كالج سلطنتي انگلستان، 

  1376هاي ديجيتال از دانشگاه برونل انگلستان،  فوق ليسانس سيستم
  1355سي برق از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهند
هـاي اطالعـات تطبيقـي،     هاي دانشگاهي مدارهاي الكترونيك، مدل سازي كاربر و سيسـتم  مدرس درس

  آزمايشگاه فناوري پيشرفته در يادگيري الكترونيكي

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.aut.ac.ir(عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

و مـدير ايـن مركـز تـا سـال       1379موسس مركز يادگيري الكترونيك دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 
1383  

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 14تدوين 
  المللي هاي معتبر بين سخنراني علمي در كنفرانس 67ارايه 

  پايان نامه كارشناسي ارشد 66سرپرستي 
  دبير علمي كنفرانس پنجم ملي يادگيري و آموزش الكترونيكي ايران

  عضو هيئت مدرس انجمن يادگيري الكترونيكي ايران
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  كرباسي، جاويد
  تهران 1331متولد 

  ديگو ساكن آمريكا، كاليفرنيا، سان
Javid_karbassi@yahoo.com 

  001-858-487-2885، 001-408-985-2657تلفن منزل 
  .بيوگرافي ارايه نشدعكس و صفحه شخصي در اينترنت، : مرجع

  تحصيالت
  1356ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

 2012در كاليفرنيـا آمريكـا، از    .Universal Electronics Incدر ) RF(مهندس ارشد فركانس راديويي 
  تاكنون

ديگـو كاليفرنيـا    در سان St. Jude Medicalپيمانكار در شركت / ورمشا/ مهندس ارشد فركانس راديويي
  2012تا  2011آمريكا، از 

  2007تا  2005در آمريكا، از  Sequoia Communicationsمهندس فركانس راديويي در شركت 
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  گرمچي، جمشيد
  اردبيل 1332متولد 

  ساكن تهران
germchi@gmail.com 

  66427669محل كار  تلفن  ،012-1158988تلفن همراه 

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

  1350تهران،  1ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 
 صنعتي الكترونيك، و ميكروكنترلرها و ديجيتال الكترونيكمتخصص در زمينه 
  زبان انگليسي خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

 )www.microtarh.ir( تاكنونتا  1370در تهران، از  ميكروطرح مل شركتمديرعا و سهامدار
 1370تا  1360، از فرهنگي انقالب برق ستاد كميتهدر برق  كارداني هاي دوره ريزي برنامه مسئول
 1370تا  1363، سيما و صدا دانشجوئي دانشكده كارآموزي مسئول - پروژه كارگاه مسئول - مدرس
 1363تا  1359، از سيما و صدا نشكدهفني دا دانشكده مدير

 1359تا  1357در تهران، از  سيما و صدا دانشكده مدرس
  چكيده تجارب

 اولـين  عنـوان  بـه  آن انـدازي  راه و سـيما  و صدا دانشكده آموزشي سيستم مجدد ريزي برنامه و بازنگري
 سال 1به مدت  فرهنگي انقالب از پس عالي آموزش موسسه
 آموزشي نيازهاي نيز و كشور كارداني آموزش موسسات نيز و كشورها از برخي شيآموز هاي نظام بررسي
 هـاي  دوره هـاي  ريـزي  برنامـه  در اسـتفاده  جهـت  كشور صنايع از بسياري
 سال 3به مدت  كارداني
 بـراي  ميكروپروسسـور  از اسـتفاده  بـا  ايراني كنترلر اولين ساخت و طراحي
 سال 1به مدت  جوش نقطه هاي دستگاه
 بـه  وابسـتگي  كامـل  قطع و آن قطعات و جوش نقطه كامل دستگاه ساخت
 زمينه اين در خارج

 نقطـه  هاي دستگاه براي ميكروپروسسوري فاز سه كنترلر ساخت و طراحي
 جوش
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 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

 و كاري ايسفره آمريكا و آذربايجان تركيه، بلژيك، اطريش، ايتاليا، فرانسه، انگليس، آلمان، كشورهاي به
 .ام داشته گردشگري

 اسـنوكر  بازي و كالسيك آثار بخصوص موسيقي به كردن گوش و فيلم تماشاي بسكتبال، و شنا مطالعه،
  .هستند من عاليق از

 پسـر . گذاشـت  ناتمـام  فرهنگـي  انقـالب  تعطيلي دليل به را وصنعت علم دانشگاه مكانيك رشته همسرم
 بازرگاني مديريت التحصيل فارغ آزاده، و ايپك دخترم، دو. ميكند كار ميكروطرح شركت در ياشار، بزرگم،
 التحصـيل  فـارغ  ارسـالن  ديگرم، پسر. است ميكروطرح شركت عامل مدير حاضر حال در ايپك و هستند
 كار آمريكا بوئينگ شركت به وابسته هاي شركت از يكي در و بوده آمريكا پردو دانشگاه از مكانيك رشته
  .ميكند

 ام آموزشي دانشگاهارزيابي نظ

 مطالعـه  و تحقيـق  انگيـزه  و دانش با ولي بود نشده داده جهت خاصي حرفه هيچ در دانشگاه هاي آموزش
 رشـته  بـه  مربـوط  شغل و حرفه نوع درهر كار مشتاق و مستعد آماده، بودم، كرده كسب دانشگاه از كه اي
 و ديجيتـال  الكترونيـك  رشـته  در و كردم آغاز وسيما صدا در مخابرات رشته در را خود كار من. بودم خود

 هـاي  آمـوزش  بـه  اتكـا  بـا  هـا  زمينـه  اين تمام در و دادم ادامه ميكروطرح شركت در صنعتي الكترونيك
  .بودم موفق دانشگاه

 اسـتعدادهاي  و مشخصـات  داراي شـود  مـي  قبـول  شـريف  صنعتي دانشگاه در كه فردي اينكه به توجه با
 موفقيـت  مـرز  دانشـگاه  ايـن  در تحصيل. ميكند آنچنانتر را آنچنان هدانشگا اين در تحصيل است، خاصي
  .داد گسترش بسيار مرا كسب قابل هاي

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 اسـاس  بـر  سـپس  ميكـردم،  انتخـاب  تحصـيل  بـراي  را شـريف  صنعتي دانشگاه و برق رشته دوباره اوال
 بـراي . كـنم  انتخـاب  و ترسـيم  را خودم اي حرفه زندگي راه نقشه ميكردم سعي خودم عالقه و شخصيت

 شـامل  آكادميـك  كـار  -1: دارد وجـود  منطقي راه دو ميكند تحصيل شريف صنعتي دانشكاه در كه كسي
 قاعدتا كاري مقوله دو اين البته وتكنولوژي، صنعت دنياي در كار -2....  و تحقيق ها، دانشگاه در تدريس
 يـا  و تحصـيل  طـول  در. ايـران  در نـه  ولـي  نيسـتند  داج هم از و دارند هم با زيادي هاي مشترك فصل

 دو هر در. ميگذراندم را) 2 انتخاب براي بخصوص( اقتصاد و مديريت هاي دوره حتما آن از پس بالفاصله
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 و خـانواده  ، كـار  بـه  مربـوط  اوقـات  ولي .ميبود كارم بهبود و نوآوري كوششم، و فكر اولين هم باز زمينه
  .نميكردم خرج ديگري براي هيچكدام از و كرده جدا هم از را خودم

 نسل جوان سخني با

 آن: كـه  دارد ارزش پس ايد زده دست آن انجام به كه است ارزشمند برايتان مطمئنا ميكنيد كه كاري هر
 انجـام  خود دقت و توان و استعدادها از گيري بهره نهايت با را آن، دهيد انجام عالقه و عشق نهايت با را

 وسيعتر هرچه را كارتان نتيجه، و نكته آخر آنكه نكنيد رها كاره نيمه و برسانيد نتيجه به ماحت را آن، دهيد
 ببرند بهره آن از بيشتري افراد تا كنيد عرضه

 و شناخت خواهيد را خود هاي ضعف صورت اين در. ديگر كس به نه خودتان به نه نگوئيد، دروغ هيچگاه
 .كنيد برطرف را آنها كه كرد خواهيد سعي

 .شود تر گسترده شما فعاليت و زندگي فضاي تا نكنيد استفاده سوئ كسي اعتماد از
 .بيافزاييد خود دانائي و علم به زندگي از لحظه هر در است، حقيقت به رسيدن راه تنها دانائي و علم

  

  پيام ويژه
 كنيد ايجاد اثري گيزند در. بدانيد را اش لحظه هر قدر و نكنيد تلف را اي لحظه هيچ است، كوتاه زندگي

 .باشد ماندگار شما از پس كه
 سـكه  داديـد،  دسـت  از را تـان  نقـره  سكه چگونه و چرا كه ندانيد تا. كنيد پيدا را خود هاي شكست دليل

  .آورد نخواهيد دست به داشتيد را آرزويش هميشه كه را طالئي
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  محسن  لطف عليان،
  آباد خرم 1331متولد 

  Newburghانا، ساكن آمريكا، ايالت ايندي
lotfalian@evansville.edu 

  001-812-488-2792  :تلفن محل كار

  تحصيالت و توانمندي ها
  1982دكتري مهندسي برق از دانشگاه ايالتي ميشيگان، 

  1978فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه ايالتي ميشيگان، 
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350دبيرستان البرز تهران،  ديپلم رياضي از
هاي قدرت و انرژي، الكترونيك قدرت و موتورهاي برق، انـرژي تجديدپـذير،    متخصص در زمينه سيستم

  هاي كنترل و كنترل سيستم، سيستم  سازي مدل

 سوابق شغلي و مديريتي

 Evansvilleگاه استاد دانشكده مهندسي برق و علوم كامپيوتر دانش/ دانشيار /عضو هيئت علمي، استاديار
  )www.evansville.edu(تاكنون  1982در ايالت اينديانا، از 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

هـاي قـدرت افـت ولتـاژ و      هاي تبديل انرژي بـاد و سيسـتم   در زمينه سيستممتعدد مولف مقاالت علمي 
  IEEEمنتشره در مجالت معتبر و انتشارات  ،كنترل

  IEEEندسين برق و الكترونيك عضو ارشد انستيتو مه
  IEEEمشاور دانشجويي 
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  ، افشين)خيرمحمدي(متين 
  تهران 1333متولد 

  اتاوا  ساكن كانادا،
amatin@rogers.com 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1357فوق ليسانس مديريت صنايع از امپريال كالج لندن، 

  1355هاي قدرت از كالج كوئين مري لندن،  فوق ليسانس سيستم
  1354 ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران، 
  هاي قدرت متخصص در زمينه مديريت مهندسي محيط زيست و طراحي سيستم

  مسلط به زبان انگليسي و فرانسه در حد متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.ec.gc.ca(تاكنون  1381كانادا در اتاوا، از مدير مهندسي محيط زيست در سازمان محيط زيست 
  1380تا  1375مهندس قدرت در وزارت دفاع ملي كانادا در اوتاوا، از 

  1374تا  1370در كالگري كانادا، از  National Energy Board Canadaمهندس قدرت در 
  1369تا  1365مهندس طراح در شركت نارگان تهران، 

  1365تا  1361در شركت براون باوري در تهران،  كارشناس فروش انتقال برق
  1365تا  1356برنامه ريز توزيع برق در شركت توانير در تهران، از 

  چكيده تجارب
هاي طراحي و توليد و توزيع بـرق، مـديريت پـروژه،     داراي تجربه در زمينه

هـاي محـيط    برنامه ريزي سيستم قدرت، مديريت و تنظيم مقررات سيستم
  مشخصات فني و خريد تجهيزات الكترونيك قدرت زيست، تهيه

 خانوادهعاليق، 

  .به ورزش تنيس، علم مهندسي و فلسفه عالقمندم
التحصيل رشته بهداشت و پزشـكي   متاهل و داراي دو فرزند هستم كه فارغ

  .هستند
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  ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه
تحصـيل در ايـن   . اي داشته اسـت  فهنظام آموزشي تاثير قوي بر روشهاي تحقيق، دانش نظري و نظم حر

  .دانشگاه به تحصيالت تكميلي و فعاليت هاي حرفه اي من بسيار كمك كرده است

  فرصت بازآفريني دوره جواني
  .خواندم تا بتوانم دانش كسب شده را به كار عملي مفيد براي جامعه تبديل كنم عميق تر درس مي

 توصيه به نسل جوان

  .در تمامي جنبه هاي زندگي ياد بگيريدهاي تحقيق و حل مسئله  روش
  .دانش را به كار بگيريد و آموزش بدهيد و دايماً آنرا را به روز كنيد

  .به توانايي و ظرفيت بشر باور داشته باشيد تا بتوانيد امور را به بهترين نحو تغيير دهيد
  .به دوستي هاي عميق انساني بپردازيد

  پيام ويژه
بياييــد از انجمــن . شــريف و تعــالي آموزشــي و صــنعتي آن حمايــت كنــيم بياييــد از دانشــگاه صــنعتي 

  .هاي تخصصي آن حمايت كنيم تا همه اعضا از آن بهره مند شوند التحصيالن و كميته فارغ
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  محفوظ باهللا، سيداحمدرضا
  تهران 1331متولد 

  ساكن آمريكا، شيكاگو
ahmad.r.mahfooz@gmail.com 

  001-312-961-6304تلفن همراه 
  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت و توانمندي ها
  دكتري الكتروفيزيك از انستيتو پلي تكنيك دانشگاه نيويورك

  علوم كامپيوتر از انستيتو پلي تكنيك دانشگاه نيويورك/ رياضي/ در سه رشته فيزيك  فوق ليسانس
فرانسـه در   École Supèrieure d’Électricitéاز فوق ليسانس مهندسي برق، الكترونيـك و مخـابرات   

  پاريس
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران، 
افـزار، فنـاوري اطالعـات، مخـابرات و مهندسـي سيسـتم،        متخصص و پژوهشگر در زمينه مهندسي نـرم 

  مهندسي پزشكي و مهندسي شبكه

 لي و مديريتيسوابق شغ

  تاكنون 2003در شيكاگو، از  Magitech Incافزار در شركت  مشاور تحقيق و توسعه و توليد كننده نرم
در شـيكاگو، از   TigerDirectدر شـركت   )B2B Account Manager(مدير مالي بين كسـب و كارهـا   

  تاكنون 2007
هـاي   وابسته به آزمايشـگاه ( Lucent Technologiesافزار در شركت  افزار و مهندس نرم توليد كننده نرم

  2003تا  1996از  در آمريكا،) بل
  1996تا  1994افزار در مركز تحقيقات پزشكي دانشگاه كورنل آمريكا، از  مهندس نرم

عضو هيئت علمي پاره وقت رشته مهندسي برق، علوم كـامپيوتر و رياضـيات در دانشـگاه هـاي مختلـف      
  1996تا  1986آمريكا، از 

  1994تا  1990، از AT&T Bell Laboratoriesيم فني عضو ت
  1990تا  1988محقق علمي در مركز پژوهش پزشكي دانشگاه كورنل آمريكا، از 

  1988تا  1987آمريكا، از Weber Research Institute محقق علمي در 
  ايي و روسيهاي اسپانيايي، ايتالي هاي انگليسي، آلماني و فرانسه و آشناي به زبان مسلط به زبان
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  هاي بل از آزمايشگاه President Silver Awardدريافت 
  At&t Achievment Awardsدريافت 

 SIAMو  IEEE ،ACM ،APS ،AMS،  Sigma XIها و مجامع  عضو انجمن

  عاليق
نقاشـي و    ، فلسـفه، مطالعـه،  بازي شـطرنج   هاي رزمي، نواختن ويولون، اي، ورزش عالقمند به فيزيك ذره

  .سينما هستم
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  مخبر، خشايار
  تهران 1331متولد 

  آنجلس لوس  ساكن آمريكا، كاليفرنيا،
kash@sohatek.com  

kash.mokhber@gmail.com 

  تحصيالت و توانمندي ها
  ICMS ،1357مركز مطالعات مديريت از  MBAفوق ليسانس 

  1354، ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان انديشه تهران، 

متخصص در زمينه خريداري برندهاي تجاري و توسعه جهاني آن، برنامه ريـزي توليـد، اسـتراتژي هـاي     
  المللي استراتژيك هاي بين هاي تجاري و روال ائتالف توسعه و عرضه به بازار، مشاركت

  ي مورد استفاده شخصيداراي دانش وسيع در زمينه صنايع كفش و كاال

 سوابق شغلي و مديريتي

فعال در زمينه مشاوره در خصوص بسط (آنجلس آمريكا  در لوس Inc. Sohatekموسس و رئيس شركت 
  )www.sohatec.com(تاكنون  2000، از ) هاي اقتصادي جهاني و توسعه بنگاه

فعـال در زمينـه توزيـع    (آنجلس آمريكا  در لس Toobre International, LLCموسس و رئيس شركت 
  تاكنون 2007از   ،) اسباب و لوازم لوكس منزل

فعـال در زمينـه   ( در آمريكـا   ITOCHUمسؤول برنـدينگ جهـاني و توسـعه كسـب و كـار در شـركت       
اي و الياف مورد استفاده در صنايع فضـايي، الكترونيـك و    محصوالت پارچه

  2000تا  1990، از )ورزشي
آنجلـس آمريكـا    در لوسVA Mesaاجرايي شركت مدير ارشد مالي و مدير 

  1390تا  1983، از )توليد كننده و عرضه كننده لوازم و كاالهاي مصرفي(
ــفو       ــران ترانس ــركت اي ــابي ش ــي و بازاري ــت مهندس ــاركت (سرپرس مش

TrafoUnion  /1361تا  1355در تهران، از ) زيمنس و وزارت نيرو  
  1355تا  1354مهندس طراح و مهندسي توليد در تهران، از 
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  محمدي، فرخ
  تهران 1332متولد 

  ساكن آمريكا، كاليفرنيا
fm@tialinx.com 

  001-949-285-6255: تلفن همراه
  تحصيالت و توانمندي ها

  1369فوق ليسانس مديريت از دانشگاه سانتاكالرا آمريكا، 
  1359دكتري مهندسي برق، الكترونيك از دانشگاه استانفورد آمريكا، 

  1355نس مهندسي برق، الكترونيك از دانشگاه استانفورد آمريكا، فوق ليسا
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران، 
 RF Beam Forming ،V-Band ،W-Band ،RF Modules ،Ultra Wideمتخصص در زمينه هاي 

Band Imaging/MEMS 
  يسيمسط به زبان انگل

  

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.tialinx.com(تا كنون  2001در كاليفرنيا آمريكا، از  TiaLinxشركت موسس و مدير عامل 
ــركت   ــل شــ ــدير عامــ ــا، از  IntelliNet Sensorsموســــس و مــ ــاكنون  2009در كاليفرنيــ تــ

)www.intellinetsensors.com(  
  تاكنون 2014از   در كاليفرنيا، MamoMedixموسس و مدير عامل شركت 

  2001تا  1999از   در كاليفرنيا، Broadcomمدير قسمت ارتباط نوري در شركت 
 1998از   در كاليفرنيا، Enabel Semiconductorمدير تجاري در شركت 

  1999تا 
در كاليفرنيـا،   Odeum Micro Systmesمدير  واحد تحقيقات در شركت 

  1998تا  1996
در كاليفرنيـا،   Accurate Infromation Systemموسس و مـدير عامـل   

  1996تا  1994
 National Semiconductorمهندس ارشد تا مديريت بخش در شـركت  

  1994تا  1980در كاليفرنيا، از 
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  چكيده تجارب
هـاي مخـابراتي و    هـا و سيسـتم   سال سابقه در طراحي، ساخت و پـردازش محصـوالت نيمـه هـادي     35

  خودروهاي ايمني
  هاي امنيتي در مراكز صنعتي نفت و گاز و بهداشتي ابراتي و حفاظتي براي سيستمعرضه محصوالت مخ

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

ها، رادار، پهباد، رباتيك، وسـايل ايمنـي و    طرح و ساخت نيمه هادي: اختراع ثبت شده در زمينه 52داراي 
  هاي مخابرات سيستم

طرح و ساخت خودروها براي حفاظت و حراسـت لولـه هـاي    : نهاختراع در حال بررسي در زمي 20بيش از 
، طرح و ساخت سيستم )حركت بدون سيم(نفتي و گازي، توليد انرژي و بهره برداري از منابع غير معمول 

 ويژه براي پيدا كردن غدد سرطاني در سينه زنان
  لليالم اي و انتشار آن در مراجعه معتبر بين ها مقاله تخصصي و حرفه تاليف ده

 IEEEعضو كميته استاندارد انجمن 
  اي در كاليفرنيا عضو هيئت موسس انجمن ايرانيان حرفه

  سخنران مدعو و ارايه دهنده در شركت مخابرات و سازمان مديريت صنعتي در تهران

 فرهنگيدستاوردهاي 

  راجع به تاريخ و تحوالت توسط دانشمندان ايراني تبار YouTubeكليپ در  62تهيه 
 Dabirراجع به نـوآوري هـاي ايرانيـان باسـتان و بعـد از اسـالم تهيـه شـده توسـط           DVDيك توليد 

Foundation و تقديم به دكتر محمدعلي مجتهدي بنيان گذار دانشگاه صنعتي شريف  

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
  .ام هلند سفر كردهبه كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، سنگاپور، تركيه، مكزيك، برزيل، كانادا، انگستان و 

سـام، ليساسـن حسـابداري از دانشـگاه كاليفرنيـا در      . و داراي دو فرزند پسر هسـتم ) نازنين(داراي همسر 
و  سيروس، ليسانس حسابداري از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي و ) CPA(سانتاباربارا و حسابدار قسم خورده 

  )CPA(حسابدار قسم خورده 
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 گاهارزيابي نظام آموزشي دانش

اكثـر  . جو آموزشي كادر دانشگاه از روساي دانشگاه تا اساتيد آن تاثير فراوان در آموزش دانشجويان داشت
  .كردند و در مواردي مثل برادر بزرگتر را ايفا مي Role Modelاساتيد نقش 

 شكي نيست كه اقدام تاسيس اين دانشگاه با همت دكتر مجتهدي و عالقه فراوان شاگردانش در سراسـر 
مـن هـم   . دنيا باعث ايجاد نطفه فني و صنعتي شد كه تا به امروز مورد تاييد اكثر منابع علمي جهان است

  .سعادت آنرا داشتم كه بهره مند شوم
آمـوزش  . اين روند بايد ادامه پيدا كند. الملل بود مهمترين عامل به نظر من همپايي دانشگاه در سطح بين

شركت دانشجويان نه تنهـا در كـانون   . آينده و اقتصاد پيشرفته داشته باشد اي از بازار در نهايت بايد آميزه
آموزش زبان و تدريس در چنـد زبـان   . آموزشي بلكه در صنعت از روزهاي اول دانشگاه بايد تشويق گردد
معتقدم موفقيتمان مديون مـديران و  . كند يك امر مهمي است و راه را براي آينده دانشجويان هموارتر مي

  .يد دانشگاه استاسات

 نسل جوان سخني با

  .از سختي ها نترسيد و هدف را دنبال كنيد. زندگي مسيري است بسيار پيچيده
پـاكي نيـت و   . خوب عمل كردن و انسـان بـودن ارزش قائـل شـويد      براي خوب بودن، خوب فكر كردن،

  .عملكرد درست، بهترين ذخيره زندگي است
  بينند حتي شما اثر آنرا مي همه. مثبت فكر كنيد و مثبت عمل كنيد

  .با داشتن امكانات فكري و مالي، هيچ مانعي در دنبال كردن هدف تان نخواهيد داشت
  .نه تنها دانش بجوئيد، معلم باشيد و ديگران را بهره مند كنيد

  پيام ويژه
شـما،  اميدورام مثل هدف . كنند سپاسگزارم از عزيزاني كه وقت شخصي خود را صرف تهيه اين كتاب مي
  . اين چكيده تفكرات مورد استفاده نسل هاي جوان واقع شود

دانشگاهيان  با رفع تحريمات، اميدوارم هم. اگر ما دلمان به كشورمان نسوزد هيچ كس ديگري نمي سوزد
. عزيز چه در داخل چه در خارج فراموش نفرمايند كه اين محيط آموزشي را بايد بيشتر و بيشتر كشـت داد 

آيند حداقل وقتي را به گسترش اطالعات صنعتي و تجاري به دانشگاه  رج وقتي به ايران ميعزيزان در خا
  .سپاسگزارم/ تخصيص بدهند
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  مراغه چي، بهزاد
  تهران 1331متولد 

  ساكن تهران
behzad_ma3@yahoo.com 

  88732779: كار تلفن ، 09123753192:همراه تلفن

  تحصيالت
  1355تي شريف، ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنع
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران، 

 نامه زندگي

 و سـالن  دنبـال  كـارت  روي از. است شده مشخص سراسري كنكور هاي حوزه ،است 1350 ماهتيراكنون 
 پيـدا  را صـندلي  شـماره  ،)سـابق ( آريـامهر  دانشـگاه  برق دانشكده همكف سالن. گردم مي ام صندلي محل
 مـن  دانشـكده  اينجا و برگردم اينجا دوباره من شود مي آيا. آورد مي هجوم امتحانات اضطراب آن. كنم مي
  .شود

 اسـم  تـا  روم مـي  جلو تند تند را ورقها اند كرده اعالم را شدگان قبول اسامي ها روزنامه سال همان شهريور
 ادامـه  مـن  اسـت خو  ولـي  خـورم  مـي  بر فيزيك دانشكده شدگان پذيرفته در خود نام به. كنم پيدا را خود

  .بود برق دانشكده در تحصيل
 هـاي   جـزوه . شـود  مـي  شروع كالسها. شوم مي دانشگاه وارد البرز همكالسي از تعدادي همراه 1350 مهر

 تمـرين  كـالس  راد، اردوان دكتـر  1 عمـومي  فيزيـك  دانشجو، از پر بزرگ تاالرهاي. گيريم مي را درسي
 آشفته ذهن و يافته را خود راه نرمك نرم و نشينند مي جان به ها واژه و كلمات. شكرانيان مهندس رياضي

 سـاختارهاي  و داده فـرم  را ذهنهـا  شكل بهترين به پايه علوم. كنند مي روان و دهند مي شكل را كنكور از
  .كنند مي ايجاد محكمي
 دكتـر  مرحوم بزرگوار استاد اطاق درب پشت كالسها شروع از قبل صبحها
. نـه  يا شويم داخل كه مردديم و ايم ايستاده نجيسپ سعيد با پرتوي حسين
 سـال  ايـن  در. برود سر ما پايان بي سواالت از اش حوصله بار اين ديگر نكند
 اينكـه  و شـديم  آشـنا  رياضـي  بـديهي  عبارتهـاي  بـين  چراهـاي  با كه بود
   .نپذيريم دليل بدون و كنيم اثبات است الزم هم را "بديهيات"
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 تغييـر  جهـت  معـدل  حسب بر را نفر 3 حداكثر ،يك سال متقاضيان ميان از برق دانشكده. رسد مي خبري
 نفـر  عنـوان  به. كنم نمي شك ولي. كند مي ترديدم دچار فيزيك به عشق. پذيرد مي دانشكده اين به رشته
  .ام برگشته ام خانه به كه خوشحالم. دهم مي رشته تغيير اول
 نحـوي  محمـود  دكتر آقاي گرانقدر استاد حضور در برق شش دوره جمع يك در 1393 سال ماه مرداد در

 همـواره  كنكـور  بودنـد  معتقـد  چون. بودند برق دانشكده به رشته تغيير امكان مدافعان ازايشان  شد معلوم
  .دهد نمي انجام صحيحي گزينش
 از محكمـي  بناي زير ها Quiz  و تمرينات حل بهمراه و صحيح غالبا تدريس شيوه با برق اي پايه دروس

 بعـد  بـه  سوم سال از .ميكرد ايجاد برق مهندسي حوزه در را مستدل و صحيح تفكر قدرت و علمي ينشب
 گرايشات دروس جذابيت شد ممكن اختياري هاي واحد طريق از برق رشته مختلف گرايشات به ورود كه

 دروس بـا  تئوريـك  ارتبـاط  يـك  برقراي امكان بدليل اين ميكنم فكر .كنم احساس ميتوانستم را مختلف
 .باشـد  سـوم  اول نيمـه  و دوم خصوصه ب و اول سالهاي اي پايه هاي آموزش دليله بگرايشات مختلف 

  .نباشد اجباري گرايش انتخاب كه همان به كارشناسي دوره براي شايد
 بـا  و دانشـگاه  تـرم  2 انحـالل  دليل به معمول از ديرتر يكسال. شدم التحصيل فارغ 1355 سال ماه بهمن
در دوران اقـامتم در   وقـت  وزيـر  نخسـت آن طور كه پدر مرحوم من نقل كرد كارتي با امضـا   .باال معدلي

  .من خود اين كارت را هيچوقت نديدم. خارج از كشور به عنوان فارغ التحصيل ممتاز، براي من ارسال شد
 پيـدا  فراغت سليسان دوره از واالتئس از انبوهي با. كردم مي انتخاب را يكي تحصيل ادامه و كار بين بايد
 هـم  كار به. كشيد مي خود سوي به مرا سواالت اين پاسخ جستجوي و تحصيل ادامه به عشق. بودم كرده
 در تحصـيل  ادامـه  بـه  و رفـتم  آمريكـا  بـه . نداشـتم  آن به نسبت قوي العاده فوق تمايل ولي انديشيدم مي

 عشقها آن همه ايران انقالب نطوفا با كه بودم مشغول تحصيل به نيم و يكسال. پرداختم كنترل گرايش
 با و كرد كار بايد كردم مي فكري. بازگشتم ايران به 57 سال پاييز در. گذاشتم خود حال به راه نيمه در را
  .شدم معافيت مشمول خدمت، دوران از بخشي طي از پس. كنم خدمت وطن به ام اندوخته كه آنچه هر
 بـه  بگـويم  توانم مي جرئت به. كرديم برقرار پيوند 1358 بهمن و گرفتم ازدواج به تصميم فرصت اين در

  .است داماد يك و پسر يك دختر، يكاكنون  آن حاصل. يافتم دست زندگيم موفقيت مهمترين
 ساختاري با اي كارخانه. بود برق تعميرات مهندس عنوان به تاير كيان توليدي شركت در كارم تجربه اولين

 مـرور  دانشـگاهي  كتابهاي در كه آنها كنترل و دوار الكتريكي هاي تمسيس كليه از آزمايشگاهي آمريكايي،
 شـده  تدوين مريكاييآ آشناي  شيوه به كه فني اطالعات و ها نقشه از انبوهي در و دريا اين در. بودم كرده
 صـرف  هـا  نقشه و فني مدارك مطالعه به را خود آزاد وقت تمام روزمره وظايف انجام ضمن. شدم وارد بود

 خوانـدن  از آنهـا . بـردم  پـي  كارخانـه  بـرق  تعميرات بدنه ضعف نقاط به روزمره وظايف انجام حين .كردم
. بودنـد  عـاجز  عيـب  رفـع  و شناسـايي  و تابلوها روي آن كردن  پياده و كنترل هاي سيستم فني هاي نقشه
 از كـار  گـام هن را حساس و ظريف فني نكات بلكه كردند نمي افراد آموزش براي تالشي تنها نه ها فورمن
 و خود همتاي بي قدرت در بلكه برق تعميرات تيم توانمندي در نه را خود قدرت آنها. كردند مي پنهان آنها
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 تفصـيلي  آموزشـي  جـزوه  چنـدين  كار حاصل. كردم مي كاري بايد. ديدند مي خود زيردست كادر ضعف در
 مهم سيستمهاي تمامي براي آموزشي هاي كالس و  Trouble shooting همراه به سيستمها كار اصول

 زيادي لطمات توانست مي شب و ظهر از بعد شيفت در فورمنها نبود در آنها توقف. بود توليد خط كليدي و
  .بزند توليد به
 طـراح  عنـوان  بـه . پيوسـتم  رامـاب  مشـاور  مهندسين در آب صنعت به سازي تاير كارخانه آلوده محيط از

 پـروژه  بـراي  كـار  بـودم  عالقمند كوهنوردي و شنا به كه من رايب .آب انتقال هاي پروژه برقي تجهيزات
 تا آبگير از انتقال خط مسير كردن طي و سد درياچه در باشنا كه بوكان سد درياچه از سقز شهر آب انتقال
 ويـژه  همراه بـود جـذابيت   مختلف متخصصان از تيمي همراه به سبز دشت يك در پياده پاي با سقز شهر
  .ساخت نمايان ار آب صنعت در كار
 پـروژه  انتقـال  با. بود خودرو ايران شركت مهندسي واحد هاي ه پروژ برق طراحي 1363 سال در بعدي كار

 بـه  مـن  خـودرو،  ايـران  كارخانـه  مـديريت  به صنايع نوسازي و گسترش سازمان از اتوبوس توليد افزايش
 بردن اجرا به سپس و تمام نيمه ايه طراحي تكميل مسئول ها پروژه طراحي دفتر اعضاي از تعدادي همراه
 در طراحـي  تيم شركت اينكار هاي چاشني جمله از البته. شديم اتوبوس توليد سالن كامل اندازي راه و آنها
 و انـدازي  راه از پـس . بـود  هفته 3 مدت به اشتوتكارت در آلمان DURR شركت در تكنوژي انتقال دوره
  .ام داده مانجا را كارم كردم احساس فوق سالن افتتاح

 بهايران خودرو  كارخانه صداي و سر پر هاي سالن از مرا طبيعت با همجواري و آب صنعت در كار جذابيت
 در. كشـاند  1366 سـال  در قـدس  مهـاب  مشـاور  مهندسـين  سدسازي امورهيدورالكتريك  طراحي سالن

 از كارشناسـان  سـتقرار ا بـراي  سـالنها  چيـدمان  بـا  و مشاور مهندسي كار براي ويژه معماري با ساختماني
 طراحـي  بخـش  در كـار . ديگريسـت  توليـد  خـط  هـم  اينجـا  ميكـردم  احسـاس . مختلـف  هاي تخصص

 بـرق  نيروگـاه  احـداث  براي يابي پتانسيل با بود همراه ،برق طراحي كار بر عالوه مهاب در هيدروالكتريك
 دشـت  و كوه در ستجوج. متوسط و كوچك آبي برق هاي نيروگاه ظرفيت تعيين و شناخت مطالعات و آبي
 سـد  پاياب از رود سفيد رودخانه مسير كردن طي پمپاژ ايستگاههاي و آبي برق سايتهاي يابي مكان براي

 در پمپـاژ  هـاي  سـايت  تعيـين  بـراي  جسـتجو  تـا  يابي پتانسيل براي كياشهر در رودخانه مصب تا منجيل
 خطر از عاري اينكار ماهيت دليل به بيعت،ط كار در از بردن لذت عين در كه....   و ايالم اطراف ارتفاعات

 شـركت  سدسازي امور همكاران بالگرد سقوط سانحه حوادث اين ترين دلخراش جمله از. نبود هم حادثه و
 هنگـام  شـديد  گرفتگـي  مـه  دليـل  بـه  بازفـت  ارتفاعـات  در نيرو و آب شركت كارشناسان و قدس مهاب

 1371 سـال  آبـان  20 در آب صنعت متخصصان ترينبه از تعدادي فوت و كارون هاي شاخه سر شناسايي
  .بود
 و سـد  ،3 كارون نيروگاه و سد چون بزرگي هاي پروژه الكتريكي تجهيزات تفصيلي و مقدماتي طراحي كار

 طراحـي  تيمهـاي  با مشترك كار امكان تجن و كرخه نيروگاه و سد و طالقان نيروگاه و سد استور، نيروگاه
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 كـارون  نيروگاه طراحي مباني بازنگري تيم در عضويت و ايران در را چين و ياروپاي كشورهاي و كانادا از
  .كرد فراهم برايم را كانادا رزكاي شركت محل در ماه يك مدت به 3
 با را هيدروسازه مشاور مهندسين شركت. بود شده پيدا من در اطراق به ميل گويي ديگر 70 دهه شروع با

 شـركت  هيـدروالكتريك  بخـش  مكانيك مهندسين از يكي و چي همراغخليل  دكتر آقاي برادرم مشاركت
 از .نمـوديم  تأسـيس  بودجـه  و برنامه سازمان از فاضالب و آب تأسيسات رتبه اخذ با 1367 درسال مهاب
 شـركت،  هـاي  پـروژه  كنتـرل  و بـرق  بخـش  مسـئوليت . كردم آغاز آنجا را وقت تمام فعاليت 1370 سال

 مـرا  روزمره كار قرارداد عقد جهت بازاريابي و هاي پروژه از عداديت مديريت شركت، مديريت در مشاركت
  .ميداد تشكيل

 كامال من براي كه شركت در فاضالب آوري جمع هاي شبكه طراحان كار شيوه با ها فعاليت اين كنار در
 در و گـردآوري  كاغـذي  هـاي  نقشه منجمله مختلف، منابع از زيادي هاي داده. شدم مي آشنا داشت تازگي
  .شدند مي ثبت طويل و عريض طومارهاي سانه ب محاسبات نتايج همراه به جداولي

 كه بود اين كردم طرح كه سوالي .بود زياد وقت صرف مستلزم و سخت طرح در تغييرات كار شكل اين با
 هاي تحليل براي داده فايل در ثبت و ها نقشه از اطالعات استخراج جهت) افزار نرم( ابزاري شود نمي آيا

 نـرم  مهنـدس  و شبكه طراح مهندس و من از متشكل تيمي كمك به را افزار نرم اين كرد؟ طراحي بعدي
 و شـركت  فاضـالب  شـبكه  هـاي  پـروژه  طراحي با. كرديم سازي پياده و تدوين طراحي، شركت در افزار

 طـراح  طنوس جديدي پرسشبود كه  طراحي كار راندمان توجه فابل افزايش با همراه مثبت نتايج مشاهده
 كنـد،  مـي  ثبت هايي فايل در و استخراج نقشه از را ها داده افزار نرم وقتي .شد مطرح تيم عضو افزار نرم
 ايـن . نكند ذخيره طراحي و تغيير و تحليل جهت  (AutoCad)نقشه همان اطالعاتي بانك در را آنها چرا

  .بود نوگرايانه آن پشت ايده و جسورانه1376سال  زماني مقطع آن در پرسش
 پيـاده  و طراحي با .خورد كليد هيدروسازه شركت در NETW افزار نرم تدوين و طراحي پروژه ايده اين با

 جهـت  آن توسـعه  و بسـط  و 78 سـال  اوايـل  تـا  نامبرده تيم توسط آن جنبي ابزارهاي و NETW سازي
 پيـدا  بفـردي  منحصـر  شكل ما كار شيوهدر سالهاي بعد   AutoCad جديد هاي ويرايش با آن سازگاري

 و جـامع  هـاي  بررسـي  امكان. نقشه و پالن شبكه حاوي تمام داده هاي پايه و نتايج طراحي گرديد .كرد
 پـروژه  كليه تاكنون زمان آن از .يافتقابل توجهي  سهولت آوري جمع هاي شبكه بهينه هاي طرح يافتن
  .است شده طراحي افزار نرم اين با شركت هاي

  .دارد ادامه همچنان مشاور مهندسين براي نامطلوب شرايط عليرغم ازههيدروس شركت در من فعاليت
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  ميرفريد  مصطفوي،
  اردبيل 1332متولد 

  ساكن تهران
mostafavi_mirfarid@yahoo.com 

  88531355، تلفن محل كار 0912-1201918تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
ماســيون از رشــته پــردازش ســيگنال و تئــوري اتو) DEA(فــوق ليســانس 
  1359، 11دانشگاه پاريس 

  1355ليسانس مهندسي برق، گرايش كنترل از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دييرستان البرز تهران، 

  هاي انگيسي و فرانسه در حد متوسط زبان

 سوابق شغلي و مديريتي

 1391در تهـران، از   )اسـتپ  مشـاور ( ايـران  صنعتي طرحهاي مهندسي و فني خدمات شركتمدير عامل 
  )www.stepeng.com(تاكنون 
در تهـران، از   )اسـتپ  مشـاور (ايـران  صـنعتي  طرحهاي مهندسي فني خدمات مديره شركت هيئت رئيس
 1391تا  1366
در  )فعلـي  خـزر  سـيمان ( لوشـان  سـيمان  تنـي  2000 كنترل طرح و برق اندازي راه و نصب تكميل مدير

 1366تا  1365لوشان، از 
در منطقـه قـزوين، از    آبيـك  الكترونيك سـيمان  و كنترل دقيق زاراب رئيس
 1365تا  1360
 ترمينـال  پـروژه  در موحـد  بيـات  ايرج شهيد نظر زير( طراح و محقق كمك

در تهران،  نيرو كاربرد و مواد خواص مركزپژوهشهايدر  )دوزبانه كامپيوتري
 1355تا  1353از 
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  كيده تجاربچ
تـا   1366از  صـنايع  وزارت آموزشـي  هـاي  دوره در دقيق وابزارهاي رفتهپيش كنترل هاي سيستم تدريس
 صنايع وزارت مركزآموزشدر  1369
 وزارت به وابسته سراميك و شيشهدر شركت  1372تا  1367از  كاشي صنايع فني دانش انتقال تيم عضو
 صنايع

 تاكنون 1366از  استپ مشاور در سيمان هاي پروژه مديريت
  

 ي و اجتماعيفرهنگدستاوردهاي 

 تاكنون 1387، از مونتاژايران طراحي و مهندسي طراحي كانون مديره هيئت رئيس نايب
 تاكنون 1387، از كشور مهندسي و اي حرفه صنفي، تشكلهاي هماهنگي شوراي عضو
 و )كشـور  ريـزي  برنامه و مديريت سازمان و هماهنگي شوراي مابين مشترك نهاد تنها( تعامل نهاد عضو

 تاكنون 1387، از تعامل نهاد اجرائي فني نظام نعضوكمسيو
 كودك كتاب شوراي عضو

 خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 

  .ام جهان داشته قاره چهاربه  خانوادگي و كاري مسافرتهاي
 رمـان،  كتـاب  خوانـدن و بـه   برم مي ازهنرلذتعالقه دارم،  شطرنجو بازي  )وفيزيك رياضي(پايه علومبه 

  .ندمعالقم شعرو  فلسفه
 شناسـي،  جامعـه  ليسـانس  همسرم، و دوست محفوظ، فهيمه. داراي همسر و دو فرزند پسر و دختر هستم

 دكتـري  آخـر  سـال و  تهـران  دانشـگاه  معماري ليسانس فوق سينا. است )نويس رمان( نويسندهو  محقق
 .كرد تمامرا  شريف يهوافضا مهندسي ليسانس امسال سارا .است هلند delft دانشگاه معماري

  

  پيام ويژه
 عالئق گيري جهت ،دانشگاه اين تاسيس ساله پنجاه طول در .شد خواهد باز راهي آيا است، كم تعدادمان

 بسياري طوفانهاي رغم علي ، ها اولين بعنوان شريف صنعتي دانشگاه انتخاب و دانشگاه به ورودداوطلبان 
 مسـيرميگذرند،  اين از ايران نخبگان از يبخش كه جايي. است نكرده تغييري گذرانده خود سر از ايران كه

  انجمــن اســت شايســته .طلبــد مــي را عميقتــري و بيشــتر تــدبير محيطــي چنــين در نهفتــه ارزشــهاي
 و اجتمـاعي  علمي، تحقيقاتي حركت در اي عمده سهم ارزشها اين باكشف بتوانند شريف التحصيالن فارغ

  .باشد داشته را جامعه به آن و انعكاس
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  هانري معصوم پور،
  تهران 1332متولد 

  ساكن انگلستان، لندن
hanri_m@yahoo.co.uk 

  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1379افزار از دانشگاه گرينويچ انگلستان،  فوق ليسانس مهندسي و علم فناوري نرم

  1356ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران، 

هاي كـامپيوتري، شـبكه و تجهيـزات برقـي از      هاي مختلف مديريت و نگهداري سيستم گواهينامهداراي 
  City & Guildsو  Novell،  Morcorsoft ،Apple ،Citrixهاي  شركت

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 2014از   در لندن انگلستان، Peabodyمهندس فناوري اطالعات در شركت 
  در حومه لندن انگلستان London Borough of Croydonسازمان اداري  مهندس فناوري اطالعات در

  2007تا  2003در لندن انگلستان، از  G3CSمدير عامل شركت 
  2002تا  1989سرپرست سيستم كامپيوتري در دانشگاه گرينويچ در لندن انگلستان، از 
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  مالكي، محمد
  بيرجند 1331متولد 

  ساكن تهران
mallaki_mohammad@yahoo.com 

  22543189: ، تلفن منزل0912-1111275تلفن همراه 

  تحصيالت
  1374فوق ليسانس مديريت تكنولوژي، 

  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان نمونه نادرشاه در مشهد، 

 1364دوره مديريت دولتي در مشهد، 
  1370دوره مديريت صنعتي در تهران، 

هاي مدريتي، برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل پروژه، مديريت مالي، كـارآفريني و انتقـال    داراي تخصص
  دانش فني

  انگليسي خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

تـاكنون   1384در تهـران، از   گسـتر  ماهتـاب  آريـن  شـركت  مديره هيات رئيسو  1364موسس از سال 
)www.mah-taab.com(  

  تاكنون 1389شركت گسترش انرژي پاسارگاد در تهران، از نايب رپيس هيئت مديره 
  )www.uedco.net(در تهران  متحد گستران انرژيشركت  مديره هيات رئيس
  1384تا  1381كشور، از  سوختمصرف  سازي بهينه شركت مديره هيات عضو
  1384تا 1381، از پارس اقتصادي ويژه منطقه مديره هيات عضو
  1384تا  1381، از ايران گاز ملي شركت عامل مدير ونفت  وزير معاون
  1381تا  1380، از نيرو وزارت ريزي برنامه معاون
  1381تا  1373، از مپنا شركت مديره هيات و رئيس توانير نماينده

هـاي دولـت و شـوراي اقتصـاد، از      نماينده وزارت نيرو و نفت در كميسـيون 
  1384تا  1368

، از ...د عباسپور، زنجان، خليج فـارس،  هاي شهي عضو هيئت امنا در دانشگاه
  1384تا  1368
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  1380تا  1367در تهران، از  توانير شركت عامل مدير و معاون وزير نيرو در امور برق
  1368تا  1360در مشهد، از  خراسان اي منطقه برق مديرعامل و مديره هيات رئيس

تـا   1359از  سـئول بخـش عمـران،   مشاور استاندار مشهد و عضو هيئت مديره مركز گسترش خـدمت و م 
1360  

  1359تا  1357مسئول گروه رلياژ در شركت برق تهران، از 
  1357تا  1355مربي مركز آموزش الكترونيك دانشگاه شيراز، از 

  چكيده تجارب
  هاي بزرگ مديريت بنگاه

  )Holding(هاي مادرتخصصي  مديريت شركت
  انشكده كارآفريني دانشگاه تهراندر د... بنگاه داري،  -تدريس دروس مديريت تغيير

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  1375دريافت نشان دولتي درجه سوم سازندگي از رئيس جمهور، 
هـي متشـكل از   وايـن مجموعـه بـر اسـاس تشـكيل گر     كـه   -و بومي سازي نيروگـاه فني انتقال دانش 

بـه تصـويب    1370اي كـه در سـال    چـه خانه هاي نيرو و صنايع سنگين و تـدوين كتاب  كارشناسان وزرات
  .راي اقتصاد رسيد و منجر به تشكيل شركت مپنا گرديدوش

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
سـوئد، اطـريش، بلژيـك، پرتقـال، ايتاليـا،       به كشورهاي اروپايي آلمان، فرانسه، انگلستان، هلند، اسـپانيا،  

يوگوسالوي، بوسني هرزگوين، كشورهاي آسيايي چين، هندوستان، روسيه، اوكراين، مـالزي، آذربايجـان،   
، سـويه، لبنـان، و نيـز ايالـت     تركمنستان، ارمنستان، پاكستان، تركيه، امارات، سنگاپور، كره جنوبي، عمان

  .ام متحده، كانادا، استراليا، الجزاير و آفرياقي جنوبي سفر كرده
  .به ورزش بصورت عمومي و به ويژه فوتبال و فرهنگي در زمينه شعر عالقمندم

همسر استاد دانشگاه تهران در رشـته جامعـه شناسـي، فرزنـد اول فـوق      . داراي همسر و سه فرزند هستم
از دانشـگاه تهـران، و سـومي     MBAدسي شيمي از دانشگاه شريف، دومـي فـوق ليسـانس    ليسانس مهن

  .دانشجوي دكتري در استراليا است
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 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

اي در سطح متوسط من تاثير داشته است زيرا محتواي دروس ارتباط مستقيمي با  دانشگاه در تجهيز حرفه
كن حضور در دانشگاه و رشـد حاصـل از فضـاي دانشـگاه از جهـات      لي. اي نداشته است هاي حرفه فعاليت

دانشگاه شـريف در  . مختلف و تمرين مواجه با مسائل و حل آنها در مراحل بعدي خيلي كمك كرده است
دورانديشـي و   -توانمندسازي در پژوهش و تالش براي حـل مشـكالت پـيش رو    -ايجاد اعتماد به نفس

هاي شغلي و كسب اعتماد  آنكه اصوالً براي قرار گرفتن در موقعيتريسك پذيري موثر بوده است، ضمن 
  .سايرين موثر بوده است

 فرصت بازآفريني دوره جواني

همچنـين  . كـردم  به ادامه تحصيل در سـطوح بـاالتر و مخصوصـاً در خـارج از كشـور بيشـتر توجـه مـي        
  .كردم هاي بيشتري را صرف مطالعه و ورزش مي فرصت

 نسل جوان سخني با

اگـر  . صداقت در كار را و در زندگي را سرمشـق قـرار دهـيم   . كار و كاركردن اهميت فراواني داده شود به
بـه آينـده خيلـي توجـه     . مسئول واحدي يا سازماني هستيم مسائل نيروي انساني را مورد توجه قرار دهيم

تغييـرات را مـديريت   خود را با تغييـرات هماهنـگ و   . كنيم و از گذشته فقط تجربه كنيم و كمتر ياد كنيم
  .كنيم و با آنها مقابله ننماييم

  پيام ويژه
  كار، كار، كار
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  مليحي، فرخ
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران و ايالت ويرجينا آمريكا
f.malihi@gmail.com 

  22702850: ، تلفن محل كار0912-3390106: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
در   Carnegie-Mellon University- Pittsburghيمي ازپتروشــ -فــوق ليســانس مهندســي مــواد

  1358پنسيلوانيا آمريكا، 
در پنسـيلوانيا آمريكـا،     Carnegie-Mellon University- Pittsburghفوق ليسانس مهندسـي بـرق از  

1356  
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 1350ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران، 
  1368در پنسيلوانيا آمريكا،   Penn State Universityدر  "برنامه مديريت اجرايي"آموزشي  دوره

در كارولينـاي   Center for Creative Leadershipدر  "مـديريت خالقيـت و نـوآوري   "دوره آموزشـي  
  1370شمالي آمريكا، 
در ايالـت    Covey Center For Organization Leadershipدر "عادات مردمان موثر"دوره آموزشي 

  1367يوتا آمريكا، 
 ارزيـابي  -جديـد  محصـوالت  توسعه و طراحي واحدهاي سازماندهي و ريزي برنامه: هاي حوزه خصصمت

 و مـديران  تخصصي آموزش و -تحقيقاتي هاي طرح سازي تجاري -بازار هاي فرصت تحليل -ها پروژه
  كارشناسان

 سوابق شغلي و مديريتي

 مجتمع در آوري فن دهنده شتاب و رشد مركزمديره  هيات عضو و موسس
 تاكنون 1391در تهران، از  MAPS پويا دانش هاي سامانه پارس

در  Fargol Group فرگـل  صـنعتي  مشـاور  ول گـروه ئمسـ  مدير و موسس
 )www.fargolconsultants.com( تاكنون 1373، از ميسوري آمريكا

-Colgate شـركت  تحقيقـات  مركـز  محصوالت توسعه و طرح بخش مدير

Palmolive  1372تا  1363، از مريكاآ نيوجرزيدر 
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، امريكـا  اوهايودر  Glidden Coatings & Resins-AkzoNobel شركت تحقيقات ارشد مركز مهندس
 1363تا  1359از 

  چكيده تجارب
 درصـنايع  محصـوالت  توسـعه  و طراحـي  و توسـعه  و تحقيـق  - نوآوري مديريت تجربه سال 30 از بيش

  المللي بين هاي شركت در شوينده صنايع و رزين و رنگ صنايع -پليمرها و پتروشيمي
 المللي بين هاي بازار براي پتروشيمي جديد محصوالت توسعه و طراحي
 ايران بهداشتي و شوينده صنايع در جديد متنوع محصوالت بازارگذاري و نوآوري
 ايران بهداشتي و شوينده صنايع در محصوالت كارايي آزمون براي مرجع هاي آزمايشگاه ايجاد و طراحي
 ايران صنايع كارشناسان و مديران اي حرفه و تخصصي آموزش

 ايران تحقيقات مراكز و ها دانشگاه در تخصصي آموزش هاي دوره و دروس ارايه
 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  صنعتي كننده پاك محصوالت طراحي زمينه در اروپا و مريكاآ در المللي بين شده ثبت اختراع 5داراي 
Heavy Duty Hard Surface Liquid Detergent, U.S. Patent No. 4,921,629 
Pasty Acid Detergent Composition, U.S. Patent No. 4,759,865 

  تهران هاي دانشگاه شيمي مهندسي و شيمي ارشد كارشناسي دانشجويان از نفر 6 راهنماي استاد
 دانشگاه شيمي مهندسي دانشكده در ايران شوينده صنايع و سطحي فعال مواد ملليال بين همايش 3 دبير

 1391 و 1389 ،1386در سالهاي  شريف صنعتي
المللي در زمينه مواد فعال سـطحي و پليمرهـا و ارايـه     مقاله علمي و انتشار آن در نشريات بين 16تدوين 

  المللي مقاله علمي در كنفرانس هاي بين 30بيش از 

 فرهنگي و اجتماعياوردهاي دست

 دكتـر  جشـنواره  دبيـر  و1391تـا   1387از  SUTA شـريف  دانشگاه المللي بين انجمن مديره هيات عضو
 1389 سال در شريف صنعتي دانشگاه نوآوران از تقدير براي مجتهدي

 1387، از شـريف  صـنعتي  دانشـگاه  التحصيالن فارغ انجمن برق مهندسي دانشكدهكميته تخصصي  دبير
 اكنونت

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

  اي حرفه مشاغل و تحصيل دوران طول در 1354 سال از مريكاآ در اقامت
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 ورزشـي  هـاي  برنامـه  در دانشـگاه  تحصـيل  دوران در. دارم عالقه سفر و عكاسي - مطالعه - ورزش به
 دوران ان از نشدني موشفرا خاطرات و شدم آشنا خوبي دوستان با -بودم فعال دانشگاه تنيس و بسكتبال

  .است مانده بياد
  .هستم شيرين و فرزين نام به فرزند دو و همسرداراي 

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 و علـم  الگـوي  كـه  داشـتيم  خوبي بسيار اساتيد. كنم مي افتخار شريف دانشگاه در تحصيل دوران به من
 ايـن . بودنـد  كشـور  جوانان ترين استعداد با و نتري هوش با از كه كرديم پيدا خوبي دوستان. بودند اخالق
 بـود  ما اجتماعي و فردي رشد براي خوبي فرصت دانشگاه اين در تحصيل. دارند ادامه كنون تا ها دوستي

 هـاي  شـركت  بهتـرين  در اي حرفه تجربه و مريكاآ هاي دانشگاه بهترين در تحصيل ادامه براي را راه و
  .كرد هموار المللي بين

  پيام ويژه
 جـوان  سـني  گـروه . است گرفته قرار اقتصادي و اجتماعي توسعه از حساسي و مهم مقطع در ايران كشور
 جمعيـت  هـرم  از بزرگـي  بخـش  دارد اقتصادي فعاليت و كار براي بااليي پتانسيل كه سال 40 تا 20 بين

 تشـكيل  دمسـتع  و كرده تحصيل جوانان از گروه اين عمده بخش%). 40 حدود( دهد مي تشكيل را كشور
 دسـت  مناسـب  رفاه و اي حرفه رشد به بتوانند تا دارند مفيد كاري هاي فرصت و حمايت به نياز كه شده
 بـراي  رشد و موثر اشتغال ايجاد امكان كه است اي گونه به كشور اقتصادي وضعيت حاضر حال در. يابند

 حـد  در تواننـد  نمي اي دهع و كنند مي مهاجرت اي عده نتيجه در. نيست ميسر سني گروه اين از بخشي
 اينسـت  تجربه با كارشناسان و مديران ما وليتئمس. شوند مي اميد نا و يابند دست خود اهداف به مطلوب

 يـاري  اقتصـادي  و اي حرفـه  رشـد  جهت در را ايشان كشور مستعد جوانان در اميد ايجاد و حمايت با كه
 در خـود  تـالش  و ابتكـار  قـدرت  بـا  تا كنيم مكك جوانان اين به خود تجربيات و دانش انتقال با و دهيم
 نگـرش  بـا  و مـا  تجربيات از يادگيري و حمايت با توانند مي تالشگر و مستعد جوانان. شوند موفق زندگي
 بـراي  جديـدي  هاي فرصت كشور صنعتي توسعه و اقتصادي چالشهاي و مسائل حل به خالقانه و مثبت
  .كنند ايجاد مدزاييآدر و اشتغال -كار و كسب
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  مهرين فر، احمد
  كرمان 1326متولد 

  ساكن آمريكا كاليفرنيا، گرانادا هيل
adammfar@aol.com 

  001-818-363-8675: ، تلفن كار001-818-262-5689:تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354 ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف،
  1350تهران، ليسانس ناتمام فيزيك از دانشكده علوم دانشگاه 

  1347ديپلم رياضي از دبيرستان خزائلي تهران، 
  1988داراي گواهينامه توليد و كاربرد نرم افزارها از دانشگاه كاروليناي شمالي، 

  1356ماه،  12دوره آموزشي مديريت اجرايي پروژه هاي عمراني از سازمان برنامه و بودجه به مدت 
ارايه شـده توسـط انجمـن نمايشـگاه هـاي       كشورها بين بازرگاني در يابي منبع و بازاريابيدوره آموزشي 

  1992ماه،  12بازرگاني در الس وگاس، شيكاگو و داالس آمريكا به مدت 
  هاي عمراني و بازاريابي و منبع يابي در بازرگاني بين كشورها متخصص در مديريت اجرايي پروژه

  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

 2011در آمريكـا، از   Apex Star Manufacturing International(ASMI)دير شـركت  موسس و مـ 
 تاكنون

 تاكنون 2006در آمريكا، از  A&N Properties, LLCموسس و مدير شركت 
 تاكنون 2011از   در آمريكا، Allied Supplies & Srvices, Inc.(ASSI)موسس و مدير شركت 

ــركت  ــدير شـ  Allied Electronics & Telecomموســـس و مـ
International, Inc.(AETI)   تاكنون 1997در آمريكا، از 

ــركت   ــدير ش ــس و م در  .Piramid Trade&Engineering, Incموس
 1997تا  1990آمريكا، از 

 مهندسـين در نيويـورك   منهـتن  بآ تصـفيه  تاسيسـات  انـدازي  راه و تست
 1990تا  1989در نيويورك،  ساترن مشاور

، كشـتيراني  و بنـادر  سـازمان در  ايران بنادر برق ايپروژه اجراي سرپرست
 1365تا  1355
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  1355تا  1354سافو،  مهندسي شيراز در شركت پااليشگاه گازي نيروگاه نصب سرپرست

  چكيده تجارب
  سال در ايران 11به مدت  عمراني هاي پروژه پيشبرد سرپرستي
سـال در   25به مدت  توليدي و تجاري هايشركت اداره و تاسيس در ريزي برنامه و مطالعه انجام مديريت
  آمريكا

 فرهنگي و اجتماعيدستاوردهاي 

  1358در سال  كشتيراني و بنادر سازمان كاركنان ماهنانه مسئول مدير

  خانواده،   سفرهاي خارجي
 كنـگ،  هنـگ  چـين، ا، اسپاني انگليس، فرانسه، ايتاليا، المان، ونزوال، مكزيك، كانادا، امريكا،به كشورهاي 

  .ام سفر كرده تركيه و ماراتا
در  انتـرن  پزشـكان  مـدرس  و عـروق  و قلـب  متخصصفرزند اول . هستم دختر فرزند دو و همسر داراي

Harbor UCLA   كاليفرنيـا  ايالـت  دادگسـتري  وكيـل  و حقـوق ي دكترآمريكا و فرزند دوم داراي درجه 
  .است

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 مـوثر  بسـيار حرفه اي مـن   كوشندگي توان و فكري نيروي تنظيم و تقويت نظر ازشيوه آموزشي دانشگاه 
  .است بوده
 كـردم،  كسـب  دانشـگاه  اين در تحصيل از و داشته من اي حرفه فعاليت در را مثبت اثر بيشترين كه انچه

  .بوده است نتيجه به رسيدن تا ناپزيري خستگي و حل راه سريع يافتن مشكلٍ، ناليزآ و شناخت در توانايي

 نسل جوان سخني با

  فراوان پشتكار و كوشش موفقيت، به اميد و خود انتخاب به اطمينان مطالعه، روي از انتخاب

  پيام ويژه
  .بخواهيد تا بتوانيد
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  ناصح شهري، حسين
  تهران 1333متولد 

  Windsorساكن آمريكا، ايالت كلرادو، 
hosein.naaseh@q.com 

  001-970-686-2395تلفن منزل 
  .فحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشدص: مرجع

  ها تحصيالت و توانمندي
  1977فوق ليسانس مهندسي برق و الكترونيك از دانشگاه پوردو آمريكا، 

  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  انگليسي و زبان مادري تركي  مسلط به زبان

 CISCتا  RISCمعماري نسل از يوتر  متخصص در طراحي تراشه و سخت افزار كامپ

 سوابق شغلي

 Intel Corporationدر ) Memory System Logic Engineer(مهندس طراح منطق سيستم حافظـه  
  تا كنون 2015در شهر دنور ايالت كلروادو آمريكا، از 

ــديق    ــق و تص ــراح منط ــدس ط  Intelدر ) Logic Design and Veification Engineer(مهن

Corporation  2015تا  2005شهر دنور ايالت كلورادو آمريكا، از در  
 1977در آمريكـا، از   Hewlett-Packardدر شركت ) Logic design Engineer(مهندس طراح منطق 

  2005تا 



 

324 
 

  ناظم، محمود
  شهرضا 1331متولد 

  ساكن اصفهان
mahmood.nazem@gmail.com 

  031-36625679، تلفن منزل 0913-1210076تلفن همراه 

  صيالتتح
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي شهرضا، 

 سوابق شغلي و مديريتي

بـراي گذرانـدن دوره آموزشـي     55در ذوب آهن اصفهان مشغول به كار شدم و در خرداد  1354از اسفند 
ماه سـربازي بـه ذوب    18اي گذراندن بقيه شش ماهه وارد پادگان و سپس از آذرماه همان سال مجدداً بر

در راه اندازي تجيهزات الكتريكي طرح ذوب آهـن مشـغول بكـار     1361آهن اصفهان بازگشته و تا پايان 
  .در اين مدت به عنوان مدرس برق صنعتي در انستيتو تكنولوژي شهرضا هم فعاليت داشتم. بودم

از طرف فـوالد   66خرداد ماه همان سال لغايت شهريور به فوالد مباركه منتقل و از  1362از ابتداي سال 
مباركه در ايتاليا به عنوان نظارت بر طرح تجهيزات بـرق و الكترونيـك صـنعتي و تاييـد سـازندگان و در      

  .نهايت بازرسي فني و تحويل گيري اين تجهيزات با شركت ايتاليم پيانتي همكاري داشتم
نگهداري و تعميرات، مسئول نگهداري و تعميرات تجهيـزات   در قسمت 68لغايت مهر  66از شهريور ماه 

  .شد گرديدم برق و ابزار دقيق كه از ايتاليا به فوالد مباركه ارسال مي
هاي بهره برداري و به عنوان رئيس نگهداري و تعميرات خطوط نورد  جهت آموزش سيستم 68در مهرماه 

آموزش سيستم نگهداري و تعميـرات در تـدوين ايـن     سرد عازم ايتاليا شدم كه در اين ماموريت عالوه بر
در آذرمـاه  . سيستم ها با كارشناسان ايتاليايي شركت ايلوا مشاركت داشـتم 

پس از بازگشـت از ايتاليـا بـه پيـاده كـردن كـل سيسـتم نگهـداري و          69
تعميرات فوالد مباركه و باالخص تكميل سيستم نورد سرد و بهره بـرداري  

به همـراه كارشناسـان    73از اين زمان تا سال . ودماز اين سيستم مشغول ب
ايتاليايي در راه اندازي خطوط مختلف توليدي فوالد مباركـه هـم مشـغول    

  .بودم
سـال بـا    15با سـمت مـدير عـاملي شـركت فراتعميـر حـدود        73از سال 

قراردادهاي مختلف نگهداري و تعميرات تابلوهاي باتري شارژر و بعضي از 
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 3بـه مـدت    89لغايـت   86برقي فوالد مباركه را اداره نموده و در همين دوره از سـال   تابلوها و تجهيزات
سال با سمت رئيس هيئت مديره شركت فوالد فـن آرا نگهـداري و تعميـرات شـش مـدول واحـد احيـاء        
مستقيم را انجام داده و در ضمن در اين مدت عضو هيئت مديره چند شـركت اقمـاري فـوالد مباركـه از     

  .سرمايه گذاري فوكو شركت فوكوترابر و شركت فوكوسبز را هم داشتم قبيل شركت
هاي شركتي كنار كشيده و حدود يك سال از طرف شركت فني مهندسي فوالد مباركه  از فعاليت 89از آذر

در راه  93لغايـت   91به عنوان مشاور دفتر فني تعميرات فوالد هرمزگان مشغول به كـار شـده و از سـال    
نگهداري و تعميرات دو خط كنسانتره سنگ آهـن يكـي در سـيرجان و ديگـري در زرنـد      اندازي سيستم 

  .كرمان با شركتي به نام فراز فوالد همكاري داشتم
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  نصيري طوسي، محمدرضا
  اصفهان 1332متولد 

  ساكن كانادا، تورنتو
rynassiri@rogers.com 

  تحصيالت
  ICMS، 1357از مركز مطالعات مديريت ايران  MBAفوق ليسانس 

  UCLA( ،1356(آنجلس  فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در لوس
  1354  ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف،

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.cbsupplies.ca(در تورنتو كانادا  CB Supplies Ltdاشتغال در شركت 
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  نورائي، علي
  تهران 1331متولد 
  مريكا، سياتلساكن آ

anourai@hotmail.com 
 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1978آمريكا،   Rensselaer Polytechnic (RPI)دكتري مهندسي برق گرايش قدرت از

  1976فوق ليسانس مهندسي برق گرايش قدرت از دانشگاه ايالتي اوهايو آمريكا، 
  1354ليسانس مهندسي برق گرايش قدرت از دانشگاه صنعتي شريف، 

  متخصص در ذخيره سازي انرژي

 سوابق شغلي و مديريتي

 2014در ايالـت واشـنگتن آمريكـا، از      DNV GL Energyمدير بخش ذخيره سازي انرژي در شـركت  
  )www.dnvgl.com(تاكنون 

  تاكنون 2010از   در اوهايو آمريكا، DNV KEMAمشاور اجرايي شركت 
تـا   1980از   در آمريكـا،  American Electric Powerمدير برنامه ذخيـره سـازي انـرژي در اداره بـرق     

2010  

  چكيده تجارب
كه منجر بـه راه انـدازي موفقيـت     American Electric Powerسال سابقه كار در اداره برق  30داراي 

  .گرديد  Community Energy Storage (CES)آميز طرح باطري سولفور سديم و معرفي طرح 

 و حرفه ايدستاوردهاي علمي، پژوهشي 

ثبت اختراع در آمريكا در زمينه بهبود عملكرد و بهره وري شـبكه   6داراي 
  هاي الكتريكي

   IEEEانجمن  )Fellow(عضو همكار 
 Energy Storage Associationعضـو هيئـت مـديره و رئـيس سـابق      

(ESA) 
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 تاليفات

ژگان فارسي و مشتقات آن واژگان فارسي، بررسي ريشه واريشة فرهنگ «كتاب دو زبانه انگليسي فارسي 
  2013، در دو جلد و انتشار در سال »در زبانهاي ديگر

An Etymological Dictionary of Persian, English and other Indo-European 
Languages Vol1: Inex of words in different languages, Vol2: Etymological Charts 

 سفرهاي خارجي

ا، فرانسه، انگلستان، هلند، سوئد، آلمان، امارات متحده عربي، مالزي، ژاپن، چـين،  سفر به كشورهاي كاناد
  هاي مرتبط با ذخيره سازي انرژي  سنگاپور و استراليا جهت ارايه سخنراني در كنفرانس

  ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه
 را مريكـا آ در يدكتـر  دوره تحصـيلي  بـورس و مـن   بود مؤثر بسيارنظام آموزشي دانشگاه صنعتي شريف 

 .هستم آمريكا در دانشگاه اين شهرت مديون
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  نوروزي، محمدصادق
  تهران 1331متولد 

  ساكن تهران
sadegh.no@gmail.com 

  88713817  :، تلفن منزل0912-1694508: تلفن همراه
  

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

  1349ستان ناصرخسرو تهران، ديپلم رياضي از دبير
  1368دوره يكساله مديريت اجرايي در سازمان مديريت صنعتي، 

  متخصص در زمينه مديريت صنعتي و مديريت پروژه
  زبان انگليسي متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1389عضو هيئت مديره شركت اشتاد ايران وابسته به ايران خودرو، از 
  1388تا  1386ت مگاموتور وابسته به سايپا، از معاون منابع انساني شرك

  1386تا  1371هاي وزارت نيرو، توليد كننده كنتور آب، از  مدير عامل يكي از شركت
  1371تا  1365مدير مياني و ارشد در شركت ايران خودرو، از 

  1362تا  1357مسئول امور فرهنگي و سياسي و اجتماعي در نهادهاي انقالب، از 

  ربچكيده تجا
  داراي تجربه درامور صنعتي اعم از مديريت توليد، فني، و منابع انساني

 و خانواده   سفرهاي خارجيزندگي نامه، 

در . شـدم  مبـارزاتي  و سياسـي  هاي فعاليتاز ابتداي ورود به دانشگاه وارد 
 در انقالب پيروزي بدو تا .شدم محكوم ابد حبس به وبازداشت  1354سال 
خــود ادامــه دادم و  تحصــيل بــه فرهنگــي انقــالب زا بعــد و بــودم زنــدان
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  .التحصيل شدم فارغ
  .سفرهاي خارجي كاري براي تامين نيازمندي هاي تداركاتي داشته ام

التحصـيل   همسرم دبير آموزش و پرورش و بازنشسته، مهـدي فـارغ  . متاهل و داراي سه فرزند پسر هستم
مهندسي برق در آمريكا و شاغل بـه كـار، محمـد     مهندسي برق از دانشكده فني دانشگاه تهران و دكتري

داراي مدال المپياد كامپيوتر و ليسانس مهنـدس كـامپيوتر از دانشـگاه شـريف و مشـغول تحصـيل دوره       
دكتري كامپيوتر در كانادا و سجاد دانشجوي سال دوم رشته كامپيوتر در دانشـكده فنـي دانشـگاه تهـران     

  .باشد مي

 فرصت بازآفريني دوره جواني

از فرصت هاي در اختيار براي توانمندسازي خود در كليه زمينه هاي اعم از علمـي، تكنيكـي و   بايست  يم
  .هاي خود موفقيت كسب كنم ام متناسب با توانمندي چون تاكنون توانسته ،كردم جسمي بيشتر استفاده مي

 توصيه به نسل جوان

ته و مسيري را متناسب بـا اسـتعدادهاي خـود    هاي استعدادي خود را ارزيابي نماييد و رش خود و توانمندي
  .تر بودم كردم موفق بطور مثال من بجاي رشته برق اگر رشته صنايع را انتخاب مي. انتخاب كنيد
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  نوروزيان، بهروز
  تهران 1332متولد 

  ساكن كانادا، آلبرتا
nowr@ece.ualberta.ca  

  001-780-492-5148: شماره محل كار
  .ترنت، بيوگرافي ارايه نشدصفحه شخصي در اين: مرجع

  تحصيالت و توانمندي ها
  1985فوق دكتري دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه كونكورديا در مونترال كانادا، 

  1983دكتري مهندسي برق از كالج سلطنتي علم و فناوري دانشگاه لندن، 
  1976  ،فوق ليسانس مهندسي برق از كالج سلطنتي علم و فناوري دانشگاه لندن

  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
براي سيستم پردازش  VLSI-chipافزار  هاي جديد براي طراحي سخت پژوهشگر در زمينه توسعه فناوري

  ديجيتال سريع مورد استفاده در صنايع مخابراتي كانادا

 سوابق شغلي و مديريتي
تــا كنــون  1997كــامپيوتر دانشــگاه آلبرتــا، از عضــو هيئــت علمــي، اســتاد دانشــكده مهندســي بــرق و 

)www.ualberta.ca(  
استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشـگاه كـالگري در آلبرتـا    / دانشيار/عضو هيئت علمي، استاديار

  1997تا  1983كانادا، 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي
  المللي بينمقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر  101تاليف 

  2004تا  1990كانادا، از  Micronet Research and Developmentعضو شبكه 
وابسته به مركز تحقيقات صـنعتي   Bell Northern Researchعضو ارشد 

تا  1991در اتاوا كانادا، از  NSERCشوراي ملي تحقيقات علوم و مهندسي 
  1995و استفاده از فرصت مطالعاتي اين مركز در سال  1992

هـاي   براي همكـاري  Nortel Networksاستفاده از صندوق مالي شركت 
  2004تا  1990پژوهشي، از 

ــر    ــادا نظي ــابراتي كان ــالي صــنايع مخ ــتفاده از صــندوق م  Gennumاس
Corporation  وWi Lan هاي پژوهشي براي همكاري  
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  واحدي، ابراهيم
  تهران 1331متولد 

  ساكن كانادا، ونكوور
ebrahimv@ece.ubc.ca 
vaahedi@hotmail.com  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1979هاي قدرت از كالج سلطنتي دانشگاه لندن در انگلستان،  دكتري مهندسي برق، سيستم

  1976هاي قدرت از كالج سلطنتي دانشگاه لندن در انگلستان،  فوق ليسانس مهندسي برق، سيستم
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  هاي قدرت خصص و پژوهشگر در زمينه سيستممت

 سوابق شغلي و مديريتي

دانشگاه بريتيش كلمبيـا در ونكـوور   دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر عضو هيئت علمي، استاد پاره وقت 
  )www.ubc.ca(تاكنون  1995كانادا، از 

  تاكنون 2010عضو هيئت علمي پاره وقت دانشگاه صنعتي شريف، از 
  تاكنون 2014، از Open Access Technology Internationalشركت  رهبر اجرايي

  2014تا  2010در ونكوور كانادا، از  B.C. Hydroرهبر اجرايي فناوري در شركت 
  2010تا  2003در ونكوور كانادا، از  B. C. Transmission Corporationرهبر ارشد فناوري در 

  2003تا  1999از  در آمريكا، Perot Systemsمدير ارشد شركت 
  1999تا  1992در ونكوور كانادا، از  BC Hydroمدير در شركت 

  1992تا  1989، از National Energy Boardها در  مهندس ارشد بخش برنامه ريزي انتقال و سيستم
اشتغال در قسمت عملكرد سيستم بخش عمليات سيستم قدرت در شـركت  

Ontario Hydro 1989تا  1983، از در كانادا  
در كنت  Power Engineering Consultantsمهندس مشاور در شركت 

  1983تا  1980از   انگلستان،
در نيوكاسـل انگلسـتان، از    NEI Parsonsمهندس پژوهشـگر در شـركت   

  1980تا  1979
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  چكيده تجارب
يـزي  وري و برنامـه ر  سال تجربه در صنعت برق در زمينه تجديد ساختار انـرژي، بهـره   30داراي بيش از 

  هاي قدرت هاي قدرت، و نيز توسعه و پياده سازي ابزارهاي پشتوانه تصميم گيري در سيستم سيستم
  سال گذشته و شركت مديريت شبكه برق ايران از بدو شروع 20همكاري با شركت توانير در 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي هاي معتبر بين مجالت و كنفرانسمقاله علمي و سخنراني و ارايه آن در  100تدوين بيش از 
  داراي دو ثبت اختراع در آمريكا و كانادا

 2000، از سال IEEEانستيتو مهندسين برق و الكترونيك  )Fellow(عضو برجسته 
  2014، از سال IEEE Smart Grid Newsletterسردبير 

  2013در سال  IEEE Power & Energy Societyرئيس فني كنفرانس 
  2004در سال  IEEE PES Prize Paper awardجايزه برنده 

 تاليفات

، Wiley Internationalمنتشره توسط انتشارات  Practical Power System Operationتاليف كتاب 
2014 

 نسل جوان سخني با

اهداف عالي . توان به دانش و تحوالت روز دسترسي پيدا كرد جهان خيلي تخت شده است، به سادگي مي
براي دستيابي به اهداف و استفاده از توان بالقوه خود . هاي محدود راضي نشويد باشيد و به پيشرفتداشته 

  .پافشاري كنيد

  پيام ويژه
كنم و از آقاي زهرايي براي  التحصيالن براي هماهنگي برگزاري جشن تشكر مي از مسئولين انجمن فارغ

  .هايشان تشكر ويژه دارم تالش
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  وهاب، غالمرضا
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
Gholamreza.vahab@gmail.com 

www.sanjeshgararn.org 
  22722451-3: ، تلفن محل كار0912-1148135: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
در ملبـورن  ) FIT(فوق ليسانس مهندسي كامپيوتر گـرايش سـخت افـزار از انسـتيتو تكنولـوژي فلوريـدا       

  1356آمريكا، 
  1354ي برق از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندس

  1350 ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران،
  مدير ارشد آزمايشگاه كاليبراسيون تجهيزات ابزار دقيق

  انگليسي خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1372عضو هيئت مديره گروه ساختماني آبادسازمان ايران در تهران، از 
  تاكنون 1388از   ارشد آزمايشگاه شركت سنجشگران نيرو انرژي در تهران،رئيس هيئت مديره و مدير 

  تاكنون 1362مدير عامل شركت ايجاد نيرو در تهران، از 
  1362تا  1360ها در شركت ايران خودرو، از  مدير اداره طراحي پروژه

  1360تا  1356سرپرست كارگاه و مدير پروژه در شركت آيسكو ايران، از 

 ورزشيدستاوردهاي 

و كسب مقـام   1354تا  1350عضو تيم واليبال دانشگاه صنعتي شريف از 
  هاي كشور چهارم دانشگاه

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
به آمريكا، چين، استراليا، كشورهاي خاورميانه و اكثر كشـورهاي اروپـايي   

  .ام سفر كرده
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  .هاي واليبال و كوهنوردي عالقمندم به ورزش
دختر فـوق ليسـانس كـامپيوتر در      پسر بزرگ دكتري فيزيك در آمريكا،. سه فرزند هستم متاهل و داراي

  استراليا و متاهل و پسر كوچك دانشجوي رشته فيزيك در تهران

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

باتوجه به اطالعات خوب . از لحاظ آشنايي عملي با مهندسي برق ضعيف و از نظر تئوري خوب بوده است
هـاي خـارج از    التحصيالن دانشگاه شريف، من و بقيه دوستان در ادامه تحصيل در دانشـگاه  ك فارغتئوري

  .ايم كشور بطور كامل موفق بوده

 فرصت بازآفريني دوره جواني

دادم ولي براي فعاليت و كارآموزي در  ام و تحصيل در دانشگاه شريف تغييري نمي در انتخاب رشته درسي
  .كردم در انتخاب دوستان دقت بيشتري مي. الش مي كردمبيرون دانشگاه بيشتر ت

 نسل جوان سخني با

  .هاي ذهني هر كس تاثير بسيار زيادي در رسيدن به آن هدف دارد خواسته
  .هدفهاي بزرگ و بلند مدت براي خود تعريف و در آن راستا حركت نماييد

كار جنبي با منبع درآمد باعث خواهد شد تا داشتن . لزوماً كار مورد عالقه شما منبع درآمد شما نخواهد بود
  .كار مورد عالقه خود را ادامه دهيد

  پيام ويژه
  .يك قدم در جهت اجراي يك حركت يا كار جديد باعث خواهد شد اثري از خود در اين دنيا باقي بگذاريد
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  يعقوبي شريف، مرتضي
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
m_yaghoubisharif@yahoo.com 

  22401103، تلفن منزل 0912-3388188همراه  تلفن

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

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان آزادگان تهران، 
  طراحي برق واحدهاي صنعتي -هاي فشارقوي متخصص در مديريت و طراحي برق پست

  زبان انگليسي متوسط

 ريتيسوابق شغلي و مدي

 تا كنون 1388در تهران، از  فرانيروشركت مهندسي  فني معاونت
 1388تا  1386در تهران،  الماتكودر شركت مسجدسليمان  زدايي نمك هاي ايستگاه برق طراحي مدير
 1372در تهران،  طرح توان آريادر شركت آماك  پروژه-گاز فشار افزايش هاي ايستگاه برق طراحي مدير

 1375تا 
 1386تا  1378، از مشانيردر شركت كنترل  و حفاظت تخصصي گروه مدير ژهپرو مدير
 1377تا  1373در تهران، از  نيرو غرب مشاور فشارقوي مهندسين تخصصي گروه مدير
 1372تا  1365، از مشانيرشركت فشارقوي  تخصصي گروه مدير
 1364تا  1362در تهران، از  مشانيردر شركت پروژه  مدير

 1356، از تبريـز  و فهاندر اص مشانير مشاور مهندسيندر ي كارگاه نظارت
 1361تا 

  چكيده تجارب
 و نفت تاسيسات برق طراحي، برق توزيع فوق انتقال، هاي ايستگاه طراحي

 برق انتقال هاي پروژه مديريت، برق صنعت استانداردهاي تهيه، گاز
 خانواده ،سفرهاي خارجي



 

337 
 

  .ام سفر كرده كاري وظايف اب ارتباط در اروپايي كشورهاي اكثربه 
 دانشگاه در كامپيوتر علوم دكتريدوره  تحصيل درحال، نويد. داراي همسر و دو فرزند پسر و دختر هستم

 .باشد مي آلمان كشور وايمار دانشگاه در كارشناسي ارشد دانشجوي، نگينو  آمريكا ويسكانسين
  

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 و عملـي  آمـوزش  در ولـي خـوب بـوده    برق رشته مهندسي علوم با آشنايي حد درنظام آموزشي دانشگاه 
  .بوده است ضعيف بسيار صنعت با ارتباط

 فرصت بازآفريني دوره جواني

  .پرداختم مي اجتماعي و انساني علوم با بيشتر آشنايي و ورزشي هنري، گروهي فعاليتهايبه 
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  علي  ارجمندي رفسنجاني،
  قائم شهر 1331متولد 
  ونكوور  آمريكا، ساكن

aarjmani98@gmail.com 
adamarjo@gmail.com 

  001-604-721-7033تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1359ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  در ونكوور كانادا .S Bright Incشركت 

 سوابق شغلي و مديريتي

  كوور كانادادر ون .S Bright Incشركت مدير 
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  امامي خوانساري، مجيد
  اراك 1332متولد 

  ساكن تهران
majidemami@yahoo.com 

  0912-4240958و  0919-9341580تلفن همراه 

  تحصيالت
  در كانادا University of Saskatchewanدكتري مهندسي برق از 

  1977فلوريدا در آمريكا،  انستيتو تكنولوژيفوق ليسانس مهندسي برق از 
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

عضو هيئت علمي، استاديار مهندسي برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد علـوم  
  )www.srbiau.ac.ir(تحقيقات تهران 

  

  باخدا، مريم
  كرمان 1331متولد 

  ساكن استراليا، مبلورن
mbakhoda@yahoo.com 

  0061-432021740تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت 
  1357ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

در اسـتراليا و بازنشسـته از سـال     ExxonMobilمدير ارشد پروژه شـركت  
1393  
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  ، همايونبرهاني
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
hborhani@sharif.edu 

homayoun.borhani@yahoo.com  
  66164965، تلفن محل كار 0912-1157393تلفن همراه 

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
فوق ليسانس مهندسي برق، گرايش الكترونيك از دانشگاه صنعتي شـريف،  

1367  
  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان فيروز بهرام تهران، 

 سوابق شغلي

  )www.sharif.edu(پژوهشكده الكترونيك دانشگاه صنعتي شريف  ، مربيت علميعضو هيئ
  

  جعفري، ناصر
  اراك 1331متولد 
  تهرانساكن 

naserjafari5024@yahoo.com 
  ، 0912-1471287تلفن همراه 

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 يسوابق شغلي  و مديريت
  ياسان در تهران ايران رئيس هيئت مديره شركت



 

341 
 

  خامس پناه، خداحسين
  بيرجند 1330متولد 

  ساكن تهران
  88439490، تلفن منزل 0912-8268789تلفن همراه 

  تحصيالت 
  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان علم بيرجند، 

 سوابق شغلي

  وزش و پرورش تهرانبازنشسته آم
  

  خداداد مستشيري، بهزاد
  گروس 1332متولد 
  Los Altos -كاليفرنيا -آمريكا ساكن

behzadkm@gmail.com  
  001-650-947-3947شماره تلفن منزل 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  درويشان، حميد
  تهران 1332متولد 

  اكن تهرانس
hadarvishan@yahoo.com 

  22609400، تلفن منزل 0912-1232562تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت 
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  
  
  
  

  راثي زاده، غالمرضا
  تبريز 1332تولد 

  ساكن تهران
rezarassi@yahoo.com 

  0912-3264412تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت 
  1359ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350،  ديپلم رياضي از دبيرستان مهر تبريز

 سوابق شغلي

  مشاوره براي شركت هاي مختلف در تهران
  اشتغال در شركت مايان در تهران
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  سرمدي راد، سيروس
  رشت 1332متولد 

  ساكن رشت
c.sarmadirad@yahoo.com 

  013-33328018، تلفن منزل 8167085-0911تلفن همراه 
   .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1382،  بودجه و برنامه سازمان پژوهش مركزفوق ليسانس مديريت از 

  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350،  ديپلم رياضي از دبيرستان محمد رضا شاه پهلوي رشت

 سوابق شغلي

  1385بازنشسته دانشكده تربيت دبير فني صومعه سرا از سال 
  

  سعيدي، احمد
  تهران 1330متولد 

  ساكن انگلستان، لندن
 فاقد ارتباط با انجمن

  تحصيالت 
 Birkbeckفوق ليسانس تاريخ و باستان شناسي در انستيتو علـوم انسـاني   

  دانشگاه لندن
و ميانه ايراني در مدرسه مطالعات شرق و آفريقا  هاي قديم فوق ليسانس زبان

  دانشگاه لندن
  در انگلستان Sussexفوق ليسانس مهندسي برق و الكترونيك از دانشگاه 

  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  در لندن انگلستان Surena مدير شركت صنايع دستي 
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  سوفالي، منوچهر
  تويسركان 1333د متول

  ساكن تهران
 22579497تلفن منزل 

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد
  تحصيالت

  1378فوق ليسانس مديريت صنعتي ناتمام از سازمان مديريت صنعتي، 
  1357ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

سـمت  شركت نفت و گـاز پـارس در تهـران آخـرين      1393بازنشسته سال 
  مشاوره مدير عامل

  
  شريف بختيار، مهرداد

  تهران 1332متولد 
  ساكن تهران

msharif@sharif.edu 
  66164342تلفن محل كار 

  .بيوگرافي ارايه نشد
  تحصيالت 

ــا در     ــگاه كاليفرني ــك از دانش ــرايش الكتروني ــرق، گ ــي ب ــري مهندس دكت
  آنجلس لوس

  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  باال فركانس هاي مدار طراحي ،الكترونيك: تخصص

 سوابق شغلي

عضو هيئت علمي، دانشيار دانشكده مهندسي بر ق دانشگاه صنعتي شـريف  
)www.sharif.edu(  
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  صفابخش، رباب
  اصفهان 1331متولد 

  Amblerساكن آمريكا، ايالت پنسيلوانيا، 
rsafa@comcast.net 

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  صيالتتح
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

Associate Technical Fellow  درBoeing Research and 
Technology آمريكا  پنسيلوانيا ايالت در)www.boeing.com(  

  

  طالبي طادي، مهدي
  اصفهان 1332متولد 

  ساكن تهران
talebimhd@gmail.com 

  76529847، تلفن منزل 0910-2009503تلفن همراه 

  تحصيالت
  1359ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان حكيم سنانيي اصفهان، 

 سوابق شغلي و مديريتي

مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايـران، از  كارشناس مسئول در شركت 
   )www.ioec.com(تاكنون  1393

ر شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايـران، از  مدير يارد عسلويه د
  1393تا  1390

مسئول برنامه ريزي تلفيقي، كارشناس كميسيون معامالت، مسئول فروش 
  1389تا  1382اقالم مازاد در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران در تهران از سال 
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  ظفر محتشمي، اميرمسعود
  زاهدان 1331متولد 

  نساكن تهرا
m.mohtashemi@gmail.com 

  26410690، تلفن منزل 0912-1170175تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران، 

 سوابق شغلي

  1386 سال در زيرساخت ارتباطات شركت بازنشسته
  

  محتشمي، مظفرظفر 
  تهران 1332متولد 

  Connecticut ايالت ساكن آمريكا، 
m.mohtashami@gmail.com 

  001-203-570-3383تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  عزيزي، راشل
  تهران 1332متولد 

  آنجلس سساكن آمريكا، كاليفرنيا، لو
 فاقد ارتباط با انجمن

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  متخصص ساخت و توليد در حوزه برق و الكترونيك
  
  

  غضنفري املشي، ناصر
  تهران 1331متولد 

  ساكن رشت
ghazanfarinasser@yahoo.com 

  013-33775590، منزل 0911-3315742تلفن همراه 
  .كس جديد و بيوگرافي ارايه نشدع

  تحصيالت
  1356فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350،  ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره يك تهران

 سوابق شغلي و مديريتي

  رشت در  گيالن استان اي منطقه برق شركتمعاون انتقال 
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  فرهاد  فروزبخش،
  تهران 1331متولد 

  ساكن اصفهان
farhadforoozbakhsh@yahoo.com 

  031-38912558، تلفن محل كار 0913-3186469تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
فوق ليسانس مديريت سيستم و بهره وري از دانشگاه آزاد واحد نجف آبـاد،  

1378  
  1355رق از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي ب

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران، 

 سوابق شغلي

  سازمان انرژي اتمي واحد اصفهان پژوهشگاه موادكارشناس نظارت در 
  

  قاضوي، شهاب الدين
  مالير 1331متولد 

  ساكن تهران
opel_iran@yahoo.com 

amid.gh@gmail.com 
  22837867فن منزل ، تل0919-0293630تلفن همراه 

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1358مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، ) كارداني(ليسانس ناتمام 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي شيراز، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  مدير شركت كسري در تهران و منطقه آزاد تجاري جبل علي در امارت متحده عربي
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  مانشاچي، محمد عليكر
  همدان 1331متولد 

  ساكن تهران
kermanshachi_m@yahoo.com 

  22010568، تلفن منزل 0912-1436186تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1356فوق ليسانس مهندسي كامپيوتر از انستيتو تكنولوژي فلوريدا، 

  1354 ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف،
  1350،  ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران

 سوابق شغلي

  1392مهندس پروژه در شركت ايريتك تهران تا زمان بازنشستگي در سال 
  

  كالنتري طراري، نادر
  تجف آباد 1330متولد 

  ساكن تهران
 88699644، تلفن منزل 0919-3193490تلفن همراه 

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تيالتحص
  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان ادب اصفهان، 

 سوابق شغلي

  بازنشسته صنايع الكترونيك صنايع دفاع
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  گرجي سينكي، عبدالعلي
  3تهران 1331متولد 

 Goletaساكن آمريكا، كاليفرنيا، 
george@sinaki.com 

  001-805-455-7136تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت 
  1981دكتري مهندسي برق و كامپيوتر از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، 

  فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي
  1354از دانشگاه صنعتي شريف،  مهندسي برقليسانس 

 سوابق شغلي

  اليفرنيا آمريكادر ك Goletaدر شهر  G & H Consultantsمالك و مدير شركت 

  مرتضائي فريد، كامران
  كرمان 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  معمارزاده اصفهاني، جواد
  اصفهان 1331متولد 

  ساكن تهران
javad.memarzadeh@gmail.com 

  22254400، تلفن منزل 0912-1201918تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان حكيم سنايي اصفهان، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  شركت زيمنس تهران تا زمان بازنشستگي تلفن مراكز فروش مهندسي مدير
  

  ملك اسماعيلي، علي رضا
  تهران 1332متولد 

  رانساكن ته
malekesmaili@yahoo.com 

  44868275، تلفن منزل 0912-1075173تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350تهران،  1ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 
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  رضا  نجف آبادي فراهاني،
  اراك 1331متولد 

  ك، نيويور  ساكن آمريكا
Rnajafab@gmail.com 

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
ــته اي از  ــي هسـ ــري مهندسـ  Massachusetts Institute ofدكتـ

Technology 1983،  در آمريكا 
 Massachusetts Institute ofفــوق ليســانس مهندســي هســته اي از

Technology 1980،  در آمريكا 
  1354عتي شريف، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صن

  

  عبدالعظيم نديمي فرخ،
  دزفول 1332متولد 

  ساكن تهران
anadimifarokh@yahoo.com 

  ، تلفن منزل 0912-1488799تلفن همراه 
   .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
فوق ليسانس مهندسي صنايع، گرايش مديريت صنايع از دانشـگاه صـنعتي   

  1371شريف، 
  1355صنعتي شريف،  ليسانس مهندسي برق از دانشگاه

 سوابق شغلي و مديريتي

  مجري طرح هاي بزرگ پااليشگاهي جزيره سيري
  اشتغال در شركت نفت فالت قاره
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  نيكخواه، بهروز
  تهران 1331متولد 

  ساكن تهران و كانادا
nikkhahb@yahoo.com 

  001-647-990-1331و  0912-19993961تلفن همراه 

  تحصيالت 
  1376  از دانشگاه منچستر در انگلستان، دكتري مهندسي سخت افزار

 University of Kentفوق ليسانس مهندسي برق گرايش الكترونيك از 

at Canterbury  ،1357در انگلستان  
  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران، 

 سوابق شغلي

  نشسته دانشگاه آزاد واحد كرجعضو هيئت علمي، استاديار باز
  

  افشار هاشم خاني، منصور
  تهران 1330متولد 
  پنسيلوانيا ايالت -آمريكاساكن 

  001-215-616-0496شماره تلفن منزل 
  فاقد ارتباط با انجمن

  1355، ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف
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  ، گلشاهاقدسي
  سمنان 1332متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1356ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  

  اكرميان، كامران
  كاشان 1331متولد 
  اتريشساكن 

 فاقد ارتباط با انجمن
  

  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  

  جاللي، بيژن
  اراك 1332متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1355، ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف

  

  حاجي حسيني، علي
  تهران 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  

  1358ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  محسن  حاجي خامنه،
  تبريز 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1355، ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف
 

  

  خان زاده، ابراهيم
  كاشان 1331متولد 
  آنجلس ا، كاليفرنيا، لوسآمريكساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
ارايه دهنده  آنجلس آمريكا در لوس TECHNICONمالك و مدير شركت 
  خدمات پيمانكاري برق

 

  خرم آبادي، كامران
  تهران 1332متولد 
  Menlo Park -كاليفرنيا -آمريكا

  001-650-854-3675شماره تلفن منزل 
  فاقد ارتباط با انجمن

  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  داورپناه، فرناز
  تهران 1331متولد 
  Lünenآلمان، ساكن 

  0049-2306-25571تلفن محل كار 
  فاقد ارتباط با انجمن

  1355، ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف
 FARCO Industrieservice und Consulting GmbHمالك شركت 

  در آلمان
  

  رفيعي، سيد محمد تقي
  آبادان 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  

  ستوده، مهدي
  اردستان 1332متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  

  غالمحسينسيگاري، 
  تهران 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  شموئليان، عنايت اله
  تهران 1330متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1354، ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف
  
 

  طاهري، بيژن
  اردبيل 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 
  1355يسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، ل

  

  معروفي بزرگي، ماندانا
  تهران 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  

  مفاخر، فخرالدين
  اهواز 1332متولد 
  استراليا، ملبورنساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1354، نشگاه صنعتي شريفليسانس مهندسي برق از دا
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  محمدآقا  مفيد،
  اصفهان 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
 

  الياهو نتنالي، 
  تهران 1332متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1358ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
  

  هاشمي، سعيد
  شانكا 1332متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1356، ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف
  

  وزاني، محمد جعفر
  شيراز 1326متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  تمشفصل ه

  
  مشخصات دانش آموختگان دانشكده 

 مهندسي شيمي
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  ارجمندي، احمد
  قم 1332متولد 

  ساكن آمريكا، ايالت كلمبيا، كلرادو
adamarjo@gmail.com 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1994فوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه يورك آمريكا، 

  1990ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه يورك آمريكا، 
  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  هاي اطالعاتي نكمتخصص در طراحي و توسعه با

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 2001در دنور آمريكا، از  Codabaseرئيس شركت 
  2013تا  2009، از .Elavon, Incافزار ارشد در شركت  مهندس نرم
  2009تا  2008از   ،FedEx Servicesافزار ارشد در شركت  مهندس نرم

  2008تا  2007، از Verizon Businesافزار در شركت  تحليل گر كسب و كار و معمار نرم
  2007تا  2006، از EDSافزار در شركت  مهندس معمار نرم
  Verizon Business ،2006آفزار در شركت  مهندس ارشد نرم

  2006تا  2003، از Key MCIافزار ارشد در شركت  مهندس نرم
  2003تا  2001از   ،Quvadx (Xcare)افزار ارشد در شركت  مهندس نرم
  2001تا  2000، از Ernst & Youngافزار در شركت  عماري نرممهندس م

  2000تا  1998، از VSYSافزار در شركت  مهندس معماري نرم
  1998تا  1997، از Current Incافزار در شركت  مهندس نرم



 

361 
 

  اميري، سياوش
  كازورن 1331متولد 

  ساكن شيراز
amirisiavash@yahoo.com 

   071-36494671 زلمن ،09177027701: همراه تلفن

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355ليسانس مهندسي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350 ،شيراز خرد دبيرستان از رياضي ديپلم
  1381 ،نيرو وزارت پروژه مديريت ساله يك دوره

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.tavanfan.com( كنون تا 1386 شيراز، فن توان شركت مديره هيئت عضو
  1386 تا 1382 از پارس، مشاور مهندسين پارسيان، نفتي پروژه نظارت لمسئو
  1382 تا 1370از  فارس، استان فاضالب و آب شركت برداري بهره معاونت و عمراني هاي طرح معاون
  1370 تا 1359 از آگتاب، مهندسي شركت عامل مدير

  چكيده تجارب
  زي و تست هيدرواستاتيك خطوط انتقال گاز و نفتاندا هاي نفت و گاز، آب و فاضالب، راه انجام پروژه

 خانواده

 شـركت  در همكـار  عمران مهندس بابك: هستم فرزند سه و همسر داراي
 مهندسـي  ارشـد  كارشناسـي  دانشـجوي  بهنـام  پزشـك و  بهـرام  فن، توان

  .است شريف صنعتي دانشگاه مكانيك

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 كـه  آموخـت  مـن  به و بود مؤثر بسيار نم براي شريف دانشگاه در تحصيل
  .بپردازم جستجو به زندگي در مسائل حل براي چگونه



 

362 
 

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 و دادم مي تحصيل ادامه كردم، مي استفاده زندگي هاي فرصت از بيشتر گشتم بازمي جواني دوره به چنانچه
  .كردم مي آموختن صرف را وقتم بيشتر

 نسل جوان سخني با

  خويش ميهن به خدمت براي مداوم شتال
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  اميني، سعيد
  تبريز 1330متولد 

  ساكن تهران
saeedamini89@yahoo.com 

  44261825، شماره منزل 0912-1462924شماره همراه 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان رهنما تهران، 
  1372سال در تهران،  2زش زبان انگليسي تا سطح عالي در موسسه ملي زبان به مدت آمو

سال در شركت سيمان تهران در داخل كشـور   26دوره هاي كوتاه مدت در ارتباط با صنعت سيمان طري 
  و نيز كشورهاي آلمان، اتريش، بلژيك و هلند

  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي

به خدمت سربازي رفتم و خرداد  56در خرداد سال  55حصيل شدن در اسفند سال الت اينجانب پس از فارغ
سال در يك كارخانه توليد مواد غذايي به عنوان  4سپس به مدت . خدمت سربازي را به پايان رساندم 58

سـال در   26در كارخانه سيمان تهران مشغول به كـار شـدم و مـدت     62از مرداد . مسئول فني كار كردم
   .ام بازنشسته شده 87كردم و از اواخر سال  رخانه كار ميهمان كا

  چكيده تجارب
سال خدمت در شركت سيمان تهران، خالصانه در خدمت توليد  26در مدت 

هـايم در   سيمان بودم و تجارب بسياري كسب كردم و با استفاده از آموختـه 
اهش دانشگاه شريف در افزايش توليد با كيفيت و باال بـردن بهـره وري، كـ   

هـاي   هـا و گلولـه   هاي توليد، كاهش مصـرف آجرهـاي نسـوز كـوره     هزينه
هاي مواد و سيمان، كاهش مصرف انرژي فسـيلي و برقـي در توليـد     آسياب

  .نقش كوچكي داشتم



 

364 
 

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

مان بلژيك سفر كرده و تجربـه كـاري در صـنعت سـي      در زمان خدمت به كشورهاي هلند، آلمان، اتريش،
  .ام كسب كرده

به خواندن روزنامه و پيگيري مسائل اقتصادي، سياسي و فرهنگـي و بـه روز بـودن مسـائل اوراق بهـادار      
  .عالقمندم

  .دو فرزند پسر دارم كه در زمينه هاي طراحي، عكاسي و موسيقي فعاليت دارند

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

ها قـدرت تجزيـه و تحليـل     نستم استفاده كنم، ولي اين آموختههايم در دانشگاه نتوا اگرچه از تمام آموخته
داد كه بتوانم براي حال مسائل كاري بهترين راه را انتخاب نمايم و اكثراً هـم موفـق    مسائل را به من مي

شـد، بنـابراين حـل     از طرف ديگر چون در دانشگاه براي پاس كردن واحدها بسيار سـختگيري مـي  . بودم
مسـاله اساسـي عـالوه بـر حـل      . مقايسه با پاس كردن واحدها آنچنان مشكل نبودمسائل فني كاري در 

  .مشكالت فني كار، مسائل كارگري و طرز برخورد با آنها بود كه اهميت فراواني داشت

 فرصت بازآفريني دوره جواني

بسـياري از  اگر چـه در دوران كـاري از   . رفتم ام مي گشتم همين راه كه رفته مي سال قبل بر 40اگر من به 
در روابـط  . ها رنج بردم ولي درمقابل وجدانم و در مقابل پروردگارم آسـوده خـاطرم   عدالتي ناماليمات و بي

هـر  . كاري هميشه وجدان كاري داشتم و سعي كردم هميشه عدالت را در مسائل كارگري رعايـت نمـايم  
  .چند كه در بعضي مواضع اين مسائل باعث ايجاد مشكالتي براي من شد

 صيه به نسل جوانتو

به نظر من هميشه بايد خدا را ناظر بر انجام كارها دانست و سعي كرد هميشه جانب حق را گرفـت حتـي   
التحصـيل   در شرايط خاص كشور كه همه در جريان آن هسـتيم جوانـان فـارغ   . اگر به ضرر فرد تمام شود

درجـه دوم سـعي كننـد در جهـت      بايد سعي كنند در درجه اول در داخل كشور بمانند و خدمت كنند و در
  .كارآفريني اقدام كنند و نه صرفاٌ به استخدام و كسب در آمد ثابت فكر كنند

پيام من به جوانان دانشجو اين است كه هميشه براي شكوفايي مملكت تالش نمايند و اگـر در آينـده در   
ري ترجيح دهند و از زد و بند مقام باالئي قرار گرفتند هميشه سعي كنند شايسته ساالري را به پارتي ساال

  .و كسب درآمدهاي نامشروع جداً خودداري كنند
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  الهه  انساني،
  تهران 1332متولد 

  سانفرانسيسكو  ساكن آمريكا، كاليفرنيا،
enssani@sfsu.edu 

  001-415-3380-6581: تلفن كار

  تحصيالت
  1987رين افتخار در امتحان دكتري، دكتري مهندسي عمران از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي با كسب باالت

  1980فوق ليسانس مهندسي عمران از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، 
  1978فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، 

  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران، 

  مه مهندسي حرفه در مهندسي بهداشت و فاضالبداراي گواهينا

 سوابق شغلي و مديريتي

عضو هيئت علمي، استاد مهندسي عمـران و مهندسـي محـيط زيسـت كـالج مهندسـي دانشـگاه ايـالتي         
  )www.sfsu.edu(تاكنون  1995سانفرانسيسكو، از 

  2005تا  2004رئيس دانشكده مهندسي عمران دانشگاه ايالتي سانفرانسيسكو، از 
 1995در سانفرانسيسـكو كاليفرنيـا، از    Applied Technology and Scienceموسس و رئيس شركت 

  تاكنون
ــركت   ــروژه در ش ــدير پ ــوني  Dames & Moore )AECOMم در ) كن

  1990تا  1987سانفراسيسكو كاليفرنيا، 
تـا   1990، از City & County of San Franciscoمعاون مدير اداري در 

1995  
شعبه اي  Borna Engineersدر شركت ) Staff Engineer(د مهندس ستا

  1354تا  1353فرانسه در تهران، از  Technipاز 
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  چكيده تجارب
نفره زنان فرهيخته علـم و   30و به همره يك هيئت  AAASبه عنوان ديپلماسي علمي شوراي مشورتي 

هبـري زنـان علـم، فنـاوري و     ر"از آمريكا به كويت سفر كردم تـا در كنفـرانس    2007مهندسي در سال 
  .سخنراني كنم "مهندسي در كشورهاي اسالمي

هـاي حيـاتي    از طرف بنياد ملي علوم آمريكا براي مطالعه تاثير زلزله بـم بـر روي شـريان    2003در سال 
  .ام تاسيسات آب، جاده و پل به شهر بم در ايران سفر كرده

هاي زيرزميني شهر  در خصوص بررسي اثر زلزله بر آب انجام برنامه مطالعاتي براي بنياد ملي علوم آمريكا
  .كه با همكاري سازمان آب كرمان انجام شد 2005بم و حومه آن در سال 

  1991اجراي دوره كوتاه مدت براي تصفيه فاضالب با استفاده از ريزجلبك در اصفهان در سال 
سازمان آب و فاضـالب اصـفهان    طراحي بركه با اكسيداسيون باال براي تصفه فاضالب در اصفهان براي

  1991در سال 
 17هيئت فني اعزامي از طرف برنامه محيط زيست سازمان ملل به ايزميت تركيه براي ارزيابي اثر زلزلـه  

  1999اوت 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  مقاله علمي و انتشار آن در مجالت و كنفرانس معتبر مهندسي محيط زيست 50تدوين 
  )ASCE(من آمريكايي مهندسيين عمران عضو انج

 )SF-IACC(  موسس و رئيس اتاق بازرگاني آمريكاييان ايراني تبار در سانفرانسيسكو كاليفرنيا

  )ACIS(الملل  كميته مشورتي علوم بين -)AAAS(عضو انجمن آمريكايي و پيشرفت علمي 
  )AWEE(عضو انجمن زنان فعال در آب، محيط زيست و انرژي 

 (AEP) ن متخصصين محيط زيست آمريكاعضو انجم
  1995تا  1994رئيس انستيتو مهندسين شيمي آمريكا در كاليفرنياي شمالي، از 

  1994تا  1989مدير غير اجرايي انستيتو مهندسين شيمي آمريكا، از / خزانه/ دبير/ نايب رئيس
از  "نه دنيا را تغييـر دادنـد  مهندسين زن، داستانهاي خارق العاده اي از اينكه چگو"فهرست شده در كتاب 

  2006انتشارات انجمن مهندسين عمران آمريكا، 
  2005دانشمند برتر در عرصه محيط زيست،  100فهرست شده در 

زن تاثير گذار در منطقـه خلـيج    50نامزد شهردار سابق شهر سانفرانسيسكو ويليام براون به عنوان يكي از 
  2001سانفرانسيسكو، 

براي خدمت رساني به مهندسي محـيط زيسـت توسـط انسـتيتو مهندسـين شـيمي       برنده جايزه سرآمدي 
  2000آمريكا، در بركلي كاليفرنيا، 



 

367 
 

  1991-1992برنده جايزه زن جهاني سال براي خدمت رساني به مهندسي و فناوري محيط زيست، 
سـتان،  كمبـريح انگل  ،"چه كسي كيست از زنان حرفه اي و فعال در كسب و كـار "درج در فهرست كتاب 

  1992ويرايش 
  1987دريافت بورسيه تحصيلي دوره دكتري از رئيس دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، 

در مجله دانشجويي كالج مهندسي دانشگاه كاليفرنيا  CaliforniaEngineerاولين برنده بهترين مقاله در 
  1986در بركلي، 

  1984-85براي سال تحصيلي  Teaching Assistan Awardبرنده جايزه 
  تاكنون 2013شهردار سانفراسيسكو و حومه منتخب شهردار كنوني ادوين لي، از  مشاور

  2002تا  1995از   از نشريات انستيتو مهندسي شيمي آمريكا، Flowsheetعضو هيئت تحريره نشريه 
هيئت علمي مهندسي محيط زيست دانشگاه كاليفرنيا در بركلي در سال  -عضو برنامه آموزشي دانشجويي

1994  
  1992عضو كميته مشورتي كنسرسيوم طراحي و ساخت سبز در دانشگاه بركلي در سال 

   1991رئيس سمپوزيوم انستيتو مهندسين شيمي آمريكا برگزار شده در بركلي در سال 
  1991نماينده فني برنامه محيط زيست سازمان ملل در منامه بحرين در سال 

شده توسط دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه بركلي، از عضو شبكه گروه فناوري محيط زيست تشكيل 
  تاكنون 1992

  تاكنون 1992عضو شوراي عالي مشورتي ايالت كاليفرنيا در زمينه آلودگي، از 

 فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنريدستاوردهاي 

 1998، از )CWESTE(موسس سازمان غير انتفاعي كميته آموزش زنـان در علـم، فنـاوري و مهندسـي     
  اكنونت

  2008تا  NIAC( ،2006(عضو هيئت مديره شوراي ملي آمريكاييان ايراني 
  2001هاي ارزان قيمت،  عضو هيئت مديره انجمن غير انتفاعي ساخت خانه

حومه منتخب شـهردار سـابق گـاوين نيوسـام، از     كميسيون حقوق مهاجرين سانفرانسيسكو و  كميسارياي
  تاكنون 2005

 تاليفات

 Design Manual for Advanced Waste Water Treatment High Rateيستاليف كتاب دسـتنو 

Ponds به فارسي ترجمه شد 1992، اين دستنويس در سال.  
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كـه قـرار    Water Shed Management: Lessons Learned from Practiceكتاب در حـال تـاليف   
  .منتشر شود 2016است در سال 

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

به اين خاطر است كه من بـه  . نشگاه شريف زيربنا و روش تفكر و نوآوري را به من آموختتحصيل در دا
آموزيم كه فرد متفكر متكي به خـود و مجهـز بـه     كنم كه ما در دانشگاه به شما مي دانشجويانم تاكيد مي

التحصـيالن ايـن    فارغ. ابزار قوانين پايه علمي و مهندسي باشيد تا بتوانيد مسائل واقعي بيرون را حل كنيد
رسـد، امـا    فرصت را دارند كه اولين تكليف در شروع كار، در نگاه اول مشكل و غير قابل حل به نظر مـي 

همينكه آنرا فهميدند و آنرا تفسير كردند و به قطعات كوچك شكستند، خواهند فهميد كه ابـزاري كـه در   
  .هد كردحين تحصيالت به آنها داده شده تكليف آنان را به سادگي حل خوا

مـن در ايـن   . تحصيل در دانشگاه شريف اثر عميقي بر روي زندگي حرفه اي و شخصي من داشته اسـت 
من با دوستانم . تواند داشته باشد را داشتم دانشگاه موهبت بهترين امكانات آموزشي را كه يك شخص مي

م و واقعاً از رشـته  هاي درسي داشتم و ميتوانستيم بصورت مشترك بر روي مسائل مختلف بحث كني گروه
كـنم كـه بـه ايـن      من احساس مي. العاده داشته باشيم تحصيلي خود لذت ببريم و همينطور يادگيري فوق

اولين هفته در دانشگاه بركلـي  . ما بهترين استادان را داشتيم. دانشگاه بسيار مديونم و بايد آنرا جبران كنم
بـه   Judson King  شخصـيت سرشـناس جهـاني   آورم كه رئيس دانشكده مهندسي شيمي،  را به ياد مي

او بـه  . درخواست پذيرش من اشاره كرد كه آقايان شادمان و جاوداني در آن براي من توصيه نوشته بودند
. من بودند و او از من هم انتظار دارد كه مانند آنان باشم )20( من گفت كه آندو دقيقاً دانشجوي نمره الف

  .متشكرم! چه افتخاري

 فريني دوره جوانيفرصت بازآ

ترين كاري كه من تاكنون در تمام عمرم انجـام   مشكل! ام من بارها اين سئوال را در زندگي از خودم كرده
به همين دليـل اسـت كـه مـن اكنـون عضـو كميسـارياي حقـوق         . ام اين است كه يك مهاجر باشم داده

اينكار به مـن  . را ارتقا دهم هدف من اين است كه كيفيت زندگي مهاجرين منطقه خودم. مهاجران هستم
ياد داد كه مستقل باشم و به منابع خودم تكيه كنم و به همه چيز بيانديشم و به زندگي از همه زوايا نگـاه  

ام را انتخاب كنم و نسـل مـا    توانستم حرفه من زماني در ايران به دنيا آمدم كه به عنوان يك زن مي. كنم
نـه تنهـا بـه علـوم شـيمي و      . شيمي را انتخاب كـردم مهندسي  من رشته. درصف مقدم و مركز توجه بود

رياضي عالقه بسيار داشتم، بلكه ايران يك كشور نفتي بـود و بـراي بهبـود مملكـت كـه نسـل مـن آن        
در . داشـتم  بايست در مورد نفت و صنعت نفت و انرژي كامالً آشنايي مـي  مسئوليت را قبول كرده بود، مي

زيست در آمريكا تاسيس شد و متعاقب آن، اين سازمان در ايـران شـروع    سازمان محيط 1970اوايل دهه 
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ما استاداني نظير دكتر شادمان و دكتر شايگان داشتيم كه در اوايل حركت محيط زيسـت،  . به تشكل كرد
در همان زمان هم توجه به آلـودگي هـوا و آب در   . توجه ما را به درك اهميت محيط زيست جلب نمودند

در كشور وسيع و بزرگي مثل ايران، جمع آوري و تصفيه فاضـالب انجـام   . كرد م جلوه ميزمين بسيار مه
در نتيجه من تصميم گرفتم كه در آمريكا . شد و همان موقع صحبت از طرح چهل ساله فاضالب بود نمي

. رشته تصفيه فاضالب را انتخاب كنم كه كاربرد مباني مهندسي شيمي براي مبـارزه بـا آلـودگي آب بـود    
هاي تصفيه آب و فاضالب بود كـه ايـن مهمتـرين نيـاز      هاي جمع آوري و سيستم هدف من طراحي لوله
هـاي تصـفيه را بـراي     من رشته تصفيه فاضالب به روش جلبك ريـز و حوضـچه  . جامعه را برآورده سازم

براي ايران هاي تحقيقاتي ما در دانشگاه كاليفرنيا بركلي  هايي نظير سيستم تحقيق انتخاب كردم و سيستم
هاي ما در بركلي آمدن و متعاقبـاً مـن    يكي از مهندسان طراح به آزمايشگاه. طراحي شد) تهران و مشهد(

هاي فاضالب و سيستم تصفيه فاضالب در تهران برقـرار   بينم كه لوله خوشبختانه حاال مي. به ايران رفتم
در زندگي انجام داده ام، در اين صـورت   كنم، كاري كه بارها به اين ترتيب وقتي نگاه به گذشته مي .است

كنم و  من براي همه مواهبي كه به من داده شده احساس خوشبختي مي. هيچ چيزي را تغيير نخواهم داد
  .از اين جهت شكرگزار هستم

 سخني با نسل جوان

هميشـه   .وقت را از دست ندهيد چون بهترين چيزي است كه همه مـا داريـم  تاكيد من اين است كه شما 
در اين زمينه هـيچ عـذري قابـل قبـول     . خود را وقف كار كنيد و احساس تعلق و پاسخگويي داشته باشيد

مـا در قبـال اقـدامات و اتفاقـات     . گيري كنيم و احساس قرباني بودن داشـته باشـيم   ما نبايد بهانه. نيست
يسـتيد و مسـير خـود را    بنابراين اولين توصيه من اين است كه خودتان را بشناسيد، بدانيد كه ك. مسئوليم

از خدا بخواهيد كه شـما را هـدايت كنـد و بـه     . راهنمايي بگيريد ولي به خودتان اعتماد كنيد. دنبال كنيد
به اين دليل براي خود رسالتي قائل شويد و تـالش كنيـد كـه دنيـا را بـه جـاي       . فطرت خود اعتماد كنيد

دتان و مردم ديگر بايـد بهتـر زنـدگي كننـد، پـس      اگر شما اين اعتقاد را داريد كه خو. بهتري تبديل كنيد
دوري   اگر از همـه خشـونت و سـرزنش   . خودتان صادقانه و با عشق به همه چيز و همه كس زندگي كنيد

كنند، اگر شما احساس پاسخگويي و مسئوليت پذيري داشته باشيد، اگر شما راهبر باشيد و در هر كارهايي 
درصد بيشتر از آن چيـزي كـه از    10باشيد، اگر شما هميشه حداقل  دهيد ابتكار عمل داشته كه انجام مي

شود و يا از خودتان انتظار داريد انجام دهيد، و اگر همه آنها را بـا نگـرش بـاز و مثبـت و      شما خواسته مي
  .موفق خواهيد بودحتماً شما عشق به دنيا انجام دهيد، در اين صورت 
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  پيام ويژه
ده سال پـيش در جشـن   . ار كنندگان اين گردهمايي بزرگ بسيار تشكر كنمبدين وسيله ميخواهم از برگز

مراسم بسيار با شكوهي بـود مـن هنـوز آن    . چهلمين سال تاسيس دانشگاه در جزيره كيش شركت كردم
خصوصاً در مراسم افتتاحه كـه صـحبت و معرفـي گـروه آموزشـي پيشكسـوت       . خاطرات برايم زنده است

هـاي عزيـز    اي دوره اين افتخاري است كه در جشن امسال، هـم . ني و بقيه بوددانشگاه نظير آقايان لكستا
التحصـيالن   به اميد ديدار و به اميد رشـد ايـن دانشـگاه عزيـز، چراكـه فـارغ      . ازدوره ششم ميزبان هستند

نـامي آن   و بـزرگ ) Brand(هاي استقامت و رشد هر دانشگاهي هستند و بـه برنـد    هميشه يكي از ستون
  .كنند مك ميدانشگاه ك
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  باستاني، داريوش
  

  تهران 1331متولد 
  ساكن تهران

bastani@sharif.edu 
  22297926، تلفن منزل 0912-3058737تلفن همراه 

 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1369در انگلستان، ) UMIST(دكتري مهندسي شيمي از دانشگاه منچستر

  1365در انگلستان، ) UMIST(فوق ليسانس دانشگاه منچستر 
  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران، 
 Liquid–liquidدانشگاهي مكانيك سياالت، انتقـال جـرم، انتقـال حـرارت پيشـرفته،        مدرس درسهاي

extraction  وUnit Operation  

 سوابق شغلي و مديريتي

دانشـكده مهندسـي شـيمي و نفـت دانشـگاه صـنعتي        استاد/ دانشيار/ استاديار/ عضو هيئت علمي، مربي
  )www.sharif.edu( 1394تا  1355شريف، از 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 40تدوين
  كنفرانس هاي ملي المللي و مقاالت متعدد در هاي معتبر بين مقاله علمي در كنفرانس 65ارايه 

  خانواده
 فـوق  مـدرك  داراي دو هـر  و بوده متأهل هردو كه فرزند دو داراي متأهل،
   .باشند مي شيمي مهندسي رشتة در ليسانس
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  باقري، محمدحسن
  اراك 1326متولد 

  ساكن كانادا، ونكوور
mhbagheri26@gmail.com 

  001-778-862-4090تلفن همراه 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1356انس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، ليس

  1347، تهران نصيري دكتر دبيرستان ازرياضي  ديپلم
  1371صنعتي در تهران،  مديريت سازمان از مديريت ماهه 6 دوره
  1999كانادا،  ونكور BCIT انستيتودر  پروژه مديريت و ساختماني كدهاي دوره

  خوب حد در انگليسي زبان به آشنايي

 شغلي و مديريتي سوابق

  تاكنون 2003، از پروژه چندين اجراي ودر ونكوور كانادا  Zagross ساختماني شركت تأسيس
  2002تا  1999در ونكوور كانادا، از Bridge ساختماني شركت در پروژه مدير 2002 تا 1999 سال

  1999تا  1998در ونكوور كانادا، از  Canran ساختماني شركت در اشتغال
و اقامـت   دولتـي  كار از گيري رهو كنا 1374تا  1371، از كارون سيمان كارخانه پروژه مدير و عامل مدير

  1375در كانادا از سال 
  1370تا  1368، از ) برق آب كاالي تهيه و ساخت(  ساتكاب كيفي شركت كنترل سرپرست
، حقوق بدون مرخصيدر زمان  كيش جزيره كن شيرين آب دستگاهاي اندازي راه و كلي تعميرات پيمانكار

1366  
  1367تا  1366، از نيرو وزارت فاضالب و آب ارشناسك

 همزمـان ( گـان  رمزه اي منطقه آب شركت شهرها مشروب آب امور مدير
 جزيـره  كـن  شيرين آب نصب هرمز، جزيره كن شيرين آب نصب پروژه مدير
، )بسـتك  شهر كن شيرين آب نصب چارك، بندر كن شيرين آب نصب قشم،

  1366تا  1361از 
 انـدازي  راه نصـب (  شـريف  صـنعتي  دانشگاه انرژي آب انستيتو كارشناس
، از )تكنسـين  آمـوزش  كالسـهاي  ايجاد و لنگه بندر كن شيرين آب دستگاه
  1361تا  1359



 

373 
 

 خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 

 شـيرين  آب دهسـازن  كارخانجـات  ازسفر كرده و  اسلواكي چك ايتاليا، انگليس، ژاپن، آلمان،به كشورهاي 
 بـا  سـازي  پمـپ  مختلـف  كارخانجـات  آهـن،  ذوب ي، فـوال  هـاي  لوله ، (Desalination Plants) كن

سـيمان بازديـد    كارخانجـات  تأسيسـات  سـازندگان و  آبرسـاني،  خطـوط  صنعتي شيرآالت باال، ظرفيتهاي
  .ام كرده
  .مطالعه كتاب عالقمندم و نوردي كوه به

 دانشـكده  1358ورودي  التحصـيل  فـارغ خـانم خجسـته افضـلي     همسر. هستم فرزند دو و همسر داراي
 Sound(مهندسـي صـوت    رشـته  التحصـيل  فـارغ  پسـر  فرزنـد  ،شـريف  صنعتي دانشگاه برق مهندسي

Engineering ( بازرگاني رشته التحصيل فارغ دختر فرزندو) Commerce  (است.  
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  حقيقت، فريبرز
  سمنان 1330متولد 

  ساكن كانادا، كبك
fariborz.haghighat@concordia.ca 

  001-514-848-2424: تلفن محل كار

  تحصيالت و توانمندي ها
  1985ها از دانشگاه واترلو كانادا،  دكتري مهندسي طراحي سيستم

  1978فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه آريزونا آمريكا، 
  1354ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  اي هندسي حرفهداراي گواهينامه م
متخصص در زمينه مباني انتقال حرارت و جرم و كاربرد آن در ساختمان، گرمايش، تهويه و سيستم تهويه 

  مطبوع

 سوابق شغلي و مديريتي

ــادا، از    ــونترال كان ــا در م ــتاد دانشــگاه كورنكوردي ــي، اس ــت علم ــون  1986عضــو هيئ ــا كن  www(ت

concordia.ca(  
  نشگاه كونكورديا در كانادا در حال حاضررئيس بخش انرژي و محيط زيست دا

  1986تا  1985كانادا، از  Institute for research in constructionپژوهشگر مسئول در 
  1982تا  1980مشاور در زمينه تحليل و توسعه سيستم هاي انرژي در شهر رم ايتاليا، از 

  1980تا  1978پژوهشگر مركز تحقيقات مواد و انرژي در تهران، از 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 170تدوين 
  المللي هاي معتبر بين مقاله و ارايه آن در كنفرانس 150تدوين 
 تحريـري  بخـش  در  (IEA)انـرژي  المللـي  بـين  ژانـس آ در كانادا نماينده
  1988 سال از شهر و ساختمان در انرژي ميضما
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 از انـرژي  ذخيـره  و كـاهش  مضماي تحريري بخش در  (IEA)انرژي المللي بين ژانسآ در كانادا نماينده
  2009 سال

 ASHRAEانجمن تهويه مطبوع عضو ارشد ِ
 ISIAQالمللي كيفيت هواي فضاهاي سرپوشيده  عضو ارشد انجمن بين

  Sustainable Cities and Societyالمللي  ويراستار مجله بين
  Building and Environmentالمللي  استار مجله بينكمك وير

  المللي عضو هيئت تحريره بسياري از مجالت علمي بين
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  رشتچيان، داود
  زنجان 1330متولد 

  ساكن تهران
rashtchian@sharif.edu 

  66165062، تلفن محل كار 0912-1591028تلفن همراه 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1367  در انگلستان،) UMIST(تو علم و فناوري دانشگاه منچستر دكتري مهندسي شيمي از انستي

  1364در انگلستان، ) UMIST(انستيتو علم و فناوري دانشگاه منچستر فوق ليسانس مهندسي شيمي از 
  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

 HSEمتخصص در زمينه مهندسي شيمي، مهندسي ايمني و 
  ، طراحي فرآيند، ايمني، چكيده سازي چندبخشيهاي پژوهشي زمينه

مدرس درسهاي مكانيك سياالت پيشرفته، انتقـال حـرارات، طراحـي فرآينـد محاسـباتي، اقتصـاد بـراي        
  مهندسي شيمي

  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

تـاكنون   1380عضو هيئت علمي، استاد دانشكده مهندسي شـيمي و نفـت دانشـگاه صـنعتي شـريف، از      
)www.sharif.edu(  

  1393تا  1391مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريف، از 
  1393 تا 1391 از صنعتي شريف، دانشگاه مميزي كميته عضو
  دانشگاه شوراي منتخب -آتيه تامين صندوق مديره هيات عضو

تـا   1385رئيس دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشـگاه صـنعتي شـريف،    
1389  
  1385تا  1383، از دانشگاه خاص موارد يسيونكم عضو

معاون تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف، 
  1385تا  1380

تـا   1378عضو هيئت علمي، دانشيار دانشكده مهندسـي شـيمي و نفـت، از    
1380  
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تـا   1377ان، انگلسـت ) UMIST(فرصت مطالعاتي يكساله در انستيتو علم و فنـاوري دانشـگاه منچسـتر     
1378  

  1377تا  1376عضو هيئت علمي، دانشيار دانشكده مهندسي شيمي و نفت، از 
  1376تا  1372رئيس دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف، 

  1372تا  1371معاون تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف، 
  1372تا  1368صنعتي شريف، دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه آموزشي معاون 

  1368تا  1367عضو هيئت علمي، استاديار دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف، 
  1367تا  1363در انگلستان، از ) UMIST(فرصت مطالعاتي انستيتو علم و فناوري دانشگاه منچستر  

  ايران چيني شركت مديره هيات عضو
  سينا چيني شركت مديره هيات عضو
  منظوره چند تعاوني شركت مديره ياته عضو

  1363تا  1361مربي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف، 
  1361تا  1359اشتغال در شركت مهندسين مشاور مهاب در تهران، 

  1359تا  1355مربي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف، 
  دانشگاه مسكن تعاوني شركت بازرس

  چكيده تجارب
پتروشيمي : ها پروژه ارتباط با صنعت از طريق عقد قرارداد با معاونت پژوهشي دانشگاه از قبيل مجري ده

مباركـه، پتروشـيمي آرياساسـول، شـهرداري      خراسان، پتروشيمي شيراز، پتروشيمي اراك، شـركت فـوالد  
  تهران

  مجري چندين دوره آموزشي مربوط به مهندسي ايمني
  مهندسي ايمنيمجري چندين پروژه صنعتي در مورد 

  موسس و مدير مركز طراحي فرآيند ايمني و كاهش ضايعات دانشگاه صنعتي شريف

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي هاي معتبر بين مقاله و سخنراني علمي و ارايه آنها در نشريات و كنفرانس 96تدوين 
  رمقاله فارسي و انتشار آن در مجالت معتبر داخل كشو 11تدوين 

  مقاله در همايش هاي معتبر داخل كشور 50ارايه 
  1381تا  1379مشاور معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري در امور پروهشي، از 

 40-60 هاي پروژه براي برنامه و مديريت سازمان امور در علوم وزير نماينده
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 Acting chairعلـوم  وقت وزير حكم با سوم جهان علوم آكادمي كنفرانس (Third world academy 
of sciences) Science and Technology in Iran 

  1381تا  1379 از فناوري و تحقيقات علوم، وزارت علمي هاي انجمن شوراي عضو
 هـاي  سـال  در اروميه و شيراز هاي دانشگاه در ها دانشگاه پژوهشي معاونين هاي همايش برگزاري دبير

  1381 تا 1379
  كشور آموزش و سنجش سازمان در PE آزمون برگزاري كميته عضو

  علوم وزارت سطح در و دانشگاه سطح در دكتري و ارشد كارشناسي هاي آزمون برگزاري مجري
  متوالي سال 3 در دكتري و ارشد كارشناسي هاي آزمون برگزاري در دانشگاه االختيار تام نماينده
  وزير حكم با علوم وزارت مطالعاتي هاي فرصت شوراي عضو
  تهران استان گاز شركت پژوهشي ورايش عضو
  خوارزمي جوان جشنواره داوران هيات عضو

  AIChEعضو انجمن مهندسي شيمي آمريكا 
، دوره دو در انجمن دبير، 1371 سال در IAChE ايران شيمي مهندسي انجمن اوليه گذاران بنيان از يكي
  ايران شيمي مهندسي ي، و مدير اجرايانجمن بازرس، انجمن مديره هيات عضو، انجمن رئيس

  Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineeringعضو هيئت تحريريه 
  Iranian Journal of Chemical Engineeringعضو هيئت تحريريه نشريه علمي پژوهشي 

  ارشاد وزارت مجوز بادانشگاه صنعتي شريف  ونفت شيمي مهندسي دانشكده فرايند نشريه مديرمسئول
  اميركبير نشريه تحريريه هيات عضو
  جداسازي نشريه تحريريه هيات عضو
 Iranian Journal of Chemical Engineering ،Loss prevention in the Process مجـالت  داور

Industries ،Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering  مجـالت  خيلـي و 
  ديگر
  ندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريفمه دانشكده آموزشي نمونه استاد
  1390 در سال دانشگاه طرف از ونفت شيمي مهندسي دانشكده پژوهشي برتر استاد

  1372انتخاب به عنوان مدرس برتر دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف، 
 بكتـا ( سـال  برتـر  ترجمـه  عنوان به ارشاد وزارت طرف از كتاب ترجمه براي موفق تالش جايزه دريافت
  )شيمي مهندسي واحد عمليات

، 1388، 1386، 1384هاي سـال  در HSE مـديريت  و ايمنـي  مهندسي ملي همايش تا پنجمين اولين دبير
  1392و  1390
  1375 سال در نفت صنعت دانشگاه برگزاري محل ايران، شيمي مهندسي ملي كنگره دبير
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 تاليفات و ترجمه

 Unit Operation of Chemicalكتـاب   از "شـيمي  مهندسـي  واحـد  عمليـات " ترجمه مشترك كتاب
Engineering ارشاد وزارت جايزه برنده، 1381 دانشگاهي، نشر مركز ناشر ،و جلد دوم اول جلد 

 .Jنوشـته   "ارزيابي تاثيرات و پيامدهاي حـوادث بـزرگ در كارخانجـات صـنعتي    "ترجمه مشترك كتاب 
Casal ،نفت وزارت -پخش و پااليش ملي شركت: ناشر  

 Flow sheeting forاز كتـاب   "شيميايي فرايندهاي طراحيدر  ايمني راهنماي"مه مشترك كتاب ترج
Safety 1385 شريف، صنعتي دانشگاه نشر مركز ناشر  
  پرورش و آموزش وزارت اي حرفه-فني گروه: ناشر) 1( شيميايي صنايع مباني كتابمشترك  تاليف
   پرورش و آموزش وزارت اي حرفه-فني گروه: اشر، ن)2( شيميايي صنايع مباني كتابمشترك  تاليف

  خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 
  .ام به انگلستان و آمريكا و خيلي از كشورهاي جهان سفر كرده

  .به فعاليت هاي اجتماعي و ورزش هاي شنا، پياده روي، كوه نوردي و اسكي عالقمندم
  .حصل استمتاهل و داراي دو فرزند هستم كه يكي دانشجو و ديگري م

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

كردند ولي با توجه به جوان بودن دانشـگاه، بيشـتر    اساتيد برجسته اي در آن زمان در دانشگاه تدريس مي
تحصـيل در دانشـگاه از نظـر شخصـيتي، حرفـه اي و علمـي،       . جنبه هاي آموزشي دانشگاه برجسته بـود 

  .شرفت شخصي و حرفه اي من موثر بوده استزيربناي فعاليت بعدي من بوده و بسيار در پي
 فرصت بازآفريني دوره جواني

اگـر بـه آن   . هاي علمي براي اينجانب بسيار مفيد بوده اسـت  انجام فعاليت هاي اجتماعي در كنار فعاليت
  .هاي علمي به جنبه هاي اجتماعي بيشتر بپردازم كردم ضمن تقويت فعاليت گشتم سعي ميدوران برمي
 جوان نسل سخني با

عشق به محيط كار، جدي گرفتن مسئوليت هاي محولـه پذيرفتـه شـده، همكـاري كامـل بـا مجموعـه        
  همكاران، احتراتم به كار ديگران، احترام به نظر و عقايد همكاران، احترام به پيشكسوتان

  پيام ويژه
. توجه داشته باشد تواند آينده درخشاني داشته باشد مگر اينكه به گذشتگان و پيشكسوتان خود جامعه نمي

لذا به اين وسيله تشكر و قدرداني خود را از موسسين، بينان گذاران، استاتيد دانشگاه كه در گذشته سـبب  
  .دارم رشد و شكوفايي اين دانشگاه شده اند اعالم مي
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  خان اف، محمدحسن
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
khanof@iust.ac.ir 

  0912-3841254: تلفن همراه
  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  ها تحصيالت و توانمندي
  1357 ،آمريكا در) USC(كاليفرنياي جنوبي  دانشگاه از مكانيك مهندسي ليسانس فوق
  1356در آمريكا،  )USC(كاليفرنياي جنوبي  دانشگاه از شيمي مهندسي ليسانس فوق

  1354ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
، اسـتاتيك و مقاومـت مصـالح، آزمايشـگاه مكانيـك سـياالت و       2و  1مدرس درسهاي مكانيك سياالت 

  آزمايشگاه عمليات واحد
  پژوهشگر در زمينه انرژي باد و مكانيك سياالت

 سوابق شغلي و مديريتي

 كنـون  تـا 1368 از ايـران،  صـنعت  و علـم  دانشـگاه  شـيمي  مهندسـي  دانشكدهمربي  علمي، هيات عضو
)www.iust.ac.ir(  

  1385تا  1383مدير امور مالي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت ايران، از 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  29/6/1385 – 36330 ثبت به شماره “دوار استوانه شده كنترل بندي آب” اختراع ثبت
  المللي ينمقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر ملي و ب 5تدوين 
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  رفعت راد، مصطفي
  اصفهان 1323متولد 

  ساكن تهران
 66928585، تلفن محل كار 0935-2101005تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1365  فوق ليسانس در دانشگاه تهران،

  1356ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان هاتف اصفهان، 

  در زمينه سراميك و صنايع كاشيمتخصص 
  هاي معمومي زبان انگليسي در حد استفاده در كار و مراوده

 سوابق شغلي
  1373تا  1366مدرس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در تهران، از 

  1366تا  1365مهندس خط لوليد در صنايع كاشي اصفهان، از 
 خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 

  .ام كرده  به كشورهاي اروپا، ژاپن و امارات متحده عربي سفربصورت توريستي 
  .به كارهاي اجتماعي و فرهنگي عالقمندم

پسـرم  . دخترم ليسانسه نقاشي و طراحي پارچه و لباس اسـت . فرزند دختر و پسر هستم 2داراي همسر و 
شـهيد بهشـتي و    ليسانسيه حقوق و عضو كانون وكال در تهران و نفر اول فوق ليسانس حقـوق دانشـگاه  

  .باشد برنده جايزه نخبه حقوق در فوق ليسانس اين دانشگاه مي
 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

بـا  . به نظر من متاسفانه سيستم آموزشي ما به اندازه كافي كارسـاز نيسـت  
ام دانشـگاه صـنعتي    هاي مختلف بـوده  توجه به اينكه من سالها در دانشگاه

  .دارد شريف در سطح باالتري قرار
 نسل جوان سخني با

من جمله اينكه اين . با آگاهي بيشتر در رشته تحصيلي خود را انتخاب كنيد
در كنـار تحصـيل از ورزش و   . باشـد  رشته تا چه حد مورد نياز جامعـه مـي  

هاي  باالبرن بينش اجتماعي غافل نباشيد و سعي كنيد با افراديكه در زمينه
  .ت بگيريدمورد نظرشان سابقه كار دارند مشور
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  رودپيما، شاپور
  تهران 1331متولد 

  ساكن اصفهان
shapoor@cc.iut.ac.ir 

shapoor_r@yhaoo.com  
  0913-2059237: تلفن همراه

  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت
  1372دكتري مهندسي شيمي از دانشگاه نيوساوت ولز استراليا، 

  1359از دانشگاه ويسكانسين آمريكا،  فوق ليسانس مهندسي شيمي
  1354ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350  تهران، 3ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.iut.ac.ir(تاكنون  1372عضو هيئت علمي، استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان، 
  ) www.jamiuni.ir(ي جامي در فوالدشهر اصفهان عضو هيئت علمي موسسه آموزشي عال

  1370تا  1368دستيار پژوهشي دانشگاه نيوساوت ولز در استراليا، 
  1367تا  1360  مربي دانشگاه صنعتي اصفهان،

  1358تا  1356دستيار آموزشي دانشگاه ويسكانسين آمريكا، 
  1364كارآموز صنايع شيميايي وزارت دفاع در زرين شهر اصفهان، 

  1360كارآموز شركت باطري سازي ري او واك در تهران، 
  1355در نيوجرسي آمريكا،  Cape Fear  Plant of Dupontكارآموز در 

  1353كارآموز در پااليشگاه تهران، 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 8تدوين 
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  زجاجي، شيوا
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
shivazojaji@gmail.com 

  22561858: ، تلفن منزل0912-1719315: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران، 
  1365 روز در استراليا، 20دوره آموزشي ايمني صنعتي به مدت 

  1370ماه در ژاپن،  2دوره آموزشي ايمني و بهداشت در صنايع شيميايي به مدت 
  هاي مختلف در زمينه ايمني و بهداشت صنايع در شهرهاي مختلف ايران دوره

  1378  روز، 10دوره مشكالت زنان كارگر در ايتاليا به مدت 
  انگليسي خوب، فرانسه متوسط

 سوابق شغلي

  تاكنون 1379تخصص در زمينه حوادث ناشي از كار، از كارشناس رسمي دادگستري م
  1379تا  1357بازرس كار در وزارت كار و امور اجتماعي در تهران، از 

 خانواده

 سـاله  34 پويـا : مفرزنـدان . است تهران تكنيك پلي دانشگاه از مكانيك مهندس اصغايي، مرتضي مهمسر
  .است هلند ساكن IT سليسان ساله 31 مينا و نيويورك ساكن هتلداري ليسانس

  ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه
 مناسـب  شغلي هاي تصميم گرفتن و كار انجام براي بازتر ديد كنم مي فكر
تحصيل در دانشگاه شـريف باعـث    .است بوده تحصيليم هاي شيوه نتايج از

 بيشـتر  دقت با نظرهايم و شده برخورد من با بيشتر احترام با اغلبشده كه 
  .است شده گرفته جدي و هشد داده گوش
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  فرصت بازآفريني دوره جواني
 دنيـا  همه در علمي مسايل و پيشرفتها آموختن و عملي كارهاي در بيشتر شركت بيشتر، تحقيق و مطالعه

  .كردم مي دنبال بيشتر را

 نسل جوان سخني با

 مورد در كتابي ارمد دوست بوده، حوادث بررسي و كارگاهها در ايمني مسايل مورد در من كار بيشتر چون
  .كنم منتشر و تهيه حادثه از پس شده ايجاد خانوادگي و انساني مشكالت زمينه در بيشتر و تجربياتم

  پيام ويژه
 عـدالت  و راست راه از باشند، آموختن حال در هميشه اميدوارم. دارم موفقيت و سالمتي آرزوي همه براي
 راهنمـايي  را آنها بودن انسان و آموختن راه در و گرفته جدي را جوانان ساير و خود فرزندان و نشده خارج
  .است بودن انسان مهم نيست، كن پر دهن نام با دانشگاه يك در تحصيل مهم. كنند
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  )فخري(سيدين آزاد، فخرالسادات 
  اصفهان 1332متولد 

  ساكن كانادا، كالگري
fsazad@hotmail.com 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1379در آداليد استراليا،  Adelaideاز دانشگاه دكتري مهندسي شيمي 

 1358ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف،  فوق
  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان بهشت آئين اصفهان، 
  زئوليت ها جمله انواع از و كاربرد انواع كاتاليست شناسايي ،متخصص در زمينه سنتز

  زبان انگليسي در حد عالي

 سوابق شغلي و مديريتي

  2015تا  2008از   پژوهشگر در دانشگاه كالگري كانادا،
  1387تا  1379دانشيار دانشگاه اصفهان، از / عضو هيئت علمي، استاديار

  1373تا  1361عضو هيئت علمي، مربي دانشگاه اصفهان، از 
ي به مدت چهار سال و معاون دانشجويي دانشكده فني و مهندسي معاون آموزشي دانشكده فني و مهندس

  سال 2دانشگاه اصفهان به مدت 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 40تاليف بيش از 
عضو هيئت تحريريه مجله انگليسي انجمن مهندسين شيمي ايران، از سـال  

  1386تا  1380
  1382، اصفهان دانشگاه ساز دانشگاه انجمن مؤسس اتيه عضو
  1386تا  1382، از اصفهان دانشگاه ساز دانشگاه انجمن رهيمد اتيه عضو
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 تاليفات

  1385از انتشارات دانشگاه اصفهان، » شيمي فيزيك مهندسي شيمي«تاليف كتاب 

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
  .ام سفر كرده مريكاآ و كانادا،استراليا ،اروپا و سياآ مختلف هاي كشوربه 
  .عالقمندم باغباني و خياطي اجتماعي، -فرهنگي فعاليتهاي ،مطالعهبه 

 التحصـيل  فـارغ  پسرم. است شيمي مهندسي هاي اي دوره هم از التجار وكيل سيدمحمد دكتر آقاي همسرم
. اسـت كانـادا   كـالگري  دانشـگاه  از عمـران  مهندسـي  رشته و اصفهان اهگدانش از پزشكي مهندسي رشته
 يدكتـر  دانشجوي حاضر حال در و كانادا گيل كم دانشگاه از عمران مهندسي رشته التحصيل فارغ دخترم

  .باشد مي كالگري دانشگاه عمران رشته در

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 و علمـي  هاي ناييتوا كسبدر مجموع  .بود آن اساسي ضعف نقطه كارآموزي هاي دوره فقدان حدودي تا
  .باشد من شغلي پيشرفتهاي جهت در خوبي پشتوانه توانست باال بنفس اعتماد

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 داشـتم  را دوران آن تكرار فرصت دوباره اگر كه هرچند دارم رضايت خود دانشجويي دوره در فعاليتهاي از
  .امتحان براي و ترم يانپا در نه و بگيرم ياد مستمر بصورت را دروس كردم مي سعي

 فكـر  كـردم  مـي  شركت غيره و كوهنوردي - علمي مسافرتهاي نظير گروهي فعاليتهاي در اينكه وجود با
  .كردم مشاركت مي اجتماعي هاي فعاليت در آن از بيشتر بايد كنم مي
ـ  را آن دليـل  و هسـتم  راضـي  ام ئيدانشـجو  زمـان  فعاليتهاي از بيشتر خودم شغلي فعاليتهاي از  و الشت

  .دانم مي كردن كار زمان در بيشتر پشتكار

 نسل جوان سخني با

  .است مهم خيلي نكردن فكر بعدي يك و زندگي ابعاد همه به توجه
  .برسيم نماييم اراده چه هر به ميتوان پشتكار و تالش با

  پيام ويژه
  .ببريم بهره آن لحظه لحظه از و باشيم زمان گذشت متوجه همواره



 

387 
 

  قاني، عظيمعبدل نژاد مم
  تبريز 1332متولد 

  ساكن تبريز
azim.mamaghani@gmail.com 

  0914-4176477تلفن همراه 

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان اميرخيزي تبريز، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  1394تا  1393، از اروميه پتروشيميمدير عامل 
 ريـيس  معـاون  :و به ترتيب تصدي سـمت هـاي مختلـف    1392تا  1377، از تبريز پتروشيميال در اشتغ

  عامل مدير /مجتمع رييس /مجتمع
 در شيفت سرپرست: تصدي سمت هاي مختلفبه ترتيب و 1376تا  1361، از اشتغال در پتروشيمي شيراز

 ريـيس  /شـيميايي  كودهـاي  آينـد فر مهندسـي  /اوره هـاي  واحـد  فرآيند مهندس /اوره واحد برداري بهره
  فني خدمات معاون/ فرآيند مهندسي

و تصـدي   1361تـا   1354، از )شريف صنعتي دانشگاه به وابسته( انرژي و مواد تحقيقات مركزاشتغال در 
  لندرور اتومبيل كارخانه در GRP قطعات توليد كارگاه مسئول /هوا آلودگي كنترل محقق :هاي مختلف سمت

 خانواده

همسر كارشناش ارشد فرش، پسر مختـرم و دانشـجوي بيولـوژي، دختـر     . و داراي دو فرزند هستممتاهل 
  .دانشجوي مهندسي هوا فضا

 دستاوردهاي حرفه اي

  88 سال در كشور پتروشيمي صنعت نمونه مدير عنوان به انتخاب

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 در بالمنازع اسيكارشن توانتحصيل در دانشگاه صنعتي شريف باعث ايجاد 
  .من گرديده است خدمت طول در فني امور
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  فالحي، سعيد
  آبادان 1332متولد 

  آنجلس ساكن آمريكا، كاليفرنيا، لوس
saiedfallaahi@yahoo.com 

  001-818-919-3076تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1357آمريكا،  در) USC(فوق ليسانس مهندسي محيط زيست از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي 

  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350شهريور تهران،  25ديپلم رياضي از دبيرستان 

 HD- Home Automatic Network- POSهاي مداربسته  متخصص در نصب تلويزيون
  هاي اسپانيايي و انگليسي مسلط به زبان

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1978آنجلس آمريكا، از  در لوس Unique Security Consultationمدير عامل شركت 

  چكيده تجارب
  عدد 4400مدير پروژه هاي كوچك، بزرگ به تعداد باالتر از 

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

  .شد دانشجويانتحصيل در دانشگاه شريف باعث يادگيري تفكر تحليلي در بين 

 فرصت بازآفريني دوره جواني

  ن بـا بازگشـت بـه دوره دانشـجويي دروس ترموديناميـك،     درصورت امكـا 
  .خواندم رياضيات و موازنه انرژي مواد را بيشتر مي

 نسل جوان سخني با

ايـن نحـوه   . كار كنيد كه زندگي بكنيد نه اينكه زندگي بكنيد كه كـار كنيـد  
  .زندگي را تا آخر عمر ادامه دهيد
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  كاوياني، محمدحسن
  شهرضا 1331متولد 

  اساكن شهرض
kavianymh@yahoo.com 

  0913-2215144تلفن همراه 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1376فوق ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي شهرضا، 

  انشركت در سمينارهاي علمي و مديريتي در اصفهان و تهر
سـاعت در   180گذراندن دوره مديريت اجرايي در اصفهان با همكاري سازمان مديريت صنعتي بـه مـدت   

  1372سال 
متخصص در زمينه توليد الياف مصنوعي خصوصاً پلي استر، توليد حاللهاي آلي و برشـهاي نفتـي، توليـد    

  صنايع كاشي، توليد پليمر
  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1393ير عامل شركت توليدي مواد شيميايي ايران در اصفهان، از مد
  1393تا  1391مدير پروژه توليد الياف پلي استر علويجه در اصفهان، 

  1392تا  1387مدير كارخانه در شركت پتروايمن سپاهان در اصفهان، از 
  1387تا  1384مدير كارخانه و عضو موظف هيئت مديره شركت صنايع كاشي اصفهان، از 

  1384تا  1382مدير كارخانه در شركت نويد زرشيمي در ماهشهر، از 
اشتغال در شركت پلي اكريـل ايـران در اصـفهان و تصـدي سـمت هـاي       
مختلف نظير سرپرست شيفت، مهندس فرآيند، مدير فرآينـد، مـدير توليـد،    

  1382تا  1358از   مدير تضمن كيفيت، مدير بخش و نهايتاً مدير كارخانه،
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  چكيده تجارب
  توليد الياف مصنوعي خصوصاً پلي استر در شركت پلي اكريل ايران

  توليد صنايع كاشي دوپخت در شركت صنايع كاشي اصفهان
تـا   1361راه اندازي پليمرساز استيل پلي استر بدون حضور كارشناسان خارجي در شركت پلـي اكريـل از   

1362  
  1387تا  1385ر شركت صنايع كاشي اصفهان، از صنايع كاشي اصفهان د 2انجام پروژه واحد 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  ارايه سمينار توليد الياف مصنوعي در ايران و جهان
بررسي اقتصادي پااليش گليكول بازيافتي راكتور دوم و سوم واحد پلي استر شركت پلي اكريل ايـران بـه   

  عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد

 ، خانواده  رجيسفرهاي خا

سفر به كشورهاي آلمان، تركيه، ايتاليا، اسپانيا، كره جنوبي و چين در رابطـه بـا توليـد اليـاف مصـنوعي و      
  صنايع كاشي

داراي همسر و دو فرزند دختر هستم كه فرزندان كارشناس ارشد اقتصاد و كارشناس ارشد مديريت مـالي  
  .هستند

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

اي مـن مـوثر    دانشگاه شريف به شكل بسيار موثر و غير قابل تصوري در تجهيز فعاليت حرفهتحصيل در 
هاي ديگـر بخـوبي مشـهود       التحصيل از دانشگاه بوده است و اين مسئله از لحاظ مقايسه با همكاران فارغ

عطـاف پـذيري   زمينه علمي فراهم شده در دوران تحصيل باعث ايجاد اعتماد به نفس باال به همراه ان. بود
  .زياد در من گرديد

 فرصت بازآفريني دوره جواني

از آنجائيكه رشته مهندسي شـيمي قبـل از ورود بـه دانشـگاه آرزوي قلبـي مـن بـود، در همـين رشـته و          
آنچه توانسته ممانعتي در آن بوجود آورد خارج از كنترل . دادم گرايشهاي مرتبط با آن تحصيل را ادامه مي

  .نمايم وجود اين احساس موفقيت و خوشبختي مياينجانب بوده و با 
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 توصيه به نسل جوان

صداقت و پاكي در همه ابعاد و طول خدمتي، پشتكار و عشق ورزي به كار، مطالعه مداوم و به روز بـودن،  
  تحمل ديگران در امور تخصصي و اجتماعي، توجه به جمع خانواده

  پيام ويژه
ه مهندسي شيمي و نفت خيز بودن كشور عزيز ايران بعد از اتمام شود با توجه به جامعيت رشت پيشنهاد مي

خصوصاٌ  -دوره كارشناسي و كار در محيط صنعت، بازآموزي در رشته هاي ديگر و كاربرد آنها انجام گيرد
  در رابطه با كاربرد مهندسي صنايع در مهندسي شيمي
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  مرتضوي، سيدمرتضي
  تهران 1331متولد 

  ساكن استراليا، سيدني
msmortazavi@yahoo.com.au 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1979، فوق ليسانس آب و فاضالب از دانشگاه مك گيل در مونترال كانادا

  1975ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  داراي گواهينامه مهندس حرفه اي رشته مهندسي شيمي از انستيتو مهندسين استراليا

  مهندسي محيط زيست، خمير كاغذ و كاغـذ   ذا، مواد انفجاري، مواد شوينده،متخصص صنايع شيميايي، غ
  و مخمر

 سوابق شغلي و مديريتي

 در سيدني استراليا در حال حاضر Hunterstone Pty Ltd سهام دار و مدير پروژه در
ب، صـنايع  هاي تصفيه آب و فاضال مدير پروژه مواد شيميايي قابل انفجار براي صنايع معدني، مدير پروژه

 Colgateهـا عبارتنـد از    نـام ايـن شـركت   .  غذايي و مواد شوينده در كشورهاي اسـتراليا، چـين و كانـادا   
Palmolive, Amcor, Birds Eye(Simplot), Caltex Refinery, Mauri Food, Dyno Nobel, 

URS Environmental Consulting, Unilever, Kellogg's  
  )و كاغذ گيالنچوب (مدير فني كارخانه چوكا 

  موسس كارخانه توليد مخمر از مالس در بروجرد مدير عامل شركت پروتئين دامي لرستان
  چكيده تجارب

  سال تحربه در صنايع و كشورهاي مختلف 30داراي بيش از 
 خانواده

همسـرم خـانم دكتـر نسـترن     . داراي همسر و دو فرزند پسر و دختر هستم
دانشـگاه صـنعتي شـريف داراي    محمودي فر دوره هفتم مهندسي شـيمي  

 Human Tissue(درجه دكتري در رشته مهندسي بافت سلول پايه انساني 
Engineering(   پسـرم  . از دانشگاه نيوساوت ولز در سيدني اسـتراليا اسـت

  در استراليا است كه اخيـراً  Husterstoneآزاد مرتضوي مدير عامل شركت 
دختـرم دكتـر نگـين مرتضـوي     . وارد كننده سنگ از ايران به استراليا است

  .نوه هستم كه نوه پسري پنج ساله و نوه دختري سه ساله هستند 2من داراي . پزشك و متاهل است
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  مرتضوي، سيدمسعود
  همدان 1330متولد 

  ساكن تهران
masodmortazavi@gmail.com 

  0912-2438592تلفن همراه 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1355اه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي شيمي از دانشگ

  ديپلم رياضي از دبيرستان دارالفنون تهران
  زبان انگلسي خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

 )www.irantoseeh.com(تاكنون  1386معاون اجرايي شركت ايران توسعه در تهران، از 
  1385تا  1372از   مدير عامل و سهامدار عمده شركت توليدي چرم ساغري همدان در تهران و همدان،

  1384تا  1372از   عضو هيئت مديره و سهامدار عمده شركت چرم ساغري در تهران،
  1371تا  1360از  مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت چرم مغان در تهران و اردبيل،

  1360تا  1359ها و عضو هيئت مديره بانك استان لرستان در خرم آباد، از  مدير طرح و بررسي
  1359تا  1358برنا در تهران، از  مهندس مشاور در شركت

  1357زيست در تهران،  مهندس مشاور در شركت بازساز
  1358تا  1356مهندس تاسيسات در كارخانجات بابك در تهران، 

  1355مهندس مشاور در شركت مهندسان محيط زيست در ماهشهر، 

  چكيده تجارب
كارخانجـات قنـد و    يي امام خميني،هاي تصفيه فاضالب مجتماع شيميا مهندس مشاور در طراحي سيستم

  سال 2هاي چرم سازي به مدت  كارخانه
  هاي طبقه بندي مشاغل به مدت يكسال مهندس مشاور و كارشناس تصفيه و اجراي طرح

  سال 25مدير عامل و عضو هيئت مديره واحدهاي چرم سبك به مدت بيش از 
  سال 10طراحي، ساخت و راه اندازي واحدهاي توليد چرم سبك به مدت 
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  سال 25تجربه در امر صادرات محصوالت چرمي به مدت 

 خانواده و   سفرهاي خارجي

  .ام به كشورهاي اروپايي، آسيايي و خاور ميانه سفر كرده
  .داراي دو پسر و يك دختر هستم

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

عات بــراي تحصــيل در دانشــگاه شــريف باعــث پــرورش و ارتقــاي ديــد و نگــاه مهندســي بــه موضــو 
تحصيل در ايـن دانشـگاه مسـلماً    . التحصيالن و ايجاد اتكا به نفس در آن در برخورد با مسائل گرديد فارغ

الخصـوص بـراي آنـان كـه      التحصيالن داشـته علـي   تاثير به سزايي در پيشرفت شخصي و حرفه اي فارغ
  .عمدتاً كتابهاي به زبان اصلي را منبع مطالعاتي خود قرار داده اند
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  عمارپور، مسعودم
  اهواز 1331متولد 

  ساكن تهران
Masoud.memarpour@gmail.com 

  22123416، تلفن منزل 0912-5807220تلفن همراه 
  تحصيالت و توانمندي ها

  1355  ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف،
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان بزرگمهر اهواز، 

  1359بهبهان به مدت دو ماه در سال  دوره كاروزي در كارخانه سيمان
  )كاني غيرفلزي(آشنايي كامل با صنعت سيمان و صنايع مشابه 

  مسلط به زبان انگليسي
 سوابق شغلي و مديريتي

  1391پيمانكار راه اندازي آزمايشگاه در شركت سيمان المرد در فارس، 
  1391پيمانكار راه اندازي آزمايشگاه در شركت سيمان نائين در نائين، 

  1389پيمانكار راه اندازي آزمايشگاه در شركت سيمان جوين در سبزوار، 
  1388تا  1386مشاور مدير عامل شركت سيمان فراز در فيروزكوه، از 

  1386تا  1374مدير كارخانه شركت سيمان بجنورد در بجنورد، از 
  1374تا  1373مدير كارخانه در شركت سيمان آباده در آباده، 

  1373تا  1360اه كنترل كيفي در شركت سيمان مازندران در نكا، از مدير آزمايشگ
 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

تحصيل در دانشگاه شريف تاثير بي چون و چرا در شكل گيري ساختار حرفه مهندسـي اينجانـب داشـته    
   .است

 فرصت بازآفريني دوره جواني
  .كردم تري ميبه كارهاي عملي در ارتباط با رشته تحصيلي توجه بيش

 توصيه به نسل جوان

كار در شرايط نامساعد به لحاظ شرايط تاريخي اجتمـاعي اينجانـب را قـادر    
  .ساخت كه تا سطوح مديريتي باال در صنعت سيمان ارتقا يابم
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  مالحسني، جواد
  قزوين 1329متولد 

  ساكن قزوين
ordak1917@yahoo.com 

  33774143: ، تلفن منزل0919-6989743: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف، ) كارداني(كارشناسي ناتمام 

  1348ديپلم رياضي از دبيرستان محمد قزويني در قزوين، 
  1367ماه،  6اي قزوين به مدت  دوره تراشكاري درفني حرفه

  1381دوره هيدروليك مقدماتي در مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، 
  1384درشركت اندازي نگاشت،  MSAدوره آموزشي 

  1385در شركت تلدا،  ISO/TSو  9000هاي آموزش ايزو  دوره

 سوابق شغلي

  1391تا  1368در قزوين، از ) تلدا(سرپرست قالبسازي در شركت توليد لنت ديسكي ايران 
  1368تراشكار و قالب ساز در تعاوني قفل كار در قزوين، 

  1366تا  1364از   كارخانجات قفل ايران در قزوين،سرپرست آبكاري در 

 شرح زندگي

 حـالي  در 54 سال .بودم مشهد ادبيات دانشكده يكسال آن از قبل شدم صنعتي دانشگاه وارد 50 سال من
 دانشـجويان  از زيـادي  تعـداد  بـا  ههمـرا  بـودم  گذرانـده  واحد 80 حدود كه

 آسـتانه  در 57 آبـان  .مداشـت  دنامز يدستگير از قبل .شدم دستگير دانشگاه
 بـراي  انقـالب  از بعـد . كـردم  ازدواجهمان سـال   آذرماه و شدم آزاد انقالب
 ،افتـادم  زنـدگي  دنبـال  بـه بجـاي تحصـيل    و نكردم مراجعه تحصيل ادامه

 مـدتي  .شـد  تعطيـل  فرهنگـي  انقـالب  دنبـال  بـه  هـم  دانشگاه كه هرچند
 دانشـگاه  بـه  64 سـال . كـردم  مـي  متفرقـه  كارهايسپس  و بودم داروخانه

 مـدتي  .بخـورد  كـارم  درد به شايدتا  گرفتم اردانيك مدرك و كردم هعمراج
 آبكـاري  قسمت مسئول ناعنو به ايران قفل شركت در مدرك همان با هم
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 بـه  قـزوين  در ولي گشتم مرتبط كار به دنبال مدتي .دادم و استعفا داشت بحران شركت وليكن كردم، كار
 و فنـي  آموزشـگاه  در تراشـكاري  دوره يك گذراندن با .نكردم پيدا مرتبط ركا انقالب از قبل سوابق دليل
 91 مشـغول شـدم و در سـال    داشـت  بيشـتري  كـاري  زمينـه  كه قالبسازي و در كار تراشكاري اي حرفه

  .شدم بازنشسته

  خانواده
  .تندهس كامپيوتر ديپلمم پسرو  شيمي كارشناس و دارويي تكنسين دختران -ابتدائي- دار خانه مهمسر

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 عدم و من تحصيالت ماندن كاره نيمه و 1350-54 يعني من تحصيلي سالهاي سياسي فضاي به توجه با
 از ناشـي  كـاري  تجربـه  و تحصـيالت  از ناشـي  كـه  خاصـي  نظـر  و توصـيه  من ،انقالب از بعد آن ادامه

ـ  شيوه و مطالب آنروزها كه بگويم ميتوانم فقط .ندارم باشد دانشگاه آن در تحصيالتم  دانشـگاه  در ريسدت
 براسـاس  توانسـتم  كـه  بس همين من براي. بود دانشجويان براي بالندگي با همراه و مفيد بسيار صنعتي
 هـاي  محدوديت تمام وجود با و دهم دامها زندگيم و كار به دانشگاه اين در ام كاره نيمه هاي آموخته همان
  .باشم مفيد فني فرد يك بعنوان تحصيليم رشته جز به اي شتهر در تكنسين يك عنوان به كار
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  موسوي نژاد، آقاولي
  يزد 1331متولد 

  ساكن تهران
vally.mousavinejad@gmail.com 

ــراه   ــن همـ ــزل  0912-1090391و  0912-2200425تلفـ ــن منـ ، تلفـ
22299665  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1356ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان ملي آرين در يزد، 
  زبان انگليسي در حد انجام امور شخصي و كار در كشورهاي خارج

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1392مدير پروژه هاي بندري در شركت ساختماني ديداس در تهران از 
تـا   1384ح انديشـان در تهـران، از   هاي نفتي ايران در شركت مهندسين مشاور طر هاي پايانه مدير پروژه

1392  
ابوموسي، تنب بـزرگ، هنگـام، الرك و خـارك در     :نظيرها در جزاير جنوب كشور  مجري بنادر و فرودگاه

  1384تا  1382ها در وزارت راه، از  معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه
، شـهري و غيـره در چابهـار و    هـاي تجـاري   ها، اسكله هاي كامل بندري از قبيل موج شكن مجري پروژه

  1382تا  1362كنارك در هيئت سه نفري مجري طرح بنادر منطقه چابهار، از 
  1362تا  1361در شهر صنعتي قزوين، از ) توليد سم كشاورزي(مدير توليد شركت كراپ كم 

دمت در ها در بنادر جنوبي و جزاير در دوران سـربازي و تعهـد خـ    كن مسئول توسعه و نگهداري آب شرين
  1361تا  1356نيروي دريايي، 

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

در كشورهاي خارجي بصورت دائم اقامت نداشته ام ولي سفرهاي چندماهه 
به كشورهاي آلمان، هلند، استراليا، كانادا، انگليس، امارات متحده عربـي و  

  .ام تركيه داشته
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  .ام تنيس بوده كه قبالً انجام ميدادم عالقهچنانچه فرصت و وسائلي فراهم شود، ورزش مورد 
فرزند اول فوق ليسانس مهندسي صنايع و مـديريت پـروژه و مقـيم    . متاهل و داراي دو فرزند پسر هستم

  .باشد استراليا است و ديگري دانشجوي دكتري مكاترونيك در كشور استراليا مي

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

شـد قطعـاً كارآمـدتر     هـاي مـرتبط برقـرار مـي     بيشتري با صنايع و حرفـه  چنانچه در حين تحصيل ارتباط
اي، افزايش اعتماد به نفس بـه لحـاظ    تحصيل در دانشگاه شريف عالوه بر افزودن دانش حرفه. گرديد مي

  .برخورداري صميمانه و عالمانه اساتيد ارجمند و دست اندركاران دانشگاه بوجود آمده است

 وانيفرصت بازآفريني دوره ج

قطعاً چنانچه به فـرض محـال بـه دوران    . گرديد در دوران تحصيل تنها به مفاهيم علمي دروس اكتفا مي
جواني و تحصيل در دانشگاه برگردم عالوه بر مفاهيم به ريشه يابي علوم و ارتباط آنها با صنعت و كاربرد 

ها در  م در نگهداشت بيشتري آناين امر عالوه بر تسهيل در فراگيري علو. آن توجه بيشتري خواهم نمود
  .حافظه كمك شاياني خواهد داشت

 توصيه به نسل جوان

التحصيلي نيز  بايست پس از فارغ قطعاً تحصيالت دانشگاهي براي اشتغال كار و كاربري كامل نيست و مي
 الخصـوص بـا پيشـرفت سـريع علـوم و      علـي . فراگيري علوم ادامه داشته و ارتباط با دانشگاه قطع نشـود 

التحصيلي كه اخيراً از دانشگاه خـارج ميگردنـد توصـيه     بنابراين به عزيزان فارغ. تكنولوژي در عصر حاضر
كنم كه همواره در تكميل دانش خود باشند و در نظر داشته باشند كه ممكن است فردي با رتبه دانش  مي

  .كمتر تجربه اي گرانقدر داشته باشد كه قابل وصول باشد

  پيام ويژه
المقدور با مطالعه بيشتر حتي در  پس سعي كنيم حتي. هايمان است بيشتر رهنمون اطالع از نداشته مطالعه

انشاء اله بتـوانيم بـا   . هاي خود پي برده و در رفع آن كوشا باشيم زمينه تحصيل دانشگاهي خود به نداشته
  .پيش بزدائيم هايي از كشور عزيزمان بيش از عشق كامل به ميهن خود محروميت را از چهره بخش
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 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 ايهـ  دوره فقـدان  هرچنـد در تجهيز حرفه اي من موثر بـوده   قبولي قابل حدود تانظام آموزشي دانشگاه 
  .بود آن ضعف نقطه جدي كارآموزي

  .باشد مؤثر من شغلي پيشرفتهاي جهت در خوبي پشتوانه توانست وريئت و علمي تواناييهاي كسب

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 نظيـر  گروهي هاي فعاليت از و داشتم خوبي دوستان. دارم رضايت خودم دانشجويي دوره فعاليتهاي از كالً
  .بردم مي لذت غيره و ورديكوهن-علمي مسافرتهاي

 نسل جوان سخني با

  عملي هاي زمينه در آنها بكارگيري و قوي علمي يئورت پشتوانه داشتن

  پيام ويژه
 بدانيم را دوره آن دوستان قدر. است غش و غل از عاري و صميمانه هاي دوستي دوران دانشجويي دوران

  .كند پيدا ادامه ها دوستي كنيم سعي و
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  نوكيليان، حسي
  تهران 1332متولد 

  ساكن انگلستان، لندن
hvakilian@hotmail.co.uk 

  0933-8603494تلفن همراه تهران 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1366انگستان، ) UMIST(دكتري ابزار دقيق از دانشگاه منچستر 

  1356انگلستان، ) UMIST(فوق ليسانس مهندسي از از دانشگاه منچستر 
  1354دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي شيمي از 

  1350تهران،  1ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره 
  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي

  تا كنون 1376شغل آزاد در لندن انگلستان، از 
تـا   1359استاديار دانشكده مهندسي برق و كـامپيوتر دانشـگاه شـهيد بهشـتي،     /عضو هيئت علمي، مربي

1376  
  1376تا  1374مهندسي برق دانشگاه شهيد بهشتي، از  رئيس دانشكده

  1359تا  1356از   مهندس پروسس در شركت برنا در تهران،

 خانوادهعاليق، 

  .عالقمند به ورزش و امور اجتماعي هستم
  .كنند داراي همسر و سه فرزند هستم كه هر سه كار مي
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  يزدانيان، مهرانگيز
  آبادان 1332متولد 

 بركلي  ساكن آمريكا، كاليفرنيا،
mehry1205@gmail.com 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1357فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه سن خوزه، 
  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرسان مرجان خوارزمي تهران، 
  ژيانر و زيست محيط تحقيقاتمتخصص در زمينه 

 سوابق شغلي

 Lawrence Berkeley National( انـرژي  و زيسـت  محـيط مهندسـي   دانشكده در پژوهشگر مهندس
Labratory ( تاكنون 1983در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، از )www. lbl.gov(  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي ينمقاله علمي و انتشار آن در نشريات معتبر ب 17تدوين و انتشار 

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

اين نكته باعث  و كردم پيدا را كارها همه و هركار انجام توانايي شريف صنعتي دانشگاه در حصيلت اثر در
 هـم  زنـدگي  خوانـدن  درس بـر  عـالوه  انشـگاه د در تحصـيل  زمان در .من شد سربلندي و بنفس عتمادا

 هنـر  جشن در ،داشتم ايران ديدن براي زيادي سفرهاي دوستانم همراه .... و سفر ،هنر ،موزيك ،كردم مي
 بادوسـتان  هنـوز  و ميـرفتيم  رودكي تاالر در موسيقي و تئاتر ،كردم شركت
 .دارم خوبي رابطه دانشگاهم دوره

 نسل جوان سخني با

 ازدرس بعـد  ديگـري  وقـت  براي را كردن زندگي ميكنم توصيه جوانان به
 خوانـدن  درسه ب فقط و كنيد استفاده ظاتتانلح تمامي از .نگذاريد خواندن
  .كنيد زندگي و نكنيد اكتفا
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  مهشيد ، آژير
   تهران1331متولد 

  ساكن كانادا، تورنتو
mahshid7@yahoo.com 

  .افي ارايه نشدبيوگر

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  
  
  
  
  

  مينو ، زاده بزرگ
   تهران1332متولد 
  كانادا، تورنتون ساك

  001-613-969-7400تلفن محل كار 
  

  تحصيالت
  1363،  دكتري پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

  1354ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

 شغلي سوابق

 Bellville  شـهر  در Quinte Health Centreپزشـك راديولوژيـست در   
  كاناداايالت انتاريو 
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22407337 منزل

55صنعتي شريف،

32220315 منزل

57صنعتي شريف،

  حشمت
  ان

h_javanbakh 
، تلفن319-0912

.  

شيمي از دانشگاه ص

  ، اسداله ي
  ن

az.sani 
، تلفن229-0913

  .گرافي ارايه نشد

  شگاه اصفهان
شيمي از دانشگاه ص

  اصفهان اي

، ح جوانبخت
گلپايگا 1331تولد 

  ساكن تهران
ht@yahoo.com

91338لفن همراه 
.يوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
يسانس مهندسي ش

 
 
 
 

ذهب صنيعي
اصفهان 1329تولد 

  ساكن اصفهان
iei@yahoo.com

95408لفن همراه 
عكس جديد و بيوگ

  تحصيالت
وق ليسانس از دانش
يسانس مهندسي ش

سوابق شغلي
منطقه آب سازمان
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  راغب، شيرين
  تهران 1332متولد 

  ساكن اراك
 086-33137340، تلفن منزل 0912-5576923راه تلفن هم

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت 
  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350،  ديپلم رياضي از تهران

 سوابق شغلي

  1384 سال از اراك دستي صنايع سازمان بازنشسته
  
  

  علي محمدي، حسن
  بروجرد 1332متولد 

  كساكن ارا
 فاقد ارتباط با انجمن

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  غفوريان، ختام كيوان
  گلپايگان 1332متولد 

  ساكن تهران
k.k.ghafourian@gmail.com 

  22373240-5، تلفن محل كار 0912-2725257تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1355ز دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي شيمي ا

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي اصفهان، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.hampaco.org(مدير پروژه در شركت ساختماني همپا در تهران 
  

  گلچين نيك سيرت، احمد
  تهران 1331متولد 

  Västra Frölundaساكن سوئد، 
shahlaamin57@gmail.com 

  0046-706691885، تلفن منزل 0046-73-3284484تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1356ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  محمدي، نسرين
  فومن 1330متولد 

  ساكن فرانسه، پاريس
mkashani@sistra.com 

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1355دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي شيمي از 

 

 

 

  مدي، شهرام
  تهران 1332متولد 

  ساكن چين
shmadi@msn.com 

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  متخصص در توليد و بازرگاني مصنوعات چرمي

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.tfl.com(در چين  TFL China Coمدير فني فروش در شركت 
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  رادي توچائي، محمودم
  رشت 1329متولد 

  ساكن رشت
mahmudmoradi77@gmail.com 

  013-33778026، تلفن منزل 0911-3358467تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  در رشت ايران صنايع عالي آموزشي مجتمعفوق ليسانس ناتمام مديريت صنايع از 

  1355صنعتي شريف،  ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه
  1347ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور رشت، 

 سوابق شغلي

از اشتغال در كاخانجات مختلف در رشت از جمله پارس خـزر و بازنشسـته   
  1386سال 

 

  مفتخري عراقي تنها، منير
  تهران 1332متولد 

  Daly Cityساكن آمريكا، كاليفرنيا، 
  001-650-992-8323تلفن منزل 
 ط با انجمنفاقد ارتبا

  

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  مهرابي محمدآبادي، داود
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
 0912-2268912تلقن همراه 

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349تهران،  ديپلم رياضي از دبيرستان دارالفنون

 سوابق شغلي

  بازنشسته سيمان آبيك
  

  ناظري عشقي، آذر
  ساكن آمريكا، مريلند

anazeri@ucla.edu 
  001-443-413-5774تلفن همراه 

  تحصيالت
  1989آنجلس،  دكتري علم مواد از دانشگاه كاليفرنيا در لوس

  1354ليسانس ناتمام مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
 سوابق شغلي

استراتژيست ارشد فناوري در انستيتو بـراي پيشـرفت تكنولـوژي دانشـگاه     
  )www.ita.ucla.edu(تا كنون  20014آنجلس، از  كاليفرنيا در لوس

دانشيار مهمان دانشكده مهندسي مكانيـك در دانشـگاه مريلنـد آمريكـا و     
از ) EERC(مدير پژوهشي براي آموزشي انرژي و همكاري هاي پژوهشي 

  2014تا  2007
و مـدير برنامـه در   ) NRL(دانشمند محقق در آزمايشگاه تحقيقاتي دريايي 

  سال 15به مدت ) ONR(دفتر تحقيقات دريايي 



 

412 
 

  بيگلري، جهانگير
  آبادان 1327متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  

  1354ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  
  

  صباغ اميرخيزي، سعيد
  تهران 1331متولد 
  آلمانن ساك

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1364، ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف
 

  غياثي، علي اكبر
  قم 1329متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1358ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
 

  فلك اسا، ناهيد
  تهران 1331متولد 
  Veniceآمريكا، كاليفرينا، ساكن 

 
  1355شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي 
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  نورالدين قاصدي،
   تبريز1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
 

  نيكران سيركي، قراخانيان
   شهركرد1330متولد 

  آمريكااكن س
  فاقد ارتباط با انجمن

 

  1355، ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف
 

  مهدي محمد فلكي، زاده قلي
   رشت1331متولد 

  Etobicokeساكن كانادا، ايالت اونتاريو، 
    001-416-695-9493تلفن منزل 

 فاقد ارتباط با انجمن
  1355ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  

  عبدالرضا كاوسي،
   بندرانزلي1330متولد 

  ساكن تهران
rezakavoosi1330@gmail.com 

 0910-1768894:تلفن همراه
  1355ز دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي شيمي ا

   كيلومتري ياسوج70مشاور بخش نسوزكاري در كارخانه سيمان مارگون در 
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  قاسم سيد نوراني،
   مهاباد1330متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1361ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  
  

  حسن مقتدري،
  فسا 1331 متولد
  تهران ساكن

h.moghtaderi.331@gmail.com 
  88284530: منزل تلفن ،0912-7123379: همراه تلفن

  تحصيالت
  1357 شريف، صنعتي دانشگاه از شيمي مهندسي ليسانس
  1349 فسا، حكمت دبيرستان از رياضي ديپلم

 مديريتي و شغلي سوابق
  1382 تا 1362 از كرمان، سيمان كارخانجات برداري بهره مدير

 عاليق و خانواده
  .عالقمندم كوهپيمائي و گردي طبيعت به و هستم مجرد
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  نهمفصل 
  

  مشخصات دانش آموختگان 
  دانشكده مهندسي متالورژي

 )مهندسي و علم مواد( 
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  )فرامرز(آشوري موثق، محمد 
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
m_ashori@toolmaker.ir 

  44083292: ، تلفن منزل0912-1023157: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1357فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه مك گيل كانادا، 

  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1349ديپلم رياضي از دبيرستان فرگام تهران، 

  1381ماه در آلمان،  قالبسازي به مدت يكدوره 
ساعت،  210دوره آموزشي دانش يك شامل فنون مديريت، مذاكره، مالي و حل مسئله در تهران به مدت 

1379  
  1379  در جزيره كيش، WTO & EDIالملل  دوره آموزشي تجارت بين

و  1379اه در تهـران،  به مدت يـك مـ   ISOو  IMSدوره آموزشي مديريت عمومي، بازاريابي و صادرات، 
1386  

، روماني تراكتور، پيكان( آنها توليد و ديزلي و بنزيني موتورهاي سرسيلندر براي قالب ساخت در متخصص
  )تيلر، 360بنز

  مسلط به زبان انگليسي و تا حدودي آلماني

 سوابق شغلي و مديريتي

ه، در سـاو  ICI ايـران  گري ريخته گري صنايع ريخته قالبهاي و فروش مدير
 1386تا  1363
  ايران قالبسازان تعاوني و البرز متالورژي تكنو عامل مدير
تـا   1360قـزوين،   آبيـك در  سـيپوركس  سازي شركت ماشين كارگاه مدير

1363 
 1359تا  1357، شريف صنعتي تحقيقات دانشگاه مربي
 1356تا  1355، شريف صنعتي تحقيقات دانشگاه دستيار
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  چكيده تجارب
  ايرفو شركت در سال دوبه مدت  مونتاژ تا مدلسازي مرحله از مارگو ديزلي موتورهاي توليد در مشاركت

 كالچ شركت در ماه شش، به مدت چدني اتصاالت براي كوكيل توليد و وارادتي تجهيزات از برداري بهره
 ICI شركت در ماه شش، به مدت گيري ماهيچه ماشين دستگاه 17 اندازي راه و نصب

 در سـال  چهاربه مدت  گري ريخته اتوماتيك تمام طخطو قالبهاياز  برداري بهرهمان و از آل تحويلگيري
 ICI شركت
  سيپوركس و كالچ شركتهايدر  تپه هفت و كارون نيشكر تني 14 غلتكهاي كاري ماشين و گري ريخته
 سيپوركس شركتدر  سال 3، به مدت جنگ هاي جبهه براي فلزي هاي سازه ساخت

 كارون نيشكردر  يكماه، به مدت نظامي كاميونهاي براي تپه هفت عميرگاهت ساخت در مشاركت
 تهران و كرجدر  سال سه، به مدت ايران جوش مهندسي و پژوهش مركز و آزاد دانشگاه در تدريس
 ده، به مـدت  سختكاري و بريزينگ براي باال فركانس القائي هاي كوره و موتور گري ريخته قالب ساخت
 كرج دره گرم در شخصي كارگاه سال

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  1359 سال مارگو موتور ساخت پروژه براي ايران صنعتي و علمي پژوهشهاي سازمان از جايزه دريافت
  البرز استان ساز ماشين و فلزتراش اتحاديه رئيس نايب

  خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 
 بـه  تفريحي و كاري سفر و آلمان ،مالزي ،تركيه ،لغارستانب كشورهاي در گري ريخته نمايشگاه اريزبرگ

  مختلف كشور ده از بيش
، ذهنـي  و جسمي تمركز جهت به را ژيمناستيك ورزش. عالقمندم توليد و ساخت و فيزيك و رياضيات به
 درطبيعـت  حضـور  خـاطر  بـه  را كوهنـوردي  و ورزش شفابخشـي و  آب از لذت خاطر به را قايقراني و شنا

 دوسـت  بيشتر را فردي كار ولي كنم مي قبالتاس افراد شناخت براي اجتماعات در عضويت از. مدار دوست
  .دارم
 اسفند و شدم آشنا بود تهران دانشگاه روانشناسي دانشجوي كه همسرم با ،فرهنگي انقالب زمان 59 سال
 خداوند قلو دو دختر و پسر فرزند دو 69 سال و دوقلو دختر فرزند دو 61 سال .كردم ازدواج سال همان ماه
 ديگـرم  فرزنـد  دو .هسـتند  خـدمت  مشـغول  و متاهـل  و متخصـص  پزشك ،اول دختر دو .كرد عطا ما به

  .دارم ماهه 18 پسر نوه يك .رانندذگ مي را دامپزشكي و پزشكي دكتراي آخر سالهاي
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 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 آموزشـي  هـاي  شـيوه  بـا  ييكـارآ  و يادگيري ام داشته كشور خارج و ايران در تحصيل از كه اي تجربه با
اسـتفاده از   خـارجي  شـركتهاي  در كـار  ولـي  ام ديده مفيدتر نااير در اي حرفه فعاليتهاي براي را خودمان

  .آموزد ما ميه هاي روز را ب تكنولوژي
 سـطوح  بـه  دسترسـي  و اليـق  افـراد  شناخت موجب علمي سطح بردن باال بر عالوه دانشگاه در صيلحت

  .است شده شغلي ترباال
 فنـي  دانـش  تواننـد  مـي  آن مقابـل  در كه شود مي انجام بزرگ شركتهاي توسط بسياري ارزي خريدهاي
. ميخـورد  خـاك  بايگانيشـان  در انـد  خريـده  اگر هم فني دانش و باشند داشته بك باي يا و نمايند دريافت
 بيشـتري  تمامها بايستي و است هماند عقب جهان روز تكنولوژي از ما دانشگاههاي و صنعت دليل بهمين

  .شود انجام خصوص اين در

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 خودمي كارآمد و مفيدتر براي اگر .ام كوشيده متعالي زندگي يك به رسيدن براي تا حد توان دوران آن در
 تـوانم  دح تا كه است بوده زمان آن در من فكري و محيطي شرايط يكي ام، داليل آن چندان موفق نبوده

 راهنمـاي  داشـتن ن ديگـر است، دليـل   نبوده مقدور برايم آن از بيشتر و ام كرده تالش آن دادن ريتغي براي
 رفـع  بـراي  دارم تـوان  در كهه آنچ هر كه است اين من انگيزه اكنون .است بوده داناتر و دلسوزتر زندگي

 آينـده  مناسـب  شـرايط  درو  المسـ  ذهنـي  و جسـم  با بتوانند تا بكوشم جوانترها زندگي در فوق مشكالت
 .بسازند خودشان براي بهتري

 نسل جوان سخني با

 .بدهيم قرارشان خوب الگوهاي با تماس در تا كنيم تالش و باشيم جوانانمان براي خوبي الگوهاي بايد ما
 را ما اگر .كنند مي پيدا را راهشان خودشان برسند يقين به كه زماني و دارند تشخيص قدرت خودشان آنها
  .است سعادت باالترين ما براي اين كه خواست خواهند ييراهنما ما از باشند داشته قبول

 حـل  فكـر  بـه  و اسـت  غربـي  تبليغـات  درگير ما ذهن كه است اين جوانانمان حال و گذشته در ما معضل
 ،ميتهسـ  اي افتـاده  پا پيش اجتماعي و فني معضالت درگير حاليكه در .نيستيم خودمان مشكالت و دردها
 غافل .لباسيم و زيبائي جراحي اعمال و يشاآر لوازم و ساعت و موبايل و ماشين مدل آخرين فكر در فقط
 مقبوليـت  اجتماعي روابط و تجربي و علمي دانش بيشتر و نيست مالك اينها غربي كشورهاي در اينكه از

 .دارد
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  پيام ويژه
 كـه  شده تعبير ماليتمكن  يا يايدار ،موقعيت به رسيدن معنيه ب مردم عامه فرهنگ در بودن زرنگ واژه

 بـه  رفتـار  ايـن يي از هـا  ضـربه  چهو  باشد رسيده آن به نوبت رعايت و صالحيت و تالش بدون شخصي
 را چيزي هر به رسيدن استحقاق كه ييآنها براي را راه ما همه كه خوبست چه .است وارد شده ما زندگي
  .كنيم تجربه را بهتري زندگي تا بازكنيم دارند

  .باشم مي ايشان عالي اهداف به رسيدن در التحصيالن فارغ انجمن مسئوالن بيشتر هچهر موفقيت آرزومند
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  اخوان مستوفي، جعفر
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
jafar.akhavan@gmail.com 

  0912-1106966تلفن همراه 

 تحصيالت

  1356ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1355يپلم رياضي از دبيرستان شرف در خيابان منيريه تهران، د

 سوابق شغلي و مديريتي

  سال سه مدت به لنگ ميل ايران شركت سرپرست و مديره هييت عضو
تـا   1375، از صـنعتي  قطعـات و صادر كننـده   كننده توليد ،سبك نيمه ذوب شركت سهامدار و عامل مدير

1383 
 1375تا  1363، از صنعتي قطعات كننده توليد ،مذاب پارس ديتولي شركت سهامدار و عامل مدير
، صـنعتي  قطعات و چدني اتصاالت و لوله كننده توليد ،متال پارس شركت توليد مدير و مديره هييت عضو

 1363تا  1360از 
 1360تا  1357، از  بآ هاي كنتور كننده ،توليد سنج بآ شركت مديركارخانه

  چكيده تجارب
 نآ متعاقب .شدم انتخاب توليد مدير عتوانبه  سپس و تحقيق و طرح واحد در ابتدا متال پارس شركت در
 مـن  بـه  هـا  كـوره  وليتئمس نيز و سازي قالب و سازي مدل واحد وليتئمس

 بـه  روز در تن 70 از را توليد ظرفيت همكاران ساير همكاري با .شد سپرده
 .داديم ارتقا روز در تن 110
 صـنايع  بـراي  صـنعتي  قطعـات  توليد بر عالوه سبك نيمه ذوب شركت در

 صـادر  ايتاليـا  كشـور  بـه  سـفارش  طبـق  قطعـاتي  يكسال مدت، به داخلي
 .نموديم
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 خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 

 مريكـا، آ جملـه  از زيـادي  كشـورهاي  بـه  مختلف، هاي فرهنگ در مطالعه و سفر به بسيار عالقه علت به
 .ما هكرد قطر سفرامارات و  عربستان، انگلستان، ايتاليا، لمان،آ كانادا،

 .عالقمندم فوتبال و نوردي كوه ورزش به
از انسـتيتو تكنولـوژي    مكاترونيـك  ليسـانس  پسـرم . هستم فرزند دو دارايو  كردم ازدواج 1360 سال در

 لالتحصـي  فـارغ نيز  دخترم. است فعاليت به مشغولكانادا  تورنتوشهر  در وكانادا ) UOIT(دانشگاه انتاريو 
  .به كار است مشغولدر تهران  ساختماني شركت يك دراز دانشگاه تورنتو كانادا و  معماري رشته

 نسل جوان سخني با

 مسـاعد  زمينـه  كه باشد مي محترم مسولين با سخنم روي باشم داشته سخني جوان نسل با اينكه از قبل
 كه كنند فراهم جوان نسل براي كشور نياز مطابق مختلف هاي تخصص موزشآ و عاليه تحصيالت براي
 كـنم  مـي  عـرض  هم جوان نسل به. شود مي محقق متخصص انساني نيروي داشتن با يقيناً پايدار توسعه

 نيـاز  مـورد  هاي تخصص و روز دانش ازحتماً  كنيد سعي  مملكت حساس وضعيت به توجه با عزيزان كه
 .باشيد داشته سهمي كشور اعتالي جهت در تا شويد برخوردار كشور

 مـي  تصـميم  كـه  هستيم ما اين استدرگير  شبكه ها صد با تلويزيون يك مانند ما ذهن عزيزان درضمن
 شـبكه ، نفـرت  شـبكه ، بخشـش  شـبكه ، رنجـش  شـبكه ، شـادماني  شبكه: باشيم شبكه كدام روي گيريم

 بـا  را لحظـات  پـس . ماسـت  ريموت يا كنترل همان ما تصميم. ديروز تكراري برنامه شبكه يا و، مهرباني
  .كنيم زيبا ها شبكه بهترين انتخاب

  پيام ويژه
 كـه  كسـي كـه   بپـذيريم  را ايـن  پـس . دارد وجود نگرش و فكر تفاوت خاكي كره روي هاي دمآ تعداد به

 فقـط  اگـر . همـين  فقـط ، ديگر ديدگاهي با است ديگري انسان نيست، دشمن است متفاوت ما با تفكرش
 درك و احتـرام  بـا  تـوام  رامـش آ از سرشـار ما  زندگي و شد خواهد بهتر روابطمان بپذيريم، را اصل همين
  .خواهد شد متقابل
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  افشار، عبداله
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
afshar@sharif.edu 

  66165204: تلفن محل كار

  ها تحصيالت و توانمندي
از پلـي تكنيـك لـورن در    ) خوردگي و حفاظت مـواد (دكتري مهندسي مواد 

  1364فرانسه، 
  1361نس مهندسي و علم مواد از پلي تكنيك لورن در فرانسه، فوق ليسا

  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1349ديپلم رياضي از دبيرستان مروي تهران، 

هـاي تبـديلي مقابـل     ها در محـيط هـاي فيزيولوژيـك، پوشـش     هاي پژوهشي، خوردگي بايومتريال زمينه
  هاي سراميكي، تركيبات كربن بتن، پوشش دهي الكتريكي، خوردگي كامپوزيت در فوالد خوردگي خوردگي،

 سوابق شغلي و مديريتي

استاد دانشكده مهندسي و علـم مـواد دانشـگاه صـنعتي شـريف، از      / دانشيار/ عضو هيئت علمي، استاديار
  )www.sharif.edu(تاكنون  1364
  1390اسالمي،  آزاد دانشگاه فناوري و پژوهش معاون
  1389، شريف صنعتي دانشگاه مميزه تهيئ عضو
  1385، كاربردي ـ علمي جامع دانشگاه آموزشي معاون
  1382، اسالمي آزاد دانشگاه مواد مهندسي دانشكده رئيس
  1375، شريف صنعتي دانشگاه پژوهشي معاون
  1372، عالي آموزش و فرهنگ وزارت خارج دانشجويان و بورسها كل مدير
  1371، شريف صنعتي دانشگاه متالوژي مهندسي دانشكده رئيس

  1369، شريف صنعتي دانشگاه متالوژي مهندسي دانشكده سرپرست
  1369، شريف صنعتي دانشگاه متالوژيمهندسي  دانشكده آموزشي معاونت

  1366، ايران صنعتي و علمي پژوهشهاي سازمان رئيس مقام قائم
  1365، شريف صنعتي دانشگاه متالوژي دانشكده آموزشي معاون
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي مقاله علمي و انتشار آنها در مجالت معتبر بين 49تدوين 
  مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر داخلي 37تدوين 

  هاي داخل و خارج كشور سخنراني در كنفراس 120ارايه 
  1393تا  1385اختراع در مراجع داخل كشور از  11ثبت 

  پروژه كارشناسي 40پايان نامه كارشناسي ارشد و  73پايان نامه دكتري،  9هدايت 
  پروژه تحقيقاتي براي دانشگاه و سازمان هاي مختلف كشور 29انجام 

  ايران خوردگي انجمن موسس عضو هيئت
  ايران خوردگي انجمن عضو
  ايران متالورژي مهندسي انجمن عضو
  (NACE) آمريكا خوردگي ملي انجمن عضو
  )ICC( خوردگي مشاورين المللي ينب عضو
  1383، مدرس مهندسي و فني مجله تحريريه هيات عضو
  1381، سطح مهندسي ملي همايش پنجمين علمي كميته عضو
  1379، متالوژي مهندسي مجله مشاوران تهيئ عضو
  1376، خوردگي ملي كنگره پنجمين اجرايي دبير
  1376، اراك صنعتي  دانشگاه سرپرست مقام قائم
  1371، خوردگي ملي كنگره سومين اجرايي ستاد وعض
  1366، صنعت و علم برگزيدگان جشنواره داوري هيات عضو
  1375تا  1370، خوارزمي جشنوارهتا دهمين  پنجمين داوران هيئت عضو
  1370، خوارزمي جشنواره چهارمين دبير
  1368، خوارزمي جشنواره سومين دبير
  1367، رزميخوا جشنواره دومين داوران هيئت عضو

 تاليفات

چاپ دوم انتشارات دانشـگاه صـنعتي شـريف،    “ هاي تبديلي، شيميايي و الكتروليتي پوشش”ترجمه كتاب 
1384  

  1384  توسط انتشارات مرز دانش و سنجش،“ خوردگي فوالد در بتن”ترجمه كتاب 
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  اله اني، فتحبآقاخاني لن
  اصفهان 1328متولد 

  ساكن اصفهان
info@metallurg.ir 

aghakhani.f@gmail.c o m 
www.mokhles.blogsky.com 

-37582538-37715510، تلفن محل كـار  0913-1140125تلفن همراه 
031  

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي اصفهان، 
  ذوب آهن اصفهانپارس متال و كارخانه   هاي كارآموزي در شركت دوره

  هاي آموزشي دانشگاه و بازديدهاي علمي دوره دانشجويي كار همراه با تحصيل در كارگاه
هـاي صـنعتي و آزمايشـگاهي، طراحـي و سـاخت انـواع        متخصص در زمينه طراحي و ساخت انواع كـوره 

خت هرگونـه  آالت و تجهيزات صنايع فوالد، سيمان و معادن بطوريكه االن توانمندي طراحي و سا ماشين
  .تجهيزي مقدور است

  زبان انگليسي در حداستفاده از منابع علمي و فني، مكاتبات و تاحدي محاوره

 سوابق شغلي و مديريتي

 1364، از طراحي و ساخت انواع تجهيـزات صـنعتي  مدير عامل شركت متالورژ در اصفهان فعال در زمينه 
  )www.metallurg.ir(تاكنون 

  1364تا  1362قيقات و آزمايشگاه نسوز در وزارت معادن و فلزات، از مجري طرح ايجاد مركز تح
  1362تا  1361مشاور اقتصادي استانداري اصفهان، 

  1364تا  1362مسئول ستاد نسوز كشور، از 
  1361تا  1360دبير شوراي اقتصاد استان اصفهان، از 

  1362تا  1358مدير مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني، از 
  1362تا  1358راكز گسترش، از دبير م

  1362تا  1358اشتغال در ذوب آهن اصهفان، از 
  1357تا  1355از   خدمت سربازي،

  1355مهندس شيف در ذوب آهن اصفهان، 



 

425 
 

  چكيده تجارب
مجموعه شركت متالورژ كه عصاره تجربيات حقيـر اسـت شـامل انـواع و اقسـام تجهيـزات و بخصـوص        

آالت بوده كه به يـاري خداونـد    ي و ساخت انواع و اقسام قطعات و ماشينتجربيات بسيار گرانبها در طراح
مجموعه خوبي را فراهم آورده و اين تجربيات به فرزندانم هم منتقل شده كه آنهـا هـم در زمينـه تـامين     

  .باشند تجهيزات واحدهاي بزرگ صنعتي و معدني توانمند مي

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  سه نوع ميكسر روسي و يك نوع ميكسر آلماني مهندسي معكوس
  هاي الكتريكي و گازي ساخت انواع كوره

  افزارهاي بزرگ  كسب تجربيات زياد در نصب و راه اندازي ماشين

 فرهنگي و اجتماعيدستاوردهاي 

هاي  اگر به وبالگ اينجانب به نام وبالگ اشعار مخلص مراجعه شود مالحظه ميفرماييد كه حاصل تالش
هايي در قالب غزل، دوبيتي، مثنوي و غيره وجود دارد كه بعضاً مورد اسـتقبال اهـل    ر بصورت دلنوشتهحقي

  .شعر و ادب قرار گرفته است

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

ام كه جسارت صنعتي  هاي صاحب نام در كشورهاي اروپايي و ونزوئال بازديد كرده چندين مرتبه از شركت
  .را به همراه داشت

  .هاي شعر و شاعري، مذهبي، سياسي و فرهنگي في حد نفسه فعال هستم در زمينه
همسرم خانه دار است و همين خانـه دار بـودن در موفقيـت مـن و     . داراي همسر و پنج فرزند پسر هستم

 )ارشـد (مكاترونيك ) ارشد(هاي برق، مكانيك، متالورژي  فرزندانم در رشته. فرزندانم بسيار موثر بوده است
  .اند و مهندسي شيمي تحصيل كرده

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

اي  هاي حرفـه  هاي درسي و آزمايشگاهي و كارگاهي موجود در دانشگاه بسيار در فعاليت همزماني آموزش
  .كردم من موثر بوده است، بخصوص اينكه به طور آزاد از امكانات كارگاهي دانشگاه استفاده مي

ميتوانم بگويم . اي من موثر بوده است ف از هر حيث در پيشرفت شخصي و حرفهتحصيل در دانشگاه شري
  .است اطالعات كسب شده حتي فراتر از نيازهاي جامعه بوده
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 فرصت بازآفريني دوره جواني

 40نهايت سپاسگزارم كه من را به بهترين وجه رهنمون بوده است و راه طـي شـده در   خداوند متعال را بي
هاي مادي و معنوي و همه موارد قابل ذكر، مورد رضايت و  مشاغل اجتماعي، پيشرفت سال گذشته از نظر

خداوند بهترين مدرسه، بهترين دبيرسـتان، بهتـرين دانشـگاه، بهتـرين     . در مسير تعالي و ترقي بوده است
للـه و  شكرا ل. هاي شغلي و توفيقات مادي و معنوي را برايم رقم زده است دوستان و رفقا، بهترين موفقيت

  الحمداهللا رب العالمين

 نسل جوان سخني با

حركـت و تالشـهاي مجددانـه ولـو در     . ام هميشه بـا اميـد حركـت كـرده    . ام هميشه تالش مجدانه داشته
باور دينـي  . هاي روشن و همراه با موفقيت ختم شده است ناباوري، چون به اتكال به خداوند بوده به روزنه

دعاي پدر و مـادر و بخصـوص مـادر،    . ن از عوامل موفقيت من بوده استو توكل به خدا و پايبندي به دي
آيه والذين جاهدوا فينا . توسل به چهارده معصوم و ائمه اطهار، صداقت و درستگاري از رموز موفقيت است

  .و آيات دوم و سوم سوره طالق را سرلوحه قرار دادن
. ناجات با خدا و عرضه مشـكالت فقـط بـه او   كار، كار، كار، تالش، تالش، تالش، توكل، توكل، توكل، م

رابطه عميق بـا اهـل بيـت    . حركت بر طبق ضوابط شرع. ايمان، ايمان، ايمان، راه راست  اميد، اميد، اميد،
ها يعني حضرت ثامن االئمه علي بن موسي الرضا  پيغمبر و ائمه معصومين بخصوص ولي نعمت ما ايراني

  و به ويژه صاحب العصر و الزمان عج

  پيام ويژه
به دفتر آن شركت . كرد التحصيل شده بودم، روبروي دانشگاه، تابلوي يك شركتي خودنمايي مي تازه فارغ

به عنوان مشتري مرا با شورلت ايران هاي جديد كولردار بردند به انبار شركت ايـران هـاكو   . مراجعه كردم
عادي خـورد و خـوراك را هـم بـه زور      من دانشجو كه خرج. تجهيزات بسيار بزرگي آنجا بود. در مهرآباد

بـه دفتـر شـركت    . به هر حال دستگاه كوچكي نظر مرا جلب نمود. داشتم امكان خريد برايم وجود نداشت
. اي گفـتم دانشـجو   گفتنـد چكـاره  . به آنها گفتم من پول نـدارم . تومان 32000يا  28000آمديم گفتند يا 

گفتنـد  . گيـرم  گفتم يـاد مـي  . گفتند سفته بلدي امضا كنيبعد از مالحظه كارت . گفتند كارت را نشان بده
گفتنـد  . گفتند بانك صادرات آنجا هست گفتم بلي. خانه ات كجاست گفتم اصفهان و آدرس منزل را دادم

آنها هم طـي قـراردادري كـه    . سفته را آوردم و امضا كردم. سفته دو هزار توماني بخر بياور 16يا  14برو 
ها دستگاه را دادند به من كه آنرا سوار يك وانت نيسان نموده  موديم در قبال سفتهتنظيم نمودند و امضا ن

سـال يكـي از    40اي انگليسي بود كـه هـم اكنـون بعـد از      دستگاه يك پرس ضربه. و به اصفهان آوردم
  .تجهيزات شركت متالورژ است

  .دهد خدا هم بركت مي. پس بايد تصميم ساخت، تصميم گرفت، حركت كرد
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  ري، عباسامي
  اردستان 1333متولد 

  ساكن تهران
abbas.amiri@gmail.com 

  22417513، تلفن منزل 0912-3709865تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1356ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي اصفهان، 
  ريت كيفيتهاي مدي داراي تجربه در استقرار سيستم

 سوابق شغلي و مديريتي

تـاكنون   1372در شـهر صـنعتي هشـتگرد، از     پـوالدير  دقيـق  گـري  ريختـه  شركتمدير كنترل كيفيت 
)www.puladir.com(  

 1371تا  1369در تهران،  ايرانيت گري شركت ريخته واحد مدير
 1368تا  1367در تهران، از  متال پارس شركت ريزي برنامه واحد مسئول
 1366تا  1361در سمنان، از  سمنان فلزكاري عامل شركت مدير و وليدت مدير

 نسل جوان سخني با

 به توصيهكه البته فقط تجربه شخصي است و  كنم اشاره مطلب دو به ميتوانم خود تجربيات جمعبندي از
 :نيست خاصي نسل يا شخص

 داشـته باشـيم،   زمينـه  آن در قتـري عمي دانـش  بايد باشيم تر موفق بتوانيم اينكه براي كاري زمينه هر در
 .ببريم پيش آنرا تر  والنهئمس و باشيم داشته دوست را كارمان

 و يكسو از پيرامون جهان به نسبت بيشتري دانش قدر هرمطلب دوم اينكه 
در  نهايتـا  ،باشـيم  داشـته ) كنـون  تا پيدايش از( ديگر سوي از انسانها تاريخ

در اين راستا اگـر تـاثير    .يم داشتاعتالي خود و جامع نقش موثرتري خواه
 را اي جامعـه  هـر  روزگار آنچه زمان هر درعوامل بيروني را در نظر نگيريم، 

 جامعـه  همان فرد فرد فرهنگ و آگاهي دانش، سطح برآيند دهد، مي شكل
   .است
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  جهان افروز، علي
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
alijahanafrooz@yahoo.com 

  44097077: تلفن محل كار

  ها تحصيالت و توانمندي
  1980هاي فازي در نيكل آلومينيوم برنز از دانشگاه منچستر انگلستان،  دكتري متالورژي گرايش استحاله

  1977فوق ليسانس متالورژي گرايش مواد فلزي و سراميكي از دانشگاه منچستر انگستان، 
  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350رياضي از دبيرستان راه بهتر تهران،  ديپلم
  دقيق گري ريخته خصوصا گري، ريخته در متخصص

  زبان انگليسي روان

 سوابق شغلي و مديريتي

ــدير ــوژي مـ ــركت  و تكنولـ ــد شـ ــه توليـ ــري ريختـ ــوالدير گـ ــتگرددر  پـ ــاكنون  1365، از هشـ تـ
)www.puladir.com(  
 تاكنون 1374از   در اشتهارد، ساز نشكن آلياژهاي مديره شركت هيئت عضو و گذاران بنيان از

  تا كنون 1363در تهران، از  ايران سازي ماشين و لوله تكنولوژي شركت مشاور
 1372تا  1365، از تهران دانشگاه فني دهكپيماني دانش مدرس
  1365تا  1362، از صنعت و علم دانشگاهدر التدريس  حق مدرس
 1365تا  1362از در تهران،  متال پارس فني شركت دفتر مدير
 1362تا  1359، از سمناندر  كاري فلز تعاون عامل شركت مدير

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 مشـاور  بعنوان كه تحقيقاتي و توليدي واحدهاي در تحقيقاتي هاي دستاورد
 گـران  ريختـه  جامعـه  مجله در بعضاً كار حاصلو  است محفوظ ام كرده كار

 ماشـين،  و لولـه  متـال،  پارس: اين واحدها عبارتند از .است شده چاپ ايران
 ريختـه  صـنايع  سنگين، صنايع تحقيقات پرتو، كاران، مواد گر، ريخته سديد
 ...  و خوزستان سازي لوله بازرگاني، تحقيقات مركز گري،
  1394تا  1363 از، ايران گران ريخته معهدر جا آموزش گروه مدير
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 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

  .ام به كشورهاي زيادي سفر كرده
  .عالقمندم سازي مجسمه و نقاشي موسيقي،به هنرهاي 

 مفرزنـدان و  الملـل  بـين  حقـوق  رشـته  در دانشـگاه  مدرسم همسر. داراي همسر و دو فرزند دختر هستم
 .تحصيلند ادامه حال در و دارند مهندسي ليسانس

 

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 بـه  متكـي  بيشـتر  صـنعتي  كار براي ولي كرد كمك بسيار تحصيل ادامه براي مرادانشگاه  آموزش شيوه
 تحصـيل  ادامـه  بـا  البته كه شد داده من به قوي تئوريك پايهدر دانشگاه . هستم خودم شخصي تجربيات
 باشم داشته صحيحي تئوريك تحليل بتوانم توليدي فرايندهاي از تا كرد كمك من به اين و شد تر تكميل

  .كنم حل را صنعتي مسائل مبتوان و
 فرصت بازآفريني دوره جواني

 مطالـب  يـافتن  محل مطالعه با بايد ولي ،كردني حفظ مطالب تا ميكردم مطالعه را فهميدني مطالب بيشتر
 از ،دادم مـي  بيشـتري  اهميـت  كـاربردي  رياضـيات  و فيزيـك  درسهاي به حتماً. دانست را مفيد كاربردي

 علـوم  و هنـري  هـاي  زمينه در آموختن براي دانشگاه امكانات تمام از ،كردم مي بازديد بيشتر كارخانجات
  .رسيدم هدف اين به زيادي حدود تا ليسانس دوره در من البته .كردم مي استفاده اجتماعي

 توصيه به نسل جوان

 .كرد ركا كه برادر جان گرفت آن مزد  - نميشود ميسر گنج رنج نابرده: شد مي گفته ماه ب جواني زمان در
 شـروع  در نيـت  ايـن  بـا  و كنيم خدمت مملكتمان به بتوانيم تا بخوانيم درس خوب كه بود اين ما آرزوي
 مملكـت  بـا  و كننـد  نمـي  فكـر  اينگونه اينروزها ما جوانان متاسفانه ولي. برگشتم ايران به تحميلي جنگ

 بلكـه  ،نيست كنند مي كار كه يكسان براي مزد روزها اين كه باشد اين آن دليل شايد. اند بيگانه خودشان
 دسـت  بيشـتري  مشكالت با روزه همه كنندگان توليد و برند مي مزد ها خوار رانت و ها چي واردات داللها،

 .ندارند خود آينده به اميدي جوانها و بگريبانند
 كنند روعش ها كارگاه كف از را كار ميكنم توصيه دارند كردن كار و ماندن خيال كه آنهايي به باز من ولي
. بسـازند  رفتـاري  و مـديريتي  هـاي  قابليت خصوصا جهات، همه از را خود بياميزند، عمل با را خود علم و

  .كرد بنا خود براي اي شرافتمندانه و مثبت زندگي ميتوان هم كردن كار با باالخره
  پيام ويژه

 شـريف  صـنعتي  انشـگاه د التحصيالن فارغ تمام و عزيزم هاي اي همدوره براي سعادت و سالمتي آرزوي
  .دارم
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  حائري زاده، خيريه بيگم
  امور خارجه 1331متولد 

  ساكن تهران
s.haerizadeh@gmail.com 

  22752233: ، تلفن منزل0912-1025484: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1378فوق ليسانس مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي، 

  1355شگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي متالورژي از دان
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان آذر تهران، 

  متخصص در زمينه تعليم و تربيت
  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

 www. kheradedu.ir)(تاكنون  1379در تهران، از  خرد منظومه مديرعامل مؤسسه
 1379تا  1378، از صنعتي مديريت ارشد سازمان كارشناسي اجرايي مسئول
 1378ماه در سال  6در تهران به مدت  جوانان ملي سازمان فرهنگي معاون
 1378تا 1361در تهران، از  فرزانگان آموزشي مركز مدير

 1358تا  1356، از شريف دانشگاه انرژي و آب تحقيقاتي مركز دستيار

  چكيده تجارب
  آموزشي كارشناسان و مديران رسان،مد براي تدريس نوين هاي روش هاي كارگاه برگزاري و طراحي

 تاليفات

 از انتشارات نشر ني» مسئله خالقانه حل و خالق تفكر«
 از انتشارات نشر ني» همياري طريق از يادگيري«
  خرد منظومه موسسه قطره،از انتشارت » مؤثر معلمويژگي هاي «
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  ميرزائي، مهوشحاجي 
  اتاوا -ساكن كانادا

mahvashmirzai@gmail.com 

  يالت و توانمندي هاتحص
 Massachusetts Institute ofاي از  فــوق ليســانس مهندســي هســته

Technology  ،1978آمريكا  
  1978آمريكا،  Massachusetts Institute of Technologyفوق ليسانس مهندسي و علم مواد از 

  1354ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  Ecole Jeanne D'Arc ،1350 ديپلم رياضي از دبيرستان

  اي از ايالت انتاريو كانادا داراي گواهينامه مهندس حرفه
  سال تجربه كار فني و مديريتي 36اي با  متخصص در صنايع هسته

  مسلط به زبانهاي انگليسي و فرانسه

 سوابق شغلي و مديريتي

ــادا .Candu Energy Incمــدير عامــل و مــدير مهندســي شــركت   ــاكنون  2011از ، در تورنتــو كان ت
)www.candu.com(  

  2011تا  2004مدير مهندسي پروژه در سازمان انرژي اتمي كانادا، از 
  2004تا  2002در كانادا، از  AECLمدير خدمات فيدر و توليد بخار در شركت 

در  Ontario Power Generationدر شـركت   SPOC - Darlington Steam Generatorsمهنـدس  
  2002تا  1998كانادا، از 

  1998تا  1993در كانادا، از  Ontario Power Generationمهندس طراح و متخصص مواد در 
  1993تا  1989، از Ontario Power Generationدر شركت  Bruce Retubeمهندس ارشد پروژه 

 Industrial & Engineering Inspection Companyمهندس پروژه در 
  1989تا  1988شعبه ژاپن، از 

اي سـازمان انـرژي اتمـي     اي در بخش نيروگاه هسـته  ير مهندسي هستهمد
  1366تا  1362ايران، از 

  1362تا  1357مهندس پژوهشگر در سازمان انرژي اتمي ايران، از 
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  چكيده تجارب
هايي در شركت هاي مختلف در چندين كشـور بـه عهـده     اي من سمت در خالل فعاليتم در صنعت هسته

 OPGو  AECLهاي بزرگ چند تخصصـي در شـركت هـاي     ل من مسئول پروژهسا 25ظرف . ام داشته
اي  من در صنعت هسته. بوده ام كه نياز به دانش عميق در حوزه فني و مهارت مديريت پروژه داشته است

اي شناخته شـده   كانادا و آمريكا پذيرفته شده و در زمينه مهارت رهبري، دانش فني و رعايت اصول حرفه
  .هستم

 دهاي علمي، پژوهشي و حرفه ايدستاور

  المللي انتشار آن در كنفرانس ها و مجالت معتبر بين ارايه يا مقاله علمي و  26تدوين 
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  حسيني، سيدمحمد
  كرج 1330متولد 

  ساكن كانادا، تورنتو
redmaplefze@gmail.com 

  001-416-876-3141تلفن همراه 

  تحصيالت
  1355تي شريف، ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنع

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان نظام تهران، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  1390تا  1368رئيس هيئت مديره شركت مهندسي پويش در تهران، از 
مدير كارگاه و مدير پروژه در سازمان صنايع دفاع و همزمان در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايـران  

  1368تا  1359در تهران، از 

 يابي نظام آموزشي دانشگاهارز

ـ  يندهدرآ شود مي ارايه ما به كه مطالبي اين ياآ پرسيديم اساتيدمان از يكي از يكروز هست يادم  مـا  درده ب
 بتوانيـد  شرايط هر در كه ببينيد موزشآ طوري شما كه است اين ما تالش تمام فرمودند ايشان. دخور مي
  .دكني بررسي را مشكالت علمي روش به اينكه هخالص و بگيريد را تصميم بهترين االمكان حتي
  .ميدانم شريف دانشگاه مشخصاً و تحصيل نتيجه را همه ام داشته زندگي در موفقيتي يا پيشرفت گرمن ا

 فرصت بازآفريني دوره جواني

   .خواندم مي درس بهتر

 نسل جوان سخني با

. دنماييـ  همطالعـ  بيشتر. احساسي نه و دكني برخورد علمي روش به مسايل با
  .كنند مطالعه عميق صورت به را شده ارايه دروس تحصيل دوران در
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  خوشبخت، احمد
  شوشتر 1330متولد 

  ساكن تهران
khoshbakht60@gmail.com 

  88078843، تلفن منزل 0912-3379469تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349رياضي از دبيرستان دكتر فاطمي اهواز،  ديپلم
 دسـتگاههاي  سـاخت  بـر  نظـارت  - تعميرات ريزي برنامه و مهندسي - فني بازرسيمتخصص در زمينه 

  دريايي حفاري
  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1394، از در تهران كيش استوان حفاري شركت HSEQ مدير
 1393تا  1391در تهران، از  كيش استوان اريحف مهندسي شركت مدير
 گسـترش  و كـيش  استوان حفاري هاي شركتاز طرف چين  كشور در دريايي حفاري دستگاه ساخت ناظر
 1393تا  1390، از پاسارگاد يژانر

 1390تا  1381در تهران، از  ايران مركزي مناطق نفت فني شركت بازرسين گروه سرپرست
 1381تا  1369در اهواز، از  ايران حفاري ملي تعميرات شركت زيري برنامه و مهندسي رئيس
 1368تا  1364در اهواز، از  ايران حفاري ملي شركت مواد خواص آزمايشگاه رئيس
 1363در اهواز،  خوزستان تلمبه فوالد شركت گري ريخته خط تاسيس در مشاور
 1360تا  1358در اهواز، از  ايران فوالد ملي توليد شركت كيفيت كنترل رئيس

  چكيده تجارب
 نفت حفاري هاي شركت در تعميرات ريزي برنامه

 بهره و حفاري هاي شركت در فني بازرسي هاي گروه بر نظارت و بازرسي
 نفت برداري
 سـاخت  بـر  نظارت و دريايي حفاري دستگاههاي طراحي تحليل و ارزيابي

 مذكور دستگاههاي
  دريايي حفاري دستگاههاي اتتجهيز و آالت ماشين فني مشخصات شرح تهيه
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 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

 متحـده  امـارات  و كانـادا  ،فنالنـد  ،يكژبل ،سوئد ،آلمان ،چين، روسيه، مريكاآ كشورهاي ههايي ب مسافرت
  .ام عربي داشته

  .به كوهنوردي عالقمندم
  .متاهل و داراي چهار فرزند هستم

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

و  بـوده  مـوثر  بسـيار  علمـي  هاي پديده از من تحليل و تجزيه نوع بر موزشي دانشگاه شريفآ هاي شيوه
  .است داشته من زندگي سراسر در را ماندگاري و بارز بسيار تاثير

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 قـدر . خوانـدم  مـي  درس برابـر  چنـدين  مسـئوليتي  احساس با .دانستم مي بيشتر و بيشتر را ام جواني قدر
 بـه  تصـميم،  و تفكـر  در كـردم  مـي  سعي. دانستم مي را هايم همكالسي و دوستان با بودن لحظه حظهل

 مـي  احتـرام  خاضـعانه  اسـاتيدم  و معلمـين  به .بنگرم كشورم جغرافيايي مرزهاي از فراتر و بزرگتر جهاني
 .نكنم عمل او نام و او ياد بي اي لحظه هرگز، كه بستم يم عهد خود خداي با. گذاشتم

 

 نسل جوان سخني با

 : كه آموخت من به گذشته سال چهل زندگي از من تجربه
 .دهم قرار خود آزمايش بوته را عمل و بمانم ترديد وادي در كمتر. باشم آگاه و مسلح خود زمان دانش به
 رقـم  جامعـه  و خـود  بـراي  را خوبي پايان كوتاه، يا و دراز عمر در صورت اين در كه ، باشم صادق خود با
 .زد اهمخو
 .است من فرصت خرينآ اين گويي كه بورزم عشق چنان اطرافيانم و دوستانم به روز هر
 .كنم حك ماندگار نقشي ام جامعه فرهنگي هاي ميراث توسعه و پاسداري و حفظ در
 .كند كمك بيراهه از راه تشخيص در مرا كه بخواهم هستي خالق از

 

  پيام ويژه
 اليـزال  قـدرت  از نمـودي  منزله به را جهان اين افزون روز تكامل و فاييشكو و زيبايي. كنيد باور را خدا
 .كنيد باور خدا

 زيبـاترين  بـودن  موحـد  عـين  در بـودن  انسـان  ، امـا  اسـت،  پذير امكان خدا به اعتقاد بدون بودن انسان
  .است بشر سرنوشت
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  داوري، مسعود
  تهران 1327متولد  

  ساكن تهران
mdavoodi27@yahoo.com 

  22075751، تلفن منزل 0912-1012305مراه تلفن ه

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1346ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يك تهران، 
  زبان انگليسي متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

  1392تا  1391گري ايران در ساوه، از  عضو موضف هيئت مديره صنايع ريخته
  1391تا  1390مشاور مدير عامل شركت كوشش رادياتور در تهران، از 

  1390تا  1389معاون طرح و برنامه شركت آتبين در تهران، از 
هاي ديگـر،   گري ايران خودرو و چند شركت هاي مديريت در شركت صنايع ريخته مشاور در زمينه سيستم

  1389تا  1384از 
  1384تا  1382اپكو در تهران، از معاون فني مهندسي شركت س

  1381تا  1374مدير عامل شركت بهپوش صنعت در تهران، از 
  1374مشاور مديريت در شركت چدن پارس در ساوه، 

  1374تا  1371مدير كارخانه در شركت كامراد در قم، از 
تـا   1365ساوه، از  مدير كنترل كيفيت، مدير توليد و مدير كارخانه در شركت صنايع ريخته گيري ايران در

1371  
گـري در ماشـين سـازي اراك، از     گري و متد ريخته سرپرست كارگاه ريخته

  1365تا  1362
تا  1356متالورژ و سرپرست آزمايشگاه در شركت پارس خودرو در تهران، از 

1362  
  1355مهندس شيف در شركت پارس متال در تهران، 
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 سفرهاي خارجي و خانواده

  .م سفر كرده تايلند و جنوبي كره شمالي، كره چين، پرتقال، ايتاليا، رانسه،ف آلمان،به كشورهاي 
  .هستم پسر فرزند سه و دختر فرزند يكصاحب 

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 سرپرستي دانش زمينه در .داشتند خاص تخصص به نياز صنايع كه صورتي در بود، عمومي تدريس روش
  .بود نشده منظور دهاييواح بود، صنايع نياز كه مديريت و

  .شد مي محسوب اولويت يكسابقه تحصيل در دانشگاه شريف  ها شركت براي ها استخدام در هميشه

 فرصت بازآفريني دوره جواني

  .كردم توجه بيشتري مي كاري محيط و خانواده بين تعادلو  مديريت دانش خصوص به اجتماعي روابط به

 نسل جوان سخني با

 بنـده،  اعتقـاد  بـه  .دارد مـادي  كـاربرد  عمومـا  دانشـگاه  محـيط  كه چند هر است، صلا معنويات به توجه
 مـا  .علمـي  صرفا تجربياتدارد تا  جويي كمال در بيشتري نقش معنوي هاي مهارت و دانش خودشناسي،

 آنهـا  بـه  فراغـت  اوقـات  كردن پر و سرگرمي جهت بيشتر ولي داريم،در اين زمينه  زيادي منابع ايران در
 .كنيم مي مراجعه

  پيام ويژه
 فـرد  يـك  سـرمايه  تمـام زندگي و زمان  چون حال، زمان از نكردن غفلت و لحظات تمام در زندگي درك

  .شود مي محسوب



 

438 
 

  رسولي ديسفاني، حسن
  گناباد 1327متولد 

  ساكن تهران
hrdisfani1327@gmail.com  

  77902509، تلقن منزل 0912-5475863تلفن همراه 

  تحصيالت 
  1377س مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري از دانشگاه صنعتي شريف، فوق ليسان

  1354ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان كمال تهران، 

  1357ماه در ايتاليا،  6دوره گالوانيزه گرم به مدت 
  1363ماه در تهران،  2دوره مديريت توليد به مدت 

  1364دوره راديوگرافي به مدت يك ماه در تهران، 
  1374به مدت سه ماه در تهران،  9001دوره ايزو 

 سوابق شغلي و مديريتي

 1392تا  1390در تهران، از  استيم فني شركت دفتر مدير
 1390تا  1387از  تناوب شركت و درايز استقرار در مديريت نماينده
 1387تا  1380ران، از در ته استيم فني شركت دفتر مدير
 1380تا  1364، از آب آذر مهندسي شركت امور معاون/  پروژه مدير
 1364تا  1357، از آونگان توليد شركت مدير
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  رضائي آريا، فرهاد
  تهران 1332متولد 

  ساكن فرانسه، البي
rezai@mines-albi.fr 

farhad.rezai-aria@orange.fr  
  0033-563775687منزل  ، تلفن0033-606642607تلفن همراه 

  تحصيالت و توانمندي ها
  École des Mines de Paris ،1988دوره تحقيقاتي فوق دكتري در مركز مواد دانشگاه 

  Ecole des Mines de Paris ،1986دكتري علوم فيزيك از مركز مواد 
  École des Mines de Paris ،1978اي از  فوق ليسانس موسسه علوم و فنون هسته

  1355س مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، ليسان
  1350ديپلم رياضي از تهران، 

  هاي فرانسه، انگليسي و آشنا به زبان آلماني مسلط به زبان

 سوابق شغلي و مديريتي

در شـهر   École Nationale Supérieure des Mines d'Albi-Carmauxعضو هيئت علمـي، اسـتاد   
Albi  وابسته بهInstitut Mines-Telecom تاكنون  1997، از فرانسه)www.mines-albi.fr (  

 Institutوابســته بــه) SUMO )Surface/Machining/Materials/Toolsاســتاد و سرپرســت گــروه 
Clément Ader  تاكنون  2009در فرانسه، از  

 ,Forming Toolsدر مركـز تحقيقـاتي    Tool Surface Investigationsاسـتاد و سرپرسـت واحـد    
Materials and Processing 2009تا  2001، از  

در آزمايشگاه متـالورژي مكـانيكي در دانشـكده مـواد     “ خستگي در دماي زياد”استاديار و سرپرست گروه 
  1997تا  1988در شهر لوزان، از  )EPFL(انستيتو فدرال سوئيس

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

هـاي معتبـر    مجـالت و كنفـرانس   مقاله علمي و انتشـار آن در  150تدوين 
  المللي بين

كنفرانس در كشورهاي سوئيس، فرانسه، آلمان،  5سخنران كليدي مدعو در 
  سوئد و ايتاليا
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-Ecole des Mines d’Albiالمللـي در زمينـه خسـتگي حرارتـي در محـل       رئيس كارگاه آموزشي بـين 

Carmaux  2003در سال   
 2002در كارلستاد سوئد در سال  Toolingللي الم عضو هيئت رئيسه ششمين كنفرانس بين
 2006در تورين ايتاليا درسال  Toolingالمللي  عضو هيئت رئيسه هفتمين كنفرانس بين

  2007در سال   SF2Mعضو هيئت رئيسه ديدار بهاره 
  2001در پاريس در سال  "اندكنش حرارت و خستگي"المللي  المللي كنفرانس بين عضو كميته علمي بين

المللـي خسـتگي و ارايـه يـك جلسـه       المللي و گزارشگر بخش پوستري سـمپوزيوم بـين   كميته بينعضو 
  1995پوستري در سال 

در آلبـي فرانسـه در سـال     "Les Aciers pour Moules et Outils"عضو كميته برگـزاري كنفـرانس   
1998  

  SF2Mعضو كميسيون خستگي انجمن متالورژي فرانسه 
 SF2Mستگي حرارتي از كميسيون خستگي انجمن متالورژي فرانسه عضو هيئت رئيسه كارگروه خ

  ، چندين بارASTMمرورگر سمپوزيوم ها و كنفرانس هاي 
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  رهبري، فرهاد
  زنجان 1330متولد 

  آيرس بوئنوسساكن آرژانتين، 
frahbari2012@gmail.com 

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ي از دبيرستان رهنما در تهران، ديپلم رياض

 زندگي نامه

 سـپس  و توفيـق  هـاي  مدرسـه  در را دبستان دوره. آمده بدنيا زنجان شهر در 1330 سال فروردين17 روز
 زنجـان  در پهلـوي  دبيرسـتان  در را هشـتم  و هفـتم  كالسـهاي  .رسـانيده  پايانه ب شهر همان در شهريار
. ام رسانده پايان به رهنما دبيرستان در را دوم سيكل ادامه تهران به خانواده انتقال دليل به سپس گذرانيده

ـ  هـا  رشـته  نامناسـب  انتخاب دليله ب و شركت سراسري كنكور در سال همان در  در اول نفـر  عنـوان ه ب
 كنكـور  در مجـدداً  بعد سال در سپس و مشغول همانجا در يكسال مدت ناچاراً و قبول مورد آمار دانشكده
  .گرديدم صنعتي دانشگاه در متالورژي مهندسي دانشكده به ورود موفق ترتيب بدين و تشرك سراسري

 فـارغ  متـالورژي  مهندسي دانشكده از تحقيقاتي پروژه دو و واحدآموزشي 141 گذرانيدن با 1355 سال در
  .گرديدم مشغول متالوگرافي آزمايشگاه در دستيارآموزشي عنوانه ب و التحصيل

ـ  دانشكده تصميم طبق سپس و گذرانيده دانشگاه در را فهوظي نظام خدمت دوره  هيئـت  عضـو  عنـوان ه ب
 دانشـگاه  ديگر هاي دانشكده براي اختياري واحد عنوانه ب مواد خواص تدريس به شروع و انتخاب علمي
   .كردم
 در الكترونيكـي  هـاي  پوميكروسـك  و متالوگرافي آزمايشگاه مسئوليت بجز
 دركارگـاه  نيـز  يكسـال  مـدت  تـالورژي م دانشـكده  در خدمت سال 9 مدت
ت  و خـدمت  سـالها  از پـس 1363 سال در باالخره و بوده گري ريخته فعاليـ 
 خـارج  عـازم  سـال  همـان  و گرفته استعفا به تصميم تدريس و علمي هاي

  .گرديدم ازكشور
 مـدت  از پـس  و گرفتـه  آرژانتـين  كشور در اقامت به تصميم 1985 درسال
 كارخانه يك در متعاقباً و گرديده موقت امتاق اجازه كسب به موفق يكسال
ــه ــري ريخت ــزات گ ــي فل ــدزنگ و آهن ــام ض  Establecimiento بن
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Metalurgico Santa Teresita  مشـغول  آزمايشـگاهها  مسئول عنوانه ب آيرس بوئنوس شهر خارج در 
  .شدم
 ريختـه  شبخـ  سرپرسـت  و مدير عنوانه ب سمت، حفظ با و آزمايشگاهها سرپرستي يكسال مدت از پس
 در 1991 سـال  در و گرفتـه  نيز را دائمي اقامت بعد سالهاي در باالخره .شدم انتخاب سازي قالب و گري

  .كردم ازدواج آيرس بوئنوس
 قالـب  هـاي  بخـش  همزمان مسئوليت نظر مورد گري ريخته كارخانه در 1992 آوريل تا 1986 مارس از

  .گرفتم استعفا به تصميم 1992 آوريل ماه در رهباالخ و داشته را آزمايشگاهها و گري ريخته سازي،
ـ  و گرفتـه  شخصـي  و خصوصي فعاليت به تصميم كارخانه، در سالها آخرين در  از پـس  ترتيـب  همـين ه ب

ـ  موفـق  سـال  3 حدود از پس اينكه تا كرده، خصوصي شركت انداختن راهه ب تدارك مشغول استعفا  راهه ب
  .دارد ادامه اضرح الح تا كه گرديده برداري بهره و اندازي

 خـدمات  هـاي  زمينـه  در صـرفاً  و نداشته حصيليت دوران در تخصصي رشته به اي رابطه هيچ شركت اين
  .باشد مي مسكوني و اداري ساختمانهاي براي فنّي و سيساتيتا
 فنّـي  مدرسه يك در تحصيل مشغول همچنين كه بوده، ساله 15 پسر يك داراي و هلمتا حاضر حال در

  .است
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  نيها، مجتبيسليما
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
mojtabasoleymaniha@gmail.com 

  22752233: ، منزل0912-1120731: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1364هاي اقتصادي اجتماعي،  فوق ليسانس ناتمام برنامه ريزي سيستم

  1354ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1349از دبيرستان دكتر هوشيار تهران،  ديپلم رياضي

  1367هفته،  6دوره مديريت استراتژيك در سازمان مديريت صنعتي به مدت 
  1367هفته،  6دوره برنامه ريزي اقتصادي در آلمان شرقي سابق به مدت 

  1370هفته،  4دوره مديريت استراتژيك در ژاپن به مدت 
  1371 دوره مهندسي سازمان در امارات متحده عربي،

  و مهندسي سازمان استراتژيك مديريت در مشاوره و موزشمتخصص در آ
  زبان انگليسي خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

 1383تا  1378، از خودرو ايران شركتريزي  برنامه شوراي عضو و مديرعامل مشاور
تـا   1376، از روايد از مأمور -كشور استخدامي و اداري امور سازمان )جمهور رئيس معاون( دبيركل مشاور
1378 
 1376تا  1370، از عامل ايدرو هيأت رئيس مشاور/ ريزي برنامه شوراي عضو/ انفورماتيك دفتر مدير
 1370تا  1369، از ايدرو از مأمور -صنعتي مديريت مديره سازمان هيأت موظف عضو
 -جمهـوري  رياسـت / اسـتراتژيك  تحقيقـات  تكنولوژي مركز و علوم معاون
 1369تا  1368، وايدر از مأمور
عامل  هيأت رئيس مشاور/ ريزي برنامه شوراي عضو و مدير/ پژوهش مدير

 1368تا  1364سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، از 
 معـاون  مقـام  قائم/ صنعتي تحقيقات دفتر مديركل/بودجه و برنامه مديركل
 1364تا  1361، از ايدرو از مأمور -سنگين صنايع تحقيق وزارت و آموزش

تـا   1360سازمان گسترش و نوسـازي صـنايع ايـران در تهـران،     كارشناس 
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1361 
 1360تا  1358، از اصفهان صنعتي مربي دانشگاه/ دانشجوئي معاون

 1358تا  1357، از كشور صنعتي آموزش مجتمعمربي در 
تا  1355، از در تهران )ايدرو( ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان/ صنعتي نوآوري مركزدر كارشناس 

1357 
 1355تا  1354در تهران، از  كشور صنعتي آموزش مجتمعدر  مربي

 1354تا  1353در تهران، از  ايران سازي ماشين و لوله شركتدر كارورز 

  چكيده تجارب
 و اجرائـي  مـديريت  ارشـد  كارشناسـي  هاي دوره و شركتها عالي مديران سطح در مديريت آموزش تجربه

 انفورماتيك مديريت
 سازمان مهندسي و ريزي برنامه مديريت، هاي زمينه در خودآموختگي

 استراتژيك مشاوره زمينه در مشاوره ارائه تجربه
 ريزي برنامه و مديريت زمينه در پژوهشي هاي طرح در مشاركت تجربه
 همكـاران  خـودرو،  ايـران  ايـدرو، (  كشـور  شـركتهاي  بزرگترين ارشد مديران با مشورتي همكاري تجربه
 )صنعتي مديريت سازمان تم،سيس

 اداري نظام تحول نيز و توسعه كالن و بخشي هاي برنامه در مشاركت تجربه
 فنـاوري  مـديريت  نيز و اجرائي مديريت ارشد كارشناسي نامه پايان 25 از بيش بر نظارت و هدايت تجربه

 اطالعات
 

 ورزشيدستاوردهاي 

  حصيلت طول درمتالورژي  دانشكده بسكتبال تيم در عضويت

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

سـفر   امـارات  و اتـريش  اسـپانيا،  هلنـد،  فرانسه، ايتاليا، شرقي، و غربي آلمان سوئيس، ژاپن،به كشورهاي 
  .ام كرده

  .هستم اجتماعي و مديريتي مطالعاتعالقمند به 
 آموزشـي  مديريت در كارآفرين و اجرائي مديريت ارشد كارشناسي شريف متالورژي آموخته دانش مهمسر

 ارشـد  كارشـناس  و شـريف  صنايع آموخته دانش پسر اول فرزند. است خرد منظومه موسسه عامل مدير و
 و علـم دانشـگاه   مـواد مهندسي و علم  آموخته دانش و پسرو فرزند دوم  كانادا RBC در ارتباطي مديريت
  .است خرد منظومه موسسه IT مدير وايران  صنعت
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  )جواد(سيدي، سيد اكبر 
  تهران 1330متولد 

  ساكن آمريكا، بوستن
javads1@yahoo.com 

  تحصيالت
  1985در بوستن آمريكا،  Northeastern Universityدكتري از 

  1978در بوستن آمريكا،  Massachusetts Institute of Technologyفوق ليسانس از 
  1354  ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف،

  1349از دبيرستان محمد علي فروغي تهران،  ديپلم رياضي

 سوابق شغلي

  )www.hp.com(تاكنون 1987در بوستن آمريكا، از  Hewlett-Packardعضو ارشد تيم فني شركت 

  چكيده تجارب
  الكترونيك ردهايوب متالورژي
  سرب بدون و سرب با هاي لحيم كاربرد و متالورژي

 ارزيابي شيوه آموزشي دانشگاه

  .دانشگاه بسيار خوب و كافي بود و باعث دگرگوني كامل در زندگي من گرديد شيوه آموزشي

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 فرعيات به كمتر چه هر توجه و دانش و علم بيشتر فراگيري
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  صادقيان، جمشيد
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
 44237739، تلفن منزل 0912-6759831تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران، 
  گري سرسيلندرهاي چدني و آلومينيومي متخصص در ريخته

  زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1385، از كرج حصاركدر  سازان يگانه شركتدر كارخانه  مدير
 1385تا  1381در تهران، از  ماليبل فني شركت دفتراشتغال در 

 1381تا  1376در تهران، از  خودرو ايران گري ريخته شركتدر تحقيق  و گري ريخته مدير
 1376تا  1370، از ايران گري ريخته صنايع شركتاشتغال در 
 1370تا  1364در تهران، از  متال پارس شركتاشتغال در 
 1364تا  1362در تهران، از  جهاد تحقيقات مركزدر توپ  لهلو پوش شعله پروژه همكار مهندس
 1362تا  1359، از سمناندر  كاري فلز تعاوني موظف شركت مديره هيئت

  چكيده تجارب
 و ذوب هـاي  كارگـاه  انـدازي  راه -گـري  ريختـه  قطعـات  تكنولـوژ  و طراح

 فراينـد  كنتـرل  -ايـزو  مـديريت  يكپارچـه  سيستم مدرس و مميز -قالبگيري
SPC و FMEA- قطعـات  سـاخت  -تـوپ  لولـه  بـراي  پوش شعله ساخت 
   .در حال حاضر لوكوموتيو موتور

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 نشكن قطعات گري ريختهدر زمينه  مقاالت ترجمه
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 آلمينيومي و سيلندرچدني سر و سيلندر گري ريخته در ضايعات كاهش
 پيكان هواي منيفلد در مينيومولآ هاي مك ريز كاهششامل  گري ريخته عيوبرفع 

 

 ورزشيدستاوردهاي 

 سال 5به مدت  شريف صنعتي دانشگاه واليبال تيم عضو
 

 عاليقو  سفرهاي خارجي

ـ رفـتم كـه    آمريكـا به  اقامت جهتسفر كردم و  آلمانبه  قالبسازي دوره براي  همـاهنگي  عـدم  دليـل ه ب
  .به ايران بازگشتم فرهنگي
  .هستم نوردي كوه و شنا ،لواليبا هاي ورزش به عالقمند

  پيام ويژه
  .نترسيد ماجراجوئي و كردن ريسك از
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  عباسي، محمد حسن
  كرمان 1332متولد 

  ساكن اصفهان
abbasi32@cc.iut.ac.ir 

  031-33915707: ، تلفن محل كار0913-1117882: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1360 ،مريكادر آ بركليدر  كاليفرنيا دانشگاه از مواد علم و مهندسي دكتري

  1356فوق ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه لندن، امپريال كالج در انگلستان، 
  1354ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350كرمان، ) شاهپور سابق(ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر شريعتي 
 – فراينـدها  سـينتيك  و ترموديناميك – فرايند و جياستخرا متالورژي(متخصص در رشته مهندسي مواد 

  )پيشرفته مواد

 سوابق شغلي و مديريتي

  1390تا  1360عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان، از 
  1384تا  1382، از اصفهان صنعتي دانشگاه رئيس
  دوره دو ،اصفهان صنعتي دانشگاه مالي و اداري معاون
  دوره دو ،اصفهان صنعتي دانشگاه مواد مهندسي هدانشكد رئيس
  دانشگاه صنعتي اصفهان مواد مهندسي دانشكده پژوهشي معاون

  دانشگاه صنعتي اصفهان مواد مهندسي دانشكده تكميلي تحصيالت سرپرست
  فوالد صنايع در اصفهان صنعتي دانشگاه نماينده

  اصفهان يتحقيقات و علمي شهرك فوالد و هنآ تخصصي كميته سرپرست
تـا   1370 ،اسـتراليا   در سـيدني  ويلـز  نيوسات دانشگاه در مطالعاتي فرصت
1371  

  1360تا  1358دستيار پژوهشي دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، از 
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  دكتري و ارشد كارشناسي مقاطع در درس سهو  كارشناسي مقطع در درس پنج تدريس
  دكتري و ارشد كارشناسي نامه ايانپ 46 راهنمايي

  ها وكنفرانس مجالت در پژوهشي علمي مقاله 135 از بيش ارائه و چاپ
  1390 ،ايران گري ريخته علمي انجمن و ايران متالورژي مهندسين انجمن برگزيده استاد

  1375، اصفهان صنعتي دانشگاه نمونه مدرس
  1379، بهايي شيخ اي نطقهم جشنواره مهندسي و فني در تحقيق اول رتبه جايزه
  دوره دو ،اصفهان صنعتي دانشگاه مميزه هيات مهندسي و فني  تخصصي كميته و مميزه هيات عضو
  مهندسي در پيشرفته مواد - استقالل پژوهشي علمي مجالت تحريريه هيات عضو
  اصفهان صنعتي دانشگاه جذب اجرايي هيات عضو
  اصفهان صنعتي اهدانشگ صنعت با ارتباط و فناوري شوراي عضو
  اصفهان تحقيقاتي و علمي شهرك اجرائي هيات و امنا هيات عضو
  اصفهان تحقيقاتي و علمي شهرك علمي شوراي عضو
  اصفهان تحقيقاتي و علمي شهرك پژوهشي امور ريزي برنامه كميسيون عضو
  )وقت عالي اموزش و فرهنگ( فناوري و تحقيقات علوم وزارت متالورژي تخصصي كميته عضو
  اصفهان نسوز زمايشگاهآ و تحقيقات مركز ريزي برنامه شورايعالي عضو
  محيطي علوم و پيشرفته تكنولوژي و علوم المللي بين مركز شورايعالي عضو

  خانواده
 دانشـكده  ،اصـفهان  دانشـگاه  علمـي  هيـات  عضـو  اول پسـر ، )دختر يك و پسر 2( فرزند 3 داراي متاهل
 دوم پسـر  -مريكـا آ سـاكن  متاهـل  ،اصـفهان  دانشـگاه  از داريحسـاب  ليسـانس  دختر -خارجي ايه زبان

  روانشناسي ارشد كارشناسي دانشجوي
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  فرآريا، مرتضي
  رشت 1332متولد 

  ساكن تهران
fararya_sazmand@yahoo.com 

-5-88718373، تلفـــن محـــل كـــار 0912-3881585تلفـــن همـــراه 
88709673  

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355دانشگاه صنعتي شريف،  ليسانس مهندسي متالورژي از

  1349،  ديپلم رياضي از دبيرستان كيهان تهران
  زبان انگليبسي

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.sazmandsanat.com( تاكنون 1378در تهران، از  صنعت سازمند مديرعامل شركت
 تاكنون 1382در تهران، از  صنعت برازش شركتدر   بازرگاني مدير /ها پروژه مدير
 1378تا  1372در تهران، از  تابلو چالش عامل شركت مدير

 1372تا  1368در تهران، از  سازان تابلو مدير تعاوني
 1368تا  1364، از ايران لنت خودرو شركتدر پروژه  زمان در بازرگاني و فني مدير

 1364تا  1360در تهران، از  روسزاگ مديرعامل شركت
  1360 تا 1358، از گيالن دستكش كارخانه مدير
 1357تا  1355در تهران، از  بابك مكانيكي كارخانجات تعميرات مدير

  چكيده تجارب
 زمينـه  در بازرگـاني  و فني هاي مسئوليت با سازي قطعه هاي پروژه اجراي
  خودرو پمپ اويل و آئينه ،چراغ قطعات
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  .است شده شناخته نمونه صنعتي شركت بعنوان قم استان در صنعت سازمند شركت

 عاليقو  سفرهاي خارجي

 ، امـارات، تركيـه  ،چـين ، سـالوي يوگ ،دانمـارك  ،بلژيـك  ،فرانسـه  ،ايتاليـا  ،ناآلمـ انگستان،  كشورهاي به
  ام كرده سفركانادا، تايوان و هنگ كنگ  ، پاكستان وستان، هند
  .است بوده من اصلي هاي ورزش از تكواندو و بوكس و عالقمندم ورزش به

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 انگيـزه  ايجاد ،پذيري مسئوليت روحيه ايجاد و زندگي و جامعه با ما نمودن آشنا باعث دانشگاه در تحصيل
  .است شده صنعتي ريزبيني و دقت ،جستجوگري، تحقيق

 نسل جوان سخني با

  .است جهان اخروي براي ذخيره اندوختن فقط زندگي حاصل

  پيام ويژه
 داشـته  جـديت  و نظـم  بايسـت  مي مادي نيايد در" :ميفرمايد كه علي حضرت اميرالمومنين گفته ههميش
  .باشيم داشته گوشمان آويزه را "باشيم
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  علي رضا  فالحي آرزودار،
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
afallahi@aut.ac.ir 

http://me.aut.ac.ir/A.falahi.htm  
  64543453: تلفن كار

  انمندي هاتحصيالت و تو
  1990دكتري فرآيند متالورژي و ساخت از دانشگاه شفيلد انگلستان، 

ــراميكي از    ــزي و س ــواد فل ــانس م ــوق ليس ــاوري  ف ــم و فن ــتيتو عل ــتر انس ــگاه منچس ) UMIST(دانش
  1986 انگلستان،

  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
 فـوالد  شـده  كنترل نورد و دهي شكل فيزيكي، تالورژيم -آلياژها مكانيكي خواص: زمينه هاي پژوهشي

  مكانيكي خواص بر فرآيند در موثر پارامترهاي بررسي و مارتنزيتي–فريت

 سوابق شغلي و مديريتي

تـاكنون   1381عضو هيئت علمي، دانشـيار دانشـكده مهندسـي مكانيـك دانشـگاه صـنعتي اميركبيـر، از        
)www.aut.ac.ir(  

  1383تا  1382از   ه ايالتي ميشيگان آمريكا،فرصت مطالعاتي در دانشگا
  1380، اسالمي شوراي پژوهشهاي مركز معادن و صنايع هاي بررسي دفتر مدير

  1381تا  1375رئيس اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي اميركبير، 
  1376تا  1375رئيس امور پژوهشي دانشگاه صنعتي اميركبير، از 

  1381تا  1369شكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير، از عضو هيئت علمي، استاديار دان
  1372تا  1370معاون پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس، از 

  1366تا  1365مدير دفتر امور پژوهشي دانشگاه صنعتي اميركبير، 
  1365  عضو هيئت مديره شركت ملي فوالد ايران،

  1363تا  1360  نايع ايران،عضو هيئت مديره و معاون سازمان گسترش و نوسازي ص
  1359تا  1358مسئول جهاد سازندگي استان سيستان و بلوچستان، از 

  1360تا  1359عضو هيئت مديره و معاون امور متالورژي شركت ماشين سازي تبريز، 
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تـا   1355گري بخش مهندسي مكانيك كارخانه ذوب آهـن اصـفهان،    مهندس متالورژي در كارگاه ريخته
1357  

 هاي علمي، پژوهشي و حرفه ايدستاورد

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 28تدوين 
  المللي هاي معتبر ملي و بين مقاله در كنفرانس 59ارايه 

  اجراي سه طرح تحقيقاتي و صنعتي

 فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنريدستاوردهاي 

 وزن در 1350-1355 شـريف  صـنعتي  دانشـگاه  از كشور دانشجويان كشتي قهرماني مسابقات در شركت
  اجتماعي فرهنگي، فعاليتهاي در مشاركت و كيلوگرم 62

 تاليفات و ترجمه

توسـط جهـاد دانشـگاهي واحـد      ،كومـار  ساراندرنوشته “ اصول شكل دهي فلزات”ترجمه مشترك كتاب 
  1378صنعتي اميركبير، 

  1391ال در س TIGثبت اختراع در زمينه تدوين تكنولوژي جوشكاري 

  خانوادهسفرهاي خارجي، 
 و تحصـيل  آمريكـا  و انگلـيس   در و داشـته ام  صـنعتي  بازديد و سفر لهستان ،سوئد, آلمان كشورهاي به

  .ام داشته مطالعاتي فرصت
  .هستم فرزند 4 و همسرداراي 

  ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه
 جامعـه  ويژگيهـاي . باشـد  كشورمي نياز مورد متخصص نيروي تربيت و دانش و علم توليد محل دانشگاه

 تـدوين  و مسئله تعريف توان و آگاهي و علمي مديريت سرنوشت، تعيين حق و تدبير عقالنيت، دانشگاهي
 تـرويج  و مصـالح  تشخيص درك قدرت. باشد مي بخشها نياز به پاسخگويي و دانشگاه پايدار توسعه برنامه

 توسـعه  اهداف تحقق. التقوي و البر علي تعاونوا. تاس دانشگاهيان مزيتهاي از همگرايي و تفاهم فرهنگ
 " ره امـام  حضـرت  فرمـايش  بـه  بنـا  هـدف،  ايـن  تحقق براي دانشگاه كننده تعيين نقش تبيين و كشور

 جلـب  بـر  مبتنـي  نـوين  رويكـردي  اتخـاذ  مستلزم مهم اين تحقق لذا " است جامعه تحول مبدا دانشگاه
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 مهم امري دانشگاه هاي فعاليت ارتقاء و مهم سازيهاي ميمتص در علمي هيئت اعضاء آحاد فعال مشاركت
 ضـعف  و قـوت  نقاط و ها نشيب و فراز نشاندهنده گذشته سال سي در دانشگاه امور مرور. است بنيادي و

 اسـاس  بـر  دانشگاه امور ريزي برنامه و آينده براي رو پيش چراغ گذشته تجربيات از استفاده كه باشد مي
 دسـت  از بـيش  دانشـگاهيان  خـانواده  اسـتعدادهاي  و هـا  قابليـت  باشد، مي آن القوهب توانهاي و امكانات
 تشـخيص  قابليـت  بـاور  و درون به نگاه يا رويكرد اين بر تكيه با لذا. است بوده مدت اين در آن آوردهاي
 امـور  در همكـاران  تجربـه  علمـي،  مرتبـه  بـه  توجـه  با "بينهم شوري امرهم " اصل اين تحقق و اساتيد
 بـا  گرامـي  همكـاران  كه رود مي انتظار  ،"التقوي و البر علي تعاونوا" تعاون و همگرايي روحيه و گاهدانش

 را عالي آموزش در جمعي خرد تحقق و دانشگاه، سناي و استادان مجمع تشكيل حركت در موثر مشاركت
 و هـا  برنامـه  ارتقـاء  و رشـد  زمينـه  اسـاتيد  جمعـي  هويـت  و تـوان  تجلي با و رسانده ياري پيش از بيش

 امـر  تحقق و دانشگاهي نظران صاحب به رجوع ضرورت ترتيب بدين "نمايند فراهم را دانشگاه فعاليتهاي
 خواهان را امر اين در علمي هيات اعضاء آحاد مشاركت و تعامل و دانشگاه تحوالت و تغيير در كارشناسي

 و عـالي  آمـوزش  علمـي  مـديريت  ايهـ  برنامـه  از اساتيد پشتيباني و حمايت ضامن روش اين با و باشيم
 ارزيـابي  توانـدخود  مـي  اسـاتيد  مجمع مدني نهاد. نمائيم فراهم را كشور آينده حساس شرايط در دانشگاه
 امـر  ايـن  شـدن  نهادينـه  "اصـوال . نمايد مي تقويت را افزايي هم و دانشگاهيان با موثر تعامل و عملكرد
 مشـاركت  و امـور  تعالي راستاي در آنها افزون روز تمشارك و مردم آحاد توسط سرنوشت تعيين به منتهي

 بقوم ما يغييروا ال اهللا ان" ميشود فراهم كشور اساسي تحول زمينه و شود كشورمي پايدار توسعه برنامه در
  .بانفسهم ما يغييروا حتي

  سخني با نسل جوان
 انتخاب براي و بيابيد را كارتان و كسب و زندگي هدف خودتان: كنم عرض توانم مي امروز نسل به آنچه
. كنيـد  مشـورت  كنـد  كمكـي  ميتوانـد  ميكنيـد  حـس  كـه  هركسي با و بگذاريد وقت بسيار هايتان سوژه

 بايـد  حتمـا  بنابراين آيند، بدست ممكنست كوشي سخت بدون بزرگ هاي هدف كه نكنيد فكر هيچوقت
 كوركورانـه  را ها سوژه وصبخص هيچوقت ولي استفاده، ديگران تجربه از. گذاشت را كافي و الزم انرژي
 .نكنيد تقليد

  پيام ويژه
ـ  ي بـراي تحقـق اهـداف    تعالي فرهنگ و قدرت درك تشخيص مصالح و ترويج فرهنگ تفاهم و همگراي

  .توسعه كشور



 

455 
 

  غفاريان، رضا
  مشهد 1330متولد 

  آنجلس ساكن آمريكا، كاليفرنيا، لوس
reza.ghaffarian@jpl.nasa.gov 

  تحصيالت
در آمريكـا،  ) UCLA(انجلس  ز دانشگاه كاليفرنيا در لوسدكتري مهندسي ا

1982  
  1979در آمريكا، ) UCLA(آنجلس  فوق ليسانس مهندسي از دانشگاه كاليفرنيا در لوس

  1354  ليسانس مهندسي متالورژي رتبه اول در دوره از دانشگاه صنعتي شريف،

 سوابق شغلي

هـاي كارشناسـي و    در ايـن مـدت در دوره  . هستم سال تجربه صنعتي و دانشگاهي 33من داراي بيش از 
مـن ضـمناً   . ام دست يافته UCLAدانشگاه ) fellow(مقاطع باالتر تدريس كرده و به درجه استاد همكار 

سال كـار در صـنعت بـه آزمايشـگاه      10پس از . ام در لوس آنجلس تدريس كرده Northropدر دانشگاه 
پيوسـتم كـه   ) NASA(لـي مـديريت فضـانوردي آمريكـا     متعلـق بـه مركـز م   ) JPL(پيشرانه موتور جت 

  . شود اداره مي) CalTech(آزمايشگاه توسط انستيتو تكنولوژي كاليفرنيا 
هاي تحقيـق و توسـعه در زمينـه قابليـت      ام، من به هدايت فعاليت كار كرده JPLسال اخير كه در  22در 

من ضـمناً  . ام مدارهاي الكترونيكي پرداختهبندي پيشرفته  اطمينان و تضمين كيفيت براي جاسازي و بسته
براي بسـياري از پـروژه   ) Subject Matter Expert(محور -يك مشاور مرجع در زمينه تخصصي مسئله

جايزه فردي و تيمي براي حمايت از پروژه  20من بيش از . ام از جمله مريخ نورد اكتشافي بوده JPLهاي 
خدمات اسـتثنايي  «توان به جايزه  ام كه از جمله مي دريافت كرده JPLهاي 

مـن  . اشاره نمود» براي رهبري و مشاركت صنعتي مركز فضانوردي آمريكا
فصـل كتـاب،    9مقالـه علمـي،    150مولف فردي يا مولف مشترك بيش از 

چندين دستورالعمل و نيز ويراستار مشترك يـك كتـاب در زمينـه فنـاوري     
ضـمناً بـه عنـوان    . ام بـوده بندي در ابعاد مدارهاي مجتمـع   جاسازي و بسته

ــه    ــو كميت ــي و عض ــاور فن ــك،   IPCمش ــه ميكروالكتروين   ،SMTAمجل
IMAPS ،IEEE ،IEMT/CPMT  ــادي را و  نمــودهفعاليــت جــوايزي زي

  .ام دريافت كرده
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  خانواده
  .متاهل و داراي سه فرزند پسر هستم

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

هاي نظري و آزمايشگاهي مبناي تحصـيالت   ه با ارايه درستحصيل در دانشگاه شريف با استاداني برجست
مـن از  . ياد و قدرداني مي كنم سيامك انشا من هميشه از حمايت استادان به ويژه. تكميلي من بوده است

به ويـژه از عليرضـا عزيـزي،    . ام و هميشه قدرشناس آنان هستم دوستان خود چيزهاي بسياري ياد گرفته
هـاي اجتمـاعي در    من باور دارم كه كار سخت و فعاليت. كنم سليمانيها ياد مي فريدون ميرزايي و مجتبي

  .دوره تحصيل نتيجه داده و تاثير زيادي در زندگي من داشته است

 نسل جوان سخني با

مـن  . در مورد زادگاه، تحصيالت و تجربيات كاري خود گفتگـو كـردم   JPLمن در سخنراني اخير خود در 
زنـدگي  » تغييـر «مـا در دنيـاي   . ام انتخاب، پافشاري و تعادل خالصـه كـرده  : بارتتمامي آنها را در سه ع

» تغيير«بنابراين دائماً براي . است» تغيير«كنيم و تنها چيزي كه در تحصيل، كار و زندگي ثابت است  مي
د شخص بايد در تحصيل، يادگيري و در زندگي تالش كنـ . آماده باشيد و موقعيت جديدتر را انتخاب كنيد

اثـر  » توانا بود هر كه دانـا بـود  « به ياد دارم كه صفحات متعددي از نوشته . تا براي خودش بهترين باشد
دليـل  » زگهواره تـا گـور دانـش بجـوي    «اين شعر و عبارت . فردوسي در زادگاهم مشهد در اختيار داشتم

يـك جـا بمانـد    آب كـه  «انگيزه انطبـاق و تـالش مـن از ضـرب المثـل      . يادگيري مداوم من بوده است
زندگي مانند راندن دوچرخه است، براي تعادل آن بايد بـه  « گويد  انيشتن مي. ريشه گرفته است» گندد مي

تعادل در تحصيل، كار و زندگي بايد رعايت شود تا منجر بـه پيشـرفت مـا و جامعـه     . »حركت ادامه دهي
  .شود و در نهايت همگان به زندگي بهتر و متعالي دست پيدا كنند

ترين آرزوها را براي شما دانشجويان عزيز دانشگاه شريف مي كنم تا به رويا و اهداف خود دسـت پيـدا   به
  .كنيد
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  گلستاني فرد، فرهاد
  تهران 1331متولد 

  ساكن تهران
golestanifard@iust.ac.ir 

f.golestanifard@gmail.com  
  77240291: تلفن محل كار

  تحصيالت و توانمندي ها
  1983دانشگاه برونل در لندن انگستان،  دكتري فيزيك از

  1979 فوق ليسانس سراميك از دانشگاه شفيلد انگلستان، 
  1354ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1385 لندن، كالج امپريال مواد دانشكده در مطالعاتي فرصت
  1377 انگلستان، شفيلد دانشگاه مواد مهندسي دانشكده در مطالعاتي فرصت
  1369 انگلستان، در منچستر دانشگاه مواد دانشكده در مطالعاتي فرصت

  ديرگداز مواد آناليز، و شناسائي سراميك، :زمينه هاي پژوهشي
 خـواص  مهندسـي،  سـراميكهاي  مـواد،  آناليز و شناخت پيشرفته روشهاي ديرگداز، مواد :مدرس درسهاي

  مواد مكانيكي

 سوابق شغلي و مديريتي

يئـت علمـي دانشـكده مهندسـي مـواد و متـالورژي دانشـگاه علـم و صـنعت ايـران، از           استاد و عضـو ه 
  )www.iust.ac.ir(تاكنون 1375

 1393از سال ، تحقيقات و فناوري، رئيس دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم
  1390از سال   ،ايران صنعت و علم دانشگاه مميزه هيئت عضو
  1383تا  1381دانشگاه علم و ضنعت ايران، از  سراميكي و فلزي پيشرفته مواد قطب رئيس
  1385تا  1379از   ،ايران صنعت و علم دانشگاه الملل بين روابط رئيس

عضو هيئت علمي، دانشيار و رئيس بخش سراميك مركز تحقيقات مـواد و  
  1370تا  1364انرژي در تهران، از 

  چكيده تجارب
  ن، ماشين سازي تبريز،پروژه صنعتي پايلوت براي ذوب آهن اصفها 4انجام 

  هاي نسوز پارس و شركت ملي مس ايران شركت فرآورده
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  1387تا  1383ولوژي پيشرفته وزارت صنايع و معادن، نمشاور واحد تك
  1382تا  1380مشاور بخش تحقيق و توسعه كارخانه ذوب آهن اصفهان، از 

  1390تا  1376مشاور واحد تحقيق و توسعه شركت ملي صنايع مس ايران، از 
  1375تا  1373مشاور واحد تحقيق و توسعه شركت فرآورده هاي نسوز آذر، از 

  1371تا  1369در انگلستان، از  KSR International Hinckly Groupارايه خدمات مشاوره به 
  1369تا  1366هاي نسوز پارس،  مشاور معاونت پژوهشي شركت فرآورده

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي كنفرانس معتبر بين 12ن كليدي مدعو در سخنرا
  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 145تدوين 
  مقاله علمي انتشار آن در مجالت معتبر داخلي 15تدون 

  پروژه كارشناسي 31پايان نامه كارشناسي ارشد و  165پايان نامه دكتري،  35سرپرستي 
  2010تا  2009يكا، از ثبت دو مورد اختراع در آمر

  1374از  ،ACerS آمريكا، سراميك انجمن عضو
  1368، از IREE انگلستان ديرگداز مواد انجمن عضو

  1385تا  1382رئيس هيئت مديره انجمن سراميك ايران، 
  1376التحصيل مهندسي مواد در ايران،  دريافت جايزه از رئيس جمهور براي سرپرستي اولين فارغ

  1388 سال از،  Iranian Journal of Materials Science and Engineeringمجله سردبير
  1386تا  1382تحقيقات و فناوري، از   عضو شوراي سردبيري مجالت وزارت علوم،

  1393و  1392، 1387، 1373برنده جايز پژوهش برتر از دانشگاه علم و صنعت ايران، 
  1383 كشور، برگزيده استاد

  تاكنون 1380للي از الم مجله بين 15داوري 

 تاليفات

  1392توسط نشر دانشگاه علم و صنعت ايران، “ روش هاي شناسايي و آناليز مواد”تاليف مشترك كتاب 
هاي نسوز توسط نشر دانشگاه علم و صـنعت ايـران،    المللي فرآورده تدوين مجموعه مقاالت كنفرانس بين

1383  

  خانواده
  .متاهل و داراي دو فرزند هستم
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  ي، ناصرمردان
  شهرري 1331متولد 

  ساكن تهران
mardani@sharif.edu 

nassermardani@gmail.com  
  0912-6046406  :تلفن همراه

  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  1390تا  1364ز گرافيك مهندسي دانشگاه صنعتي شريف، از عضو هيئت علمي، مربي مرك
  1366تا  1355مربي مركز آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف، از 
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  ، عبداله)نقي(نقيبي راد 
  مشهد 1330متولد 

  ساكن تهران
araaad@gmail.com 

 0912-3044476تلفن همراه 

  ها و توانمندي تحصيالت 
  1355گاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي متالورژي از دانش

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر نصيري تهران، 
 1387هفته در سال  2به مدت  ايران صنعتي مديريت )ISO(  مميزي و كيفيت مديريتدوره 
مـاه در   6بـه مـدت    ايريتك-ايران مهندسي المللي بين شركتدر  )ISO( مميزي و كيفيت مديريتدوره 
 1387سال 

  ان انگليسيداراي ديپلم زب

 سوابق شغلي و مديريتي

  1392 تا 1368، از تهران در) ايريتك( ايران مهندسي المللي بين شركت دانش در مديريت واحد مدير
 1363در تهران، از  )ايريتك(ايران مهندسي المللي بين شركتدر متالورژيكي  فرآيندهاي ارشد كارشناس

 1368تا 
 1363تا  1356، از اصفهان فوالد مجتمعدر  سبك و سنگين نورد هاي كارگاه توليد مديريت

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

 سـعودي  عربسـتان و ونـزوئال  ،انگلستان ،اسپانيا ،ايتاليا ،آلمانبه كشورهاي 
  .ام سفر كرده

   .به خوشنويسي عالقمندم
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  بهزادي سنجابي، محمد
  اراك 1326متولد 
  تهران ساكن

md.behzadi@gmail.com 
  0912-2238348تلفن همراه 

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت 
  1363ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1348ديپلم رياضي از دبيرستان مجيدي اراك، 

 سوابق شغلي

  1389مدير بازرسي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران تا سال 
  

  طالبيان، جمشيد
  شاهي 1332متولد 

  ساكن تهران
talebianm@yahoo.com 

  0912-1123927تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

 و مديريتي سوابق شغلي

ــدير عا ــلمـ ــران    مـ ــوالدير در تهـ ــق پـ ــري دقيـ ــه گـ ــركت ريختـ شـ
)www.puladir.com(  
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  مزاده نباتي، محسنغال
  بجنورد 1331متولد 

  ساكن تهران
mavadsanat@gmail.com 

  0912-1136756تلفن همراه 

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  در تهران فعال در زمينه ريخته گري صنعت موادمدير عامل شركت 
  
  
  

  قنبري اهري، كاظم
  اهر 1331د متول

  Newton Mearns، ، گالسكوانگلستانساكن 
kgahari@gmail.com 

  0044-7746827080تلقن همراه 
   .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  متخصص در زمينه شيشه، سراميك و بتن

 سوابق شغلي و مديريتي

  انگستان مشاور آزاد در گالسكو
  در اصفهان آذر نسوذ تحقيقات مركزاشتغال در 
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  رفيع، موريس
  تهران 1331متولد 
  آمريكاساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  

  رفيعا، فرزين
  تهران 1332متولد 
  آمريكاساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1357، دانشگاه صنعتي شريفليسانس مهندسي متالورژي از 

  

  روشناس، محمد مهدي
  آمل 1330متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1356ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
 

  سامي كرماني، مسعود
  مشهد 1329متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  شكرزاده، محمود
  خوي 1330متولد 
  آمريكا، تكزاس، هوستنساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  

  عطارزاده بهبهان، احمد
  بهبهان 1330متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1355، ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف
  
 

  عليمرداني، محمدرضا
  نيشابور 1330متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  

  قاسميان، رحيم
  بندرانزلي 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
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  قاصدي، عالمحسين
  گلپايگان 1332متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  
  

  مرادي، علي رضاقاضي 
  تهران 1330متولد 
  تهرانساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1355، ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف
 

  مجيدي، فريدون
  تهران 1332متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1356ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  همدفصل 
  

  مشخصات دانش آموختگان 
 دانشكده مهندسي مكانيك
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  آزمنديان، علي رضا
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
azmandian@gmail.com  

alirezaazmandian@yahoo.com 
www.azmandian.com  

  22043081-22047878: تلفن محل كار
  .سايت شخصي، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت و توانمندي ها
  1374از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در آمريكا،  ها دكتري مهندسي صنايع و سيستم

  فوق ليسانس مديريت مهندسي از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران، 
  موميهاي ع متخصص مهندسي فكر و مدرس مهندسي فكر در كالسهاي آموزشي و سخنراني

 سوابق شغلي و مديريتي

  موسس و مدير موسسه فرهنگي علمي پديده فكر در تهران
  1376ها در دانشكده فني دانشگاه تهران، از  عضو هيئت علمي مهندسي صنايع و سيستم

  1376تا  1374هاي آمريكا، از  مدرس دانشگاه
  1364تا  1357خبرنگار سياسي سازمان صدا و سيما در تهران، از 

 تتاليفا
به زبان انگليسي توسط انتشـارات مـك گراهيـل آمريكـا،      Think Yourself  Successfulتاليف كتاب 

  .هاي عربي و چيني توسط همين موسسه انتشاراتي ترجمه شده است كه اين كتاب به زبان 2010

  سفرهاي خارجي
  .ام دهسفر كر كانادا و آمريكااروپا و كشورهاي  ،آفريقا ،در آسيا كشور 50 از بيش به
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  آشنائي، محمد
  مشهد 1332متولد 

  ساكن تهران
m_ashnai@yahoo.com  

  88772213: تلفن محل كار

  ها تحصيالت و توانمندي
  فوق ليسانس ناتمام مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان اميركبير مشهد، 
  1356، )وابسته به دانشگاه هاروارد(هاي مديريت در مركز مطالعات مديريت ايران  هدور

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.uranusco.com(تاكنون  1368مديرعامل و شريك كارخانه اورانوس در تهران، از 
  1367تا  1364مدير عامل و شريك شركت ماشين سازي كاوه در ساوه، از 

  1367تا  1360ر كارگاه صنعتي كاوش در تهران، از مدير كارگاه و شريك د
  1359تا  1356مدير طراحي و مهندسي در شركت صنعتي ساراول در تهران، 

  1356تا  1355كارشناس واحد طراحي و مهندسي در شركت صنعتي ساراول در تهران، 

 اي تجارب حرفه

 ليسـانس  فوق دوره در تحصيل شروع اب زمان هم و ليسانس دوره اتمام از پس ،1355 تابستان ابتداي در
 توليـد ( سـاراول  صـنعتي  شركت در كارشناس عنوان به مكانيك، مهندسي

 سـال  يـك  گذشـت  از پس. شدم كار به مشغول) مطبوع تهويه لوازم كننده
  .كنم پيدا ارتقاء شركت اين مهندسي و طراحي واحد مدير سمت به توانستم
 عـالي  اسـتاد  و رئيس پشتيباني با شركت اين در كار سال پنج حدود حاصل
 بـازنگري  خوبم، همكاران همراهي و زرگريان وارتگس مهندس آقاي مقام

ــبات ــامي محاس ــوالت، تم ــي محص ــوالت طراح ــد محص ــدوين و جدي  ت
 معـروف  هـاي  شـركت  بـا  روز آن بازار در رقابت براي مربوطه بروشورهاي
  .بود )York( يورك و  (Carrier)كرير مانند آمريكايي
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 منطقـه  در را كـاوش  صـنعتي  كارگـاه  دادگر، حسين مهندس آقاي عزيزم دوست با 1360 سال دايابت از
 انـدازي  راه تومـان  هـزار  200 كـل  سـرمايه  بـا  و مترمربع 120 حدود اي اجاره فضايي در تهران حكيميه
 قالـب  كـاري،  پـرس  آالت ماشـين . بـود  برخوردار قبولي قابل رشد از سال هفت طي فعاليت اين. كرديم
 سـاخت  نيـز  و اسـتيل  اسـتينلس  ظروف فشار، تحت آب منابع توليد. گرديد تامين...  و جوشكاري سازي،
  .بود كاوش صنعتي كارگاه روز آن هاي فعاليت جمله از صنعتي قالبهاي

 در فريـد  كاشـاني  محمـد  حـاج  آقاي بزرگوارم دوست خدمت در را اورانوس كارخانه 1368 سال ابتداي از
 كارخانـه،  ايـن  برپـايي  از هـدف . كرديم اندازي راه مترمربع هزار پنج مساحت به زميني در شهريار منطقه
 سـرويس  توليـدمان  تنها زمان آن در. گرفت پا همكاران از نفر پنج كمك به كه بود آشپزخانه لوازم توليد
 فعاليـت  متوانسـتي  متعـدد  هـاي  ريزي برنامه و هدفمند تالش با و داديم ادامه را مسير اين. بود نان جاي

  .دهيم گسترش را كارخانه
 كشـورمان،  نمونـه  كارگران و كارشناسان مديران، از نفر 200 از بيش همكاري با سال، 20 گذشت از پس

 محصـوالت  كيفـي  و كمي توسعه. شديم متنوع هاي طرح و ها رنگ با محصول نوع دهها توليد به موفق
 داخلـي  مشـتريان  نيازهـاي  پاسـخگوي  ارخانه،ك متري هزار پنج فضاي كه يافت وسعت قدر آن اورانوس

 حـدود  و زمـين  مترمربع هزار 12 بر بالغ فضايي با پرند در اي كارخانه به 1389 سال در كه شد اين نبود،
  .كرديم مكان نقل بنا مترمربع هزار 11

 پخشـي  ركزم همراهي و انگيزه با و دلسوز توانا، مديراني از برخورداري با حاضر حال در اورانوس كارخانه
 ,ISO9001, ISO14001) جهـان  روز اسـتانداردهاي  بـا  مطـابق  متعهـد،  كننـدگان  تـامين  نيـز  و قـوي 

OHSAS18001) اكنون هم كارخانه اين. پردازد مي آشپزخانه و خانه براي جديد محصوالت طراحي به 
 توسـعه  حـال  در يخارج بازارهاي به نفوذ با و داده اختصاص خود به را داخلي بازار از توجهي قابل بخش
  .ميباشد خود هاي فعاليت

 و گرفته قرار اورانوس مجموعه كار دستور در)  Lean Production( ناب توليد سازي پياده نيز روزها اين
 پـيش  از بـيش  رقـابتي،  قيمتـي  نيز و باالتر كيفيتي با اورانوس محصوالت آن، شدن محقق با داريم باور
  .شد خواهد عرضه و توليد

 خانوادهرجي، عاليق، سفرهاي خا

به اكثر كشورهاي اروپائي، كانادا، آمريكا، مكزيك، چـين، مـالزي، تركيـه و امـارات متحـده عربـي سـفر        
  .ام كرده

  .به ورزش هاي تنيس و كوهنوردي و مطالعه عالقمندم
 تيمديري علوم دكتراي :، دخترم بهارانگليسي ادبيات كارشناس: همسرم. هستم فرزند چهار و همسر داراي

 مهندسـي  ليسانس: شادي مدختر، آمريكا نيوجرسي پترسون ويليام دانشگاه استاديار و منچستر دانشگاه از
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 شـركت  در توسـعه  و تحقيـق  مدير ايلينويز، دانشگاه از كامپيوتر ليسانس فوق شريف، دانشگاه از كامپيوتر
  .باشد در آمريكا مي ولفرم تحقيقاتي

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 مهندسي( ام اي حرفه كار در همواره و است بوده من مهندسي كار بناي زير دوران آن آموزشي هاي شيوه
  .است گذاشته ناپذيري انكار تاثير)  مديريتي و

 نسل جوان سخني با

 تعريـف  خودتان براي بزرگ اهدافي. باشد مي موفقيت اوليه شروط پايداري، و استمرار و تالش و كوشش
 برنامه ها، آن تمامي به كردن عمل براي. كنيد تقسيم دسترس قابل تر كوچك هاي تقسم به را ها آن و

 .باشد داشته مستمر عمل و ريزي
  .بگيريد بهره ارتقاء و بهبود براي هايي تجربه عنوان به ها آن از و نشويد نااميد كمبودها و ها شكست از



 

472 
 

  اخوان بهابادي، محمد علي
  يزد 1331متولد 

  ساكن تهران
akhavan@ut.ac.ir 

  021-61114040: ، تلفن كار 0912-6059906: تلفن همراه
https://rtis.ut.ac.ir/cv/akhavan  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1373دكتري مكانيك از انستيتو تكنولوژي روركي در هند، 

  1359فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1355صنعتي شريف، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان اميركبير يزد، 
  تهران دانشگاه - فني هاي دانشكده پرديس - مكانيك مهندسي دانشكده - 38 پايه تمام استاد

  زبان انگليسي كامل

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.ut.ac.ir(تاكنون  1389، از  تهران فني دانشگاه هاي دانشكده مكانيك پرديس دانشكده استاد
 تاكنون 1392، از تهران البرز دانشگاه پرديس رئيس
 1390دانشـكده مكانيـك دانشـگاه تهـران، از      انرژي هاي سامانه سازي بهينه و طراحي علمي قطب مدير

  تاكنون
 1393تا  1388، تهران فني دانشگاه هاي دانشكده مكانيك پرديس مهندسي دانشكده رئيس
 فنـي دانشـگاه   هـاي  دانشـكده  مكانيك پرديس مهندسي دانشكده تكميلي تتحصيال و پژوهشي معاون
 1388تا  1384، تهران
، از )مـپفن ( نيروگـاهي  تجهيـزات  مؤسسـه  حرارتـي،  هاي مبدل بخش مدير

 1393 تا 1389
، تهـران  فنـي دانشـگاه   هـاي  دانشـكده  مكانيك پـرديس  دانشكده دانشيار
 1389تا 1383

، تهـران  فنـي دانشـگاه   هاي دانشكده سمكانيك پردي دانشكده - استاديار
 1383تا  1373
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 1383 تا 1379، از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه فلزي تحقيقات معاون
 1378تا  1374، تهران فني دانشگاه هاي دانشكده پرديس مالي و اداري معاون
  1373تا  1365، تهران فني دانشگاه مكانيك دانشكده گروه - آموزشي مربي

 1368 تا 1366 ، ازتهران دانشگاه المللي بين و دانشگاهي روابط كل ديرم
 1365تا  1361، بلوچستان و سيستان مهندسي دانشگاه دانشكده رئيس
 1361تا  1360، بلوچستان و سيستان مهندسي دانشگاه دانشكده مالي اداري معاون
 1361تا  1359، از بلوچستان و سيستان مكانيك دانشگاه مهندسي گروه مدير
تـا   1357در زاهـدان،   بلوچسـتان  و سيسـتان  دانشـگاه  مهندسي دانشكده مكانيك گروه -آموزشي مربي
1365 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي بين و ملي معتبر هاي كنفرانس در مقاله 150 از بيش ارائه و ISI مقاله 60 از بيش چاپ
  تاكنون 1392، از ايران استاندارد ملي سازمان مشاوران شوراي رئيس و رئيس عالي مشاور
 1392 تا1389، از كشور ساختمان ملي مقررات تدوين شوراي عضو
 تاكنون 1388، از استاندارد پژوهشگاهامنا و مشاور رئيس  تئهي عضو
 1392 تا 1388، از مكانيكي تأسيسات -ساختمان ملي مقررات چهاردهم مبحث رئيس
 1387، از )مپنـا  گـروه  و تهـران  دانشـگاه  بـين  مشـترك ( نيروگاهي هيزاتتج مؤسسه امناي هيأت عضو

 تاكنون

 تاليف كتاب

 1390 تهران، دانشگاه انتشارات سردخانه، و تبريد هاي سامانه طراحي
 1392 شهرسازي، و راه وزارت مكانيكي، تأسيسات: ساختمان ملي مقررات چهاردهم مبحث راهنماي
 1392 شهرسازي، و راه وزارت بهداشتي، تأسيسات: ساختمان ليم مقررات شانزدهم مبحث راهنماي

  

  و خانواده سفرهاي خارجي
، تونس، تركيه ،قبرس، هلند ،لهستان ،اتريش ،ايتاليا ،فرانسه ،آلمان ،انگلستان ،كانادا ،امريكابه كشورهاي 

 ،سـنگاپور  ،يمـالز  ،هندوسـتان  ،پاكسـتان  ، امارات متحده عربـي، كويت، عراق ،سوريه ،سعودي عربستان
  .ام سفر كرده ... و ژاپن ،چين ،اندونزي
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 افتخـارات  و باشـد  مـي ) مخابرات( برق دكتري داراي "مهدي" اول فرزند. هستم فرزند 5 و همسر داراي
 و ،1378 بـرق  دانشجوئي المپياد اول نفر ،1375 سال فيزيك رياضي سراسري آزمون اول نفر: شامل وي
 رشته كل در( تهران دانشگاه فني دانشكده 1380 ارشد كارشناسي و1379 كارشناسي هاي دوره اول رتبه
 دريافـت  تقـدير  لـوح ) نـژاد  احمـدي  و خاتمي ،رفسنجاني هاشمي( جمهور رئيس سه از وي. باشد مي) ها

  .است داشته
 فيزيـك  رياضـي  سراسـري  آزمـون  در ست،ا برق ارشد كارشناسي مدرك داراي كه "مهشيد" دوم فرزند
 دانشـگاه  از مكانيـك  ارشد كارشناسي مدرك داراي "محمد" سوم فرزند. است شده 51 رتبه 1377 سال

 را 1386 فيزيـك  رياضـي  سراسري آزمون 44 رتبه افتخار كه "سعيد" چهارم فرزند. است شريف صنعتي
 رياضي سوم سال آموز دانش "جواد" آخر فرزند. باشد مي برق دكتري دوره دانشجوي حاضر حال در دارد،

  .است دبيرستان فيزيك
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  اميدوار تهراني، محمد تقي
  تهران 1331متولد 

  ساكن تهران
omidvar@sharif.ir 

  44118423، تلفن منزل 0912-2866049تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
از  )Marine Engineering(فــوق ليســانس مهندســي مكانيــك كشــتي 

University College London  ،1372انگلستان  
  1355هندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس م

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران، 
  1353ماه در سال  3دوره كارآموزي در كارخانه سيمان اصفهان به مدت 

  ها هاي انتقال قدرت در ماشين متخصص در زمنيه طراحي ماشين و سيستم
  زبان انگليسي در ميزان قابل قبول

 مديريتيسوابق شغلي و 

ــريف، از     ــنعتي ش ــگاه ص ــك دانش ــي مكاني ــكده مهندس ــق التدريســي دانش ــدرس ح ــاكنون  1390م ت
)www.sharif.ir(  

  1390تا  1361مربي آموزشي دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف، از 
  1370تا  1368مدير كل آموزش دانشگاه صنعتي شريف، از 

نشـگاه صـنعتي شـريف، از    معاون آموزشي دانشـكده مهندسـي مكانيـك دا   
  1368تا  1361

تـا   1359ها در شركت مهندسين مشـاور مشـانير، از    كارشناس امور نيروگاه
1361  

 1355دستيار آموزشي دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شـريف،  
  1359تا 

كارشناس تاسيسات در شركت توانبخشي وابسته بـه بهزيسـتي در تهـران،    
1355  
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  چكيده تجارب
  .ام تاكنون انجام داده 1355هاي كارشناسي متعددي در طول مدت تدريس از  پروژه

 خانواده، عاليق،  سفرهاي خارجي

  .براي تحصيل در كشور انگلستان به مدت دو سال اقامت داشتم
  .به ادبيات فارسي عالقمندم

ي عمـران  داراي همسر و سه فرزند هستم كه به ترتيب سن دانشجوي دكتري، مهندس صنايع و دانشجو
  ..هستند

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

تحصـيل در دانشـگاه شـريف تـاثير زيـادي در      . اساتيد كمتر تجربه همكاري با صنعت كشـور را داشـتند  
  .اي من داشته است پيشرفت شخصي و حرفه

 فرصت بازآفريني دوره جواني

اي كـه از تصـور    آن ترس و واهمـه  دادم ولي تا حدود زيادي همان كارهايي را كه انجام داده ام انجام مي
  .ها و اينكه نتيجه كار مطلوب خواهد شد يا نه را نداشتم كوتاهي

 نسل جوان سخني با

حسرت گذشته و كوتاهي كه در آن . به خودتان ايمان داشته باشيد. خود را همانطور كه هستيد قبول كنيد
گيريد و كار را شروع كنيد و نتيجه را به خـدا  هر تصميمي را از ابتدا با نيت خير ب. صورت گرفته را نخوريد

بـه قـول   . هر اتفاقي كه افتاد با ايمان و صميم قلب قبول كنيد كه خيري در آن بـوده اسـت  . واگذار كنيد
  .برداريد) بهتر شدن(اي كه هستيد قدمي به سوي حق  ابوسعيد ابوالخير از هر كجا و هر نقطه

  پيام ويژه
توانـد واقعـاً شـادي و     ل ولو به ظاهر شاد و اميدوار باشيد كه تلقين آن ميسعي كنيد هميشه و در همه حا

  .اميدواري برايتان به ارمغان بياورد



 

  1373تا  136
  

 

  و اقتصادي

  تاكنون 13
66سينا در شيراز، از 

1365تا  1360 از 
  1360تا  135

 

ري، 

4 

 1359در آمريكا،
1355  

اي توجيهي فني و

373ي در شيراز، از
صنايع شيميايي سي
بسته بندي شيراز،
59داري فارس، از

 
  ف

Preventive M( 

داراي مدرك دكتر
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  36278033: ل

 
شگاه ايالتي ايووا د
5ه صنعتي شريف،

  1349يراز،
ها تهيه طراح -شار

شركت مواد افزودني
ت مديره شركت ص
ره شركت صنايع ب
تر هماهنگي استاند

ي توليدات مختلف
هاي متخلف ي طرح

Maintanance(ي

 خانواده،

  .ام كرده

كه به ترتيب سن د
  .ستند

  حمدباقر
  ن

mbborazjan 
، منزل311-0917

ها توانمندي
ي پزشكي از دانشس

مكانيك از دانشگاه
رستان شاهپور شير
ي ظروف تحت فش

  يسي

 و مديريتي
س هيئت مديره ش

دسي و رئيس هيئت
 رئيس هيئت مدير

اكد در دفتصنايع ر
  رب

  ت فشار
يه فني و اقتصادي
زينه سرمايه گذاري
ش گيرانه و تعميراتي

عاليق،،   رجي
هاي اروپايي سفر ك

  .القمندم
فرزند پسر هستم ك
سانس مكانيك هس

 

رازجاني، مح
برازجان 1330تولد 

  ساكن شيراز
ni@yahoo.com

2652: لفن همراه

تحصيالت و ت
وق ليسانس مهندس
يسانس مهندسي م
يپلم رياضي از دبير
تخصص در طراحي
سلط به زبان انگلي

سوابق شغلي
انه و رئيسدير كارخ

دير طراحي و مهند
دير فني و توليد و

سئول راه اندازي ص
چكيده تجار
طراحي ظروف تحت
هيه طرحهاي توجي
رزيابي و برآورد هز
هيه طرحهاي پيش

سفرهاي خار
ه آمريكا و كشورها
ه واليبال و شنا عال

ف 3تاهل و داراي
وق ليسانس و ليس
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  ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه
  .ن موثر و كارساز بوده استبسيار براي م) كارگاهي(تركيب آموزش تئوري و عملي 

  .التحصيلي از اين دانشگاه پايه قبولي اينجانب براي دوره فوق ليسانس در آمريكا بود فارغ

  فرصت بازآفريني دوره جواني
  .خواندم كردم به مراتب بيشتر درس و كتاب مي اگر دوباره شانس درس خواندن پيدا مي

  پيام ويژه
هاي خط توليـد خـدماتي ارايـه     برآورد اقتصادي، طراحي دستگاه  ات،توانم در طراحي كارخانج اينجانب مي

  .دهم
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  داري يزدي، احمدربرخو
  يزد 1331متولد 

  ساكن يزد
ahmadbarkhordary2010@gmail.com 

  035-38245680، تلفن منزل 0913-3560038: تلفن همراه

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان اميركبير يزد، 
  زبان انگليسي در حد متوسط

 سوابق شغلي

  1387تا  1358مدرس دانشكده فني شهيد صدوقي در يزد، از 

  چكيده تجارب
  سال در دانشكده فني شهيد صدوقي يزد 28تدريس دروس رشته مهندسي مكانيك به مدت 
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  بهزادي، بهمين
  نتهرا 1332متولد 

  ساكن تهران
bahiman.behzadi@gmail.com 

  22594813: ، تلفن منزل0912-2090264: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1358ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  طراحي مخازن تحت فشار در دانشگاه صنعتي اميركبيره دور
  ه آموزشي و تحقيقات صنتي ايراندوره بازرسي فني و تستهاي مخرب و غير مخرت در موسس

  كشور هندوستان ACCهاي سيمان در شركت  دوره تعمير، نصب و نگهداري كوره
 AVECدوره مديريت پروژه در شركت 

 MS-Officeط به زبان انگليسي و نرم افزارهاي سلم

 سوابق شغلي و مديريتي

 1390، از )سـيمان كنگـان  ( المللـي سـاروج بوشـهر    مدير فني و مهندسي در شركت بـين / مدير مكانيك
  تاكنون

  1390تا  1389مدير مكانيك در كارخانه سيمان باقران، از 
  1389تا  1386مدير پروژه در سيمان گيالن سبز، از / مدير فني

  1385تا  1380ناظر پاره وقت ساخت در تراكتورسازي جيرفت و عمران سيرجان، از 
  1386تا  1370فني در شركت سيمان آبيك، از مدير ساخت داخل و مدير امور مهندسي و بازرسي 

  1370تا  1363طراح پاره وقت تاسيسات ساختمان در مهندسين مشاور متن، از 
  1370تا  1362كارشناس و سرپرست بخش مهندسي مكانيك در امور مهندسي شركت ملي گاز ايران، از 

  1362تا  1361مدير برنامه ريزي در كارخانجات آزمايش، از 
تـا   1359افيك و خواص مواد در انستيتو تكنولـوژي شـهرري، از   مدرس گر

1361  
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  چكيده تجارب
 5نظارت بر ساخت داخلي قطعات تراكتور و سفارش خارجي قطعات تراكتور باغي گلدوني ايتاليا به مـدت  

  سال در تراكتورسازي جيرفت و عمران سيرجان
رسـتان بقـايي اهـواز، حـرم حضـرت امـام،       شـيان، بيما  هاي مسكوني، پروژه باغ طراحي تاسيسات مجتمع

  سال در مهندسين مشاور متن 7هاي صحرايي به مدت  بيمارستان
  سال در سيمان كنگان 4نظارت بر نگهداري و تعميرات كارخانه و مديريت واحد فني و مهندسي به مدت 

  هاي مكانيكي كارخانه سيمان باقران به مدت يك سال نظارت و مديريت بر سيستم
 قطعـات  ساخت بر نظارت، پروژه كنترل و ريزي هبرنام و مديريت ،صنعتي و ساختماني مشاوران برنظارت 

  به مدت دو سال و نيم در شركت سيمان گيالن سبز برق ايه فعاليت بر مديريت و نصب و
ـ ( قطعـات  سـاخت  بـر  نظـارت  ،معكـوس  ندسيمه روشه ب هكارخان قطعات ساخت و طراحي ، كـوره  هبدن
 نظـارت  ،فنـي  بازرسي و نهكارخا PMسيستم  ايجاد، )... گري هريخت و جوشكاري و ريكا ماشين قطعات

 16بـه مـدت    آبيـك  سيمان هتوسع طرح قطعات ساخت و سيمان ايه آسياب و كوره نصب و تعميرات بر
  سال در شركت سيمان آبيك

 نشـاني  آتـش  آب ذخيـره  مخـزن  طراحي ،فاضالبكه شب طراحي بر نظارت ،ساختمان تاسيسات طراحي
)API650( ،يه به حيدر تربت-دهمش گاز انتقال خط طراحي ،گاز پااليشگاه طراحي بر نظارت در مكاريه

  سال در امور مهندسي شركت ملي گاز ايران 8مدت 

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

 ،آلمـان  هـاي  كشور در صنعتي كارخانجات در ها پروژه تجهيزات كنترل و بازرسي جهت كاري هاي سفر
  .ام داشته هندوستان و سفر آموزشي به بلژيك و فرانسه

  .عالقمندم مطالعه و كار، روي پياده و شنا به
 هـاي  پـروژه  دراو  .اسـت  معمـاري  ارشد مائده،كارشناس فرزندم اولين .نمودم ازدواج دانشجويي زمان در

 بـزرگ  هـاي  كتشـر  از يكـي  مـديره  هيئت موظف عضو اكنونو  دارد خوبي تجربه و كرده كار مختلف
  .است كرده تحصيل برق مهندسي در عرفان دوم فرزند .است ساختماني

 نسل جوان سخني با

  .انجام دهيد كامل و احسن نحو بهرا  كاري هر

  پيام ويژه
  .گردد مي توصيه آن به مراجعه. باشد مي ... و متين پويا، اي، قمشه الهي دكتر آثار و سخنراني
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  بهكام، سيد محمد
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
m.behkam@gmail.com 

  0912-1028385: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان ناصرخسرو تهران، 
 مان،سـاخت  بـرق  و تأسيسـات  صـنعتي،  و اداري و مسـكوني  سـاختمان  اجراي زمينه در من هاي تخصص
  .باشد مي معماري و صنعتي برق و تأسيسات
  خوب حد در انگليسي زبان با آشنايي

 سوابق شغلي و مديريتي

  كنون تا 1380 تهران، از شمال در سوپرلوكس مسكوني واحدهاي احداث
  1380 تا 1376، از داكشن و آمپر شركتهايدر خودرو  ايران سازي بدنه سالن كارگاه سرپرست
  1375 تا 1374تهران، از  شهرداري بيمارستان يساتتأس اجراي سرپرست

  1373 تا 1372، از كامفورت شركتدر كرمان  پور افضلي بيمارستان كارگاه رئيس
  1371 تا 1370سافير، از  شركتدر  اراك پااليشگاه پروژه از بخشي كارگاه رئيس

  1370 تا 1367رعدان، از  مشاور مهندسيندر  امام فرودگاه تأسيسات طراحي تيم سرپرست
  1367 تا 1365باهنر، از  شهيد صنايع تأسيسات نظارت

 تـا  1361انديشـه، از   و طـرح  مشـاور  مهندسـين در  خوزستان در واحدي 1050 شهرك نظارت سرپرست
1365  
  1361 تا 1357، از دارايي وزارت فني تأسيسات اداره معاون

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
  دارم زيادي خارجي سفرهاي تجربه

   .عالقمندم فرهنگي و اجتماعي مسائل و موسيقي و ورزش به
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 كـه  باشد مي ليسانس كوچكتر پسر و ليسانس فوق بزرگتر پسر كه باشم مي پسر فرزند دو داراي و متأهل
 تخصـص  موسـيقي  و داخلـي  دكوراسـيون  زمينـه  در نيز همسرم و مشغولند خودم كارهاي اداره به دو هر

  .دارند

 آموزشي دانشگاهارزيابي نظام 

 همـراه  بـه  آمـوزش  ايـن . اسـت  بـوده  مؤثر بسيار من ذهن نمودن فعال در دوران آن آموزشي هاي شيوه
 و بـرآيم  جديـد  كارهـاي  عهـده  از كـه  داد مـي  من به را توان اين خصوص به كارگاهها علمي آموزشهاي

 پيشـرفت  باعـث  آنچـه مـا  ا. داشت من شغلي و كاري پيشرفت در بسزايي تأثير كلي بطور و نباشم نگران
 نفسـي  عزت و بنفس اعتماد و آموزشها گرديد ام مالي و شغلي وضعيت بهبود و ام حرفه و كار در من اصلي
 اولـين  .كردم كسب روانشناسي آموزشي كالسهاي در شركت و روانشناسي متون مطالعه طريق از كه بود
 از و شد مي تدريس عزيزم اي همدوره يانآزمند دكتر توسط كه بود فكر تكنولوژي هاي دوره در شركت آن
 آن كمبـود  مـا  دانشگاههاي در هم و ما دبيرستانهاي در هم كه چيزي. نمايم مي تشكر ايشان از نظر اين

 جاي بر زيادي روحي و مالي خسارات التحصيالن، فارغ و كشور براي كه كمبودي گردد مي مشاهده شديداً
  .است گذاشته

 نيفرصت بازآفريني دوره جوا

 كارهـاي  و موسـيقي  بـه  بيشـتر  و پـردازم  مـي  سياسي كارهاي به كمتر برگردم جواني سالهاي به اگر من
 را اينكارهـا  دوران آن اگـر  كـنم  مـي  فكـر  .شـوم  مـي  مشغول دوستان با فرهنگي مؤثر ارتباط و تفريحي

  .بودم تري راضي و شادتر تر، موفق انسان امروز كردم مي

 نسل جوان سخني با

 كننـد  ورزش  بخواننـد،  درس نحـو  بهترين به و كامل اميد با عزيز دانشجويان كه است اين من هويژ پيام
 بـه  بتواننـد  اگـر  و بنماينـد  كـاربردي  روانشناسـي  فراگيري به اي ويژه توجه. كنند كار تحصيل حين حتي

 كـه  بسـازد  رديف آنها از تواند مي نفس عزت تقويت فرايند همراه فوق فرايند. باشند داشته توجه موسيقي
 خـود  كشـور  به، باشند بهتري شهروند و والد همسر، بعد درجات در ،باشند راضي خودشان از اول درجه در

 ايـن  تمـام  بـراي  پايـان  در. بكاهنـد  خود مردم آالم از و باشند مؤثر كشور پيشرفت در ،كنند خدمت بهتر
  .دارم موفقيت آرزوي عزيزان
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  به نژاد، علي رضا
  انتهر 1332متولد 

  ساكن آمريكا، كاليفرنيا، نورثريج
ali.behnezhad@csun.edu 

  001-818-677-2470: تلفن محل كار

  تحصيالت
از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در آمريكـا،  مهندسي صنايع و سيستم دكتري 

1985  
  1978فوق ليسانس مهندسي صنايع و سيستم از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در آمريكا، 

  1355ي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندس
  1350، ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران

 سوابق شغلي و مديريتي

هـا و مـديريت عمليـات دانشـگاه ايـالتي كاليفرنيـا در        عضو هيئت علمي، استاد و رئيس دانشكده سيستم
  )www.csun.edu(نورثريج 
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  بهين فر، عبدالمهدي
  تهران 1332متولد 
  تهرانساكن 

behinfar84@yahoo.com 
Behinfar@toolmaker.ir  

  0912-3859951تلفن همراه 

  تحصيالت
  1386فوق ليسانس فناوري اطالعات دانشگاه صنعتي اميركبير، 

  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران، 

 قصه كوتاه من

 پـدري  از چهـارم  و بيسـت  روز در تير ماه حوادث بحبوحه در 1332 سال تابستان رمگ روزهاي از يكي در
 هـاي  رده آخرين كه مادري و بود زمان آن آلمانيهاي صنعتي مدرسه التحصيالن فارغ اولين از كه صنعتگر
  .شدم متولد فرهنگ خيابان تهران اميريه محله در بود گذرانده حوصله و صبر با را خود دوران تحصيلي

 كارگـاه  يـك  نيز خود همشاگردي با زمان آن تلفن و تلگراف و پست وزارت در دولتي شغل بر عالوه پدر
 روبـروي  شـاهپور  خيابـان  در كه كارگاه اين سپس. ميساختند قالب و قطعه كه بود كرده داير ماشينكاري

 جـاي  بـه را  كارگـاه  و كـرده  رها را دولتي شغل پدر و شد سازي لوستر كارگاه به تبديل بود سنگلج پارك
 محسـوب  شـهر  حاشـيه  تقريبـا  زمـان  آنكه  نمود منتقل شهباز يا شهريور 17 خياباندر حوالي  بزرگتري

 ايـران  وارد شـريكش  و پدر توسط 1333 سال همان در ايران دايكاست گري ريخته ماشين اولين. شد مي
 ييادگـار  بعنـوان  آن داغـي  اكنون و بود آلماني تن 80 ماشين يك كه شد

  .است موجود
 البته. گذراندم فرهنگ خيابان در واقع غضائري دبستان در را ابتدايي دوران
 زيـادي  تعـداد  كـه  ميشـد  ناميده فرهنگ سبب بدين شايد فرهنگ خيابان
 تعطيلـي  ساعت و بود مستقر آن در فرانسويها مدرسه و دبيرستان و مدرسه

 صـيالت دبيرسـتاني  تح براي. ميشد خيابانها شلوغترين از يكي مدارس اين
 معـدل  شرط البته. شدم نام ثبت يك شماره هدف دبيرستان اول سيكل در

 سـوم  شـاگرد . داشـتم  خـوبي  نسـبتا  معـدل  هم من و داشت نام ثبت براي
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 هـم  عزيـزان  ايـن  باهردوي  كه اي زهره محمود و بروجردي عليرضا آقايان و بودمدبستان  ششم كالس
  .بودند كالس دوم و اول شاگرد ترتيب به بودم دانشگاهي
 زمـان  آن از انـدي  و پنجـاه  كه اكنون شايد بود موجود دبيرستانهاي بهترين از يكي واقعا هدف دبيرستان
 آقـاي  هفـتم  كـالس  در .نـدارد  وجـود  بـود  زمـان  آن در آنچه خوبي به دبيرستاني دارم باور بنده ميگذرد
 به را بقيه ساعت هر سر و بود كالس صرمب ميباشد دانشگاهي ششم دوره دانشگاهي هم از كه چي مراغه
  .بود برخوردار ارشدي و مبصري امتيازات از و ميكرد خط
 برخي كارگاه به تابستاني دوره يك براي ابتدا تابستاني التتعطي تمامي در پدر توصيه به بنا دوران اين در
 بعـدي  تابستانهاي در سپس! !شود ايي مسامحه كارگاهي انضباط فراگيري در مبادا تا رفتم پدر آشنايان از
 بنـا . ميشـدم . .. و تراشكاري و كاري دريل و سوهانكاري كارهاي انواع مشغول و ميرفتم پدري كارگاه به
 كـالس  بـه  و بعداً به تنهايي جمعي دست بصورت هم ها عصر ،محل هاي بچهبا  چشمي هم و چشم به

  .ميرفتم انقالب كنوني خيابان محل در شكوه انگليسي
 از يا و تير لاياو تا ميشد تعطيل مدرسه كه خرداد نيمه از مثال .بروم كار سر تابستانها همه كه نبود اينطور

 در فوتبـال  بازي ما سرگرمي عمده كه ميشديم سرگرم بيشتر محل هاي بچه با معموال مهر تا شهريور 15
  .جوار هم هاي محله ساير از فوتبال حريف طلبيدن و بود كوچه

 نجـا  و دل از آمـوزان  دانـش  ايبـر . بود خوبي محيط واقعاً دلسوز مديران و كاركشته بيراند با دبيرستان
 – كـاري  فلز –برقكاري مانند نبود دولتي برنامه در اصال كه هايي مهارت از بسياري و ميكشيدند زحمت
 امالكـ  هـدف  دبيرستان دوم و اول سيكل .ميدادند آموزش...و  فني رسم -عكاسي –اتومكانيك– باغباني

 تبعيـت  حـدودي  تا و خانوادگي روحيه به بنا دوم سيكل براي. داشتند هم از دوري فاصله و بود جدا هم از
 در بتـوانم  تـا  كردم نام ثبت رياضي رشته در ،خودم عالقه و بود تكنيك پلي يدانشجو كه بزرگتر برادر از

 بيشـتر  كـه  رفتم كنكور كالس هب ماه دو الي يك كنكور زمان در. دهم تحصيل ادامه مهندسي هاي رشته
 و سراسـري  بصـورت  كنكـور  ما از قبل سال يك تا كه چرا درسيادگيري  تا بود ساده زني تست آموزش
  .نبود باب اصال امروزي زني تست و كنكوري هاي تكنولوژي و نبود تستي
 زياد خاص ظهلح آن در واقعا كه بود زندگي لحظات بهترين از يكي شايد دانشگاه در تحصيلي سال چهار

 يـك  از كپـي  فـرز  دستگاه يك خريد به نسبت پدري كارگاه كه بودم سوم سال در .نداشتم آن به توجهي
 دوره طـي  بـراي  شده كه هرطور سال آن تابستان براي گرفتم تصميم هم من و كرد اقدام آلماني شركت
 بـه  مربـوط  هـاي  نامه انتضم ارائه و كشور از خروج مراحل خالصه. بروم آلمان به مزبور ماشين آموزش

 سـازي  ماشـين  كارخانـه  در و رفتم آلمان به دوره طي براي سال آن تابستان من و شد طي سربازي امور
از  برگشتهنگام  در خصوصا بود خوبي هتجرب برايم. شدم كار به مشغول ماه دو براي مونيخ شهر در دكل
 از تنهايي به و كردم اقدام خودرو دستگاه يك دخري به نسبت ميدادند انجام ايرانيها همه آنچه مطابقسفر 
 بـود  انگيزي هيجان خاطرات از سرشار هفته دو آن سرتاسر. برگشتم رانندگي هفته دو طي ايران تا آلمان
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 آن دستورالعمل كتاب برگشت در .داشت تازگي و بود جالب بسيار كنجكاو و ساله 21 جوان يك براي كه
  .دادم قرار خودرو آن خريداران ساير اختيار در زيراكس صورت به و كردم تاليف را خودرو
 ولـي  دادنـد  لتحصـي  ادامه خارج در چه و داخل در چه دوستان اغلب اينكه عليرغم التحصيلي فارغ از پس
. بـروم  كـار  سـر  زودتر هرچه است بهتر و است كافي هم مقدار همين كشور در كار براي ميكردم فكر من

 در بروجـرد  و تهـران  در را سـربازي  خـدمت  و آمـوزش  سال دو و كردم قداما سربازي براي دليل بهمين
 از. مربوطه اتفاقات و انقالب شروع با شد مصادف سربازي دوره پايان. گذراندم ارتش مهندسي قسمتهاي

 بصـورت  كـارم  بايسـتي  ميكـردم  فكـر  هميشه و بود كرده مشغول مرا پدري كارگاه بهرحال كاري لحاظ
 را كـار  و كسـب  اوضـاع  انقـالب  دوران حـوادث . بـودم  كاري استقالل نوع يك دنبال و نباشد استخدامي
 اوايـل  دركـه   ميگذراندم محل در اجتماعي هاي فعاليت به را خود وقت بيشتر و بود كرده كساد بدجوري
 محل همان افراد توسط حراست و آذوقه و نفت توزيع قبيل از محالت اغلب امور و بود باب بسيار انقالب

  .ميشد فصل و لح
 بـراي  بـود  شـركتها  و هـا  كارخانـه  اندازي راه در كه حالي و شور به توجه با 1358 سال در انقالب از پس
 از پـس  تـا  شـدم  تكنوتـار  بنام دولتي شركت يك عامل مدير صنايع وزارت طرف از اندي و يكسال مدت

ـ . شـد  شـروع  شركتكار  االخرهو ب كردم را خود سعي نهايت. راه اندازي شود مجددا هسال چند تعطيلي  اب
 كارگاه بهلذا . دهم ادامه زمان آن دولتي ضوابط چارچوب در نتوانستم داشتم كه آزادي كار روحيه به توجه
  .شدم قالب و قطعات ساخت فعاليت مشغول و برگشتم پدري

شـتركاً  م زمـان  آن جـو  بـه  توجـه  بـا  و شـدم  آشنا سنگين صنايع وزارت مديران از يكي با 1363 سال در
. كنـيم  برگزار سنگين صنايع وزارت در قالبسازي صنعت مشكالت با رابطه در را سميناري گرفتيم تصميم
 توسـعه  در قالبسـازي  صـنعت  اهميـت  بـا  ارتبـاط  در كه دادم ارائه مقاله يك من همو  بود خوبي سمينار
 ايـن  قطعنامـه  متعاقـب  .ميكـرد  توصيه را صنعت اين گذاري سرمايه و توسعه لزوم و ميكرد بحث صنعتي
 موسس هيئت بعنوان صنعتگران از جمعي ،قالبسازان جامعه تشكيل بر مبني حاضرين درخواست و سمينار
 ،اداري سيسـتم  البـالي  در مسـتمر  پيگيري و دوندگي دوسال از پس. شدند تعيين ايران قالبسازان جامعه
 تـا  .شـدم  انتخـاب  مديره هيئت رئيس ولينا بعنوان اينجانب و شد تشكيل ايران قالبسازان جامعه باالخره
 حـد  تـا  آن گسـترش  در داشـت  امكـان  آنجاييكه تا و كردم اداره مستقيما را جامعه اين سال بيست حدود
 تخصصـي  اي حرفـه  جامعـه  يـك  هاي فعاليت ساير و نشريه انتشار و كاربردي علمي آموزش مركز ايجاد
توان به موارد زيـر اشـاره    اي و اجتماعي اين دوره مياز جمله فعاليت ها و دستاوردهاي حرفه . رفت پيش
  :نمود

 هـاي  دوره برگـزاري  –قالبسـازان  نشريه در متعدد مقاالت انتشار –تزريقي قالب طرحهاي كتاب برگردان
 المللي بين كنفرانس دو ارائه و برگزاري –ايران قالبسازان جامعه در دايكاست هاي قالب طراحي تخصصي
 و سـيايي آ هـاي  كشـور  بـراي  دايكاست صنعت در آموزشي اي هفته يك دوره زاريبرگ – توليد و ساخت
 كم-كد دوره در شركت –ايران قالبسازان جامعه در متعدد هاي سمينار برگزاري –ايران در APO سازمان
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 دريافـت  –توليـدي  واحـدهاي  در دايكاست تخصصي هاي دوره برگزاري -كشوري مقاله ارائه و ژاپن در
  .نام برد ژاپن و يران، اآلمان از متعدد لوحهاي و ها گواهينامه
 بـه  شـروع  واقعي صفر سطح از كه ايران قالبسازان جامعه مانند نهاد مردمسازمان  يك گسترش و فعاليت
 بـوده  سـاز  روحيه بسيار من براي باشد مي تخصصي و فني جوامع موفقترين از يكي امروزه و كرد حركت
 ماشـين  تعاوني با سال چندين تا بوده اي انگيزه اجتماعي هاي فعاليت نهاينگو در اينجانب مشاركت. است
همكاري  تهران تراش فلز و ساز ماشين اتحاديه به وابسته تهران قالبسازان شوراي با مدتي، تهران سازان
 و پيوسـتگي  معتقـدم  خالصـه  .باشم تهران فلزات ذوب اتحاديه مديره هيئت عضو سال سه مدت و نمايم

 هـم  ناسـالم  هاي رقابت دچار اغلب كه كوچك هاي واحد خصوصا كنندگان توليد و نعتگرانص همكاري
 در ام كـرده  سـعي  خود شغلي دوران تمام در و آورد فراهم را كشور صنعتي توسعه موجبات ميتواند هستند

  .باشم كوشا مهم اين
 در اطالعات فناوري شدار كارشناسي جديد هاي دوره براي دانشجو پذيرش آگهي ديدن با 1384 سال در

 قـرار  تمسـخر  مـورد  مبادا كه كنم عنوان كسي به آنكه بدون .افتادم اين دوره در ثبت نام فكر به ،روزنامه
 كـه  اين دوره در .شدم قبول نهايت در .كردم شركت تكنيك پلي 84 سال ارشد كارشناسي كنكور در گيرم
 از 1386 سـال  در اينكـه  تـا  دادم تحصـيل  ادامه بودمها  در ميان همكالسي فرد ارشدترين سني لحاظ به

  .نمودم اخذ را ارشد كارشناسي درجه كبير امير دانشگاه كامپيوتر مهندسي دانشكده
 واحـد  دو در 1367 در پـدر  فقـدان  از ناشـي  فراوان قوسهاي و كش و مسايل از پس پدري كارگاه اكنون
شـركت در زمينـه    فعاليـت  عمـده . اسـت  كرده تنگ را عرصه سخت ركود از ناشي مسايل كه است فعال

 و قطعـات  سـاخت  و قالبسـازي . ميباشـد  دايكاسـت  روش با درب آالت يراق توليد زمينه در توليد ساخت
  .را تشكيل مي دهد كارگاه توليدي هاي زمينه سايرنيز  اتوماتيك هاي درب هاي مجموعه

 مقطـع  دو در كـه  دارم بعهده را زانقالبسا كاربردي و علمي آموزش مركز وليتئمس اينجانبعالوه بر آن 
  .پذيرد دانشجو مي مديريتي و توليد و ساخت هاي رشتهبه تربيت دانشجو در  كارشناسي و كارداني

 بـه  شـدن  وارد با حتي محصوالت  زمينه در نوآوري با خودم كار و كسب در ام كرده سعي همواره چه اگر
 از متفـاوت  بسـيار  كـه  محصـوالت  در الكترونيك گيريبكار مانند مكانيك با آنها تلفيق و ها عرصه ساير

 توجهي بي كنم اذعان صادقانه بايستي ولي ،بياورم بوجود را كاري و شغلي ارضاي مراتب ميباشد مكانيك
  .ه استنمود تحميل من بر را بيشماري هاي سختي اقتصادي مسايل به
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  پوركي، فروزا
  آبادان 1331متولد 

  ساكن آمريكا، نيوجرسي
pourkay@gmail.com 
pourkay@rowan.edu  

sites.google.com/site/forouzapourkay/  
-856-256-5138: ، تلفن محل كـار 001-610-842-4423  :تلفن همراه

001  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1988  ها از دانشگاه پوردو در آمريكا، دكتري مهندسي مكانيك گرايش كنترل سيستم

  1978در كمبريج،  )MIT(انستيتو تكنولوژي ماساچوست  فوق ليسانس مهندسي مكانيك از
  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان رازي آبادان، 
 و عملكـرد  سازي بهينه عمليات، در تحقيق سيستمها، پايداري و ديناميك سيستمها، كنترلمتخصص در 

  سيستمها بيني پيش
  اول زبان حد در انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

 & Global Learningعضــو هيئــت علمــي، اســتاديار مــديريت مهندســي و مــدير ارشــد عمليــات  

Partnerships  دانشگاهRowan  ،تاكنون  2014از  در نيوجرسي آمريكا)www.rowan.edu(  
از   در نيوجرسي آمريكا، Rowanمعاون مدير در طرح هاي ابتكاري و استاد يار مديريت مهندسي دانشگاه 

  2014تا  2009
  2009تا  1996المللي فيالدلفيا، از  مهندس طراح فرودگاه در فرودگاه بين
تـا   1995در پنسـيلوانيا، از   Widenerعضو هيئت علمي پاره وقت دانشگاه 

2011  
  2005تا  1998، از Pennعضو هيئت علمي پاره وقت دانشگاه ايالتي 

تـا   1995از   فيالدلفيـا،  Drexelت در دانشـگاه  عضو هيئت علمي پاره وقـ 
2004  
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  2001تا  1996المللي فيالدلفيا در آمريكا، از  مهندسي مكانيك در فرودگاه بين
  1995تا  1988در فيالدلفيا، از  Drexelعضو هيئت علمي ، استاديار دانشگاه 

در تهـران،   )شل( پارس نفتدر شركت  ها پروژه مهندس -اصفهان سازي روغن كارخانه پروژه سرپرست
  1363تا  1360از 

  1365تا  1362مدير اجرايي شركت نفتي شل در تهران، از 
  1362تا  1358مدير پروژه در شركت نفتي شل در تهران، از 

  تجاربچكيده 
 1363تا  1360، از مكانيكي سيستمهاي و كنترل ابزار مهندسي، طراحي

 2009تا  1996 ، ازفرودگاه مختص هاي پروژه و پروژه مهندسي
 تاكنون 1986، از سيستمها كنترل زمينه در تحقيق و تدريس
 تاكنون 1996، از مديريت سيستمهاي زمينه در تحقيق و تدريس

كنتـرل   -مـدل سـازي سـازماني و بهنيـه سـازي      -داراي تجربه در زمينه مدير عمليات و مديريت پروژه
برنامه نويسي ديناميكي و  -ازي سيستم هاي صفمدل سازي و بهينه س -كيفيت و قابليت اطمينان توليد

تحليـل   -تئوري سيستم، رياضيات كـاربردي و تحليـل آمـاري    -بهينه سازي قطعي و احتمالي سيستم ها
طـراح و توسـعه    -كنترل و اتوماسـيون بـر مبنـاي كـامپيوتر     -تنش، مدل سازي ديناميكي و تحليل لرزه

  هاي مبرد و تهويه مطبوع سيستم

 لمي، پژوهشي و حرفه ايدستاوردهاي ع

  المللي، كتاب ها و انجمن هاي فني و مهندسي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 29تدوين 
 پيوسته سيستمهاي كنترل مقاالت ي مجموعهتاليف 
 رباتيكي هاي سازه سينماتيكي كنترل مقاالت مجموعهتاليف 

  )ASME(عضو انجمن آمريكايي مهندسين مكانيك 
  )ISA(انجمن ابزار دقيق آمريكا عضو 

  و دريافت بورس تحصيلي 1355اخذ درجه ممتاز تحصيلي در دانشگاه صنعتي شريف در سال 
  1992آمريكا،  Drexelدريافت بورس تحقيقاتي از دانشگاه 

  1994  دريافت تقديرنامه براي ارايه خدمات ويژه به انجمن ابزار دقيق آمريكا،

  و خانواده عاليق
  تاريخ و علم ي فلسفه فلسفه، در مطلع و عالقمند اخص، در موسيقي و شعر و اعم در هنر به عالقمند
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  .فرزند هستم يك و داراي مزدوج

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 و پيچيـدگي  عليـرغم  كـه  شده طراحي بيستم قرن صنعت اساس بر هنوز دانشگاهي غالب نظام متاسفانه
  .دارد نوين طراحي و بازبيني به نياز و نيست اخير هاي گسترش جوابگوي آن عالي درجات

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 از تا كردم مي خود بر و دور جهان از يادگيري در سعي بيشتر و خواندم مي بيشتر شدم مي جوان دوباره اگر
 يـك  ايجاد در را خود همرهان و همنوعان بتوانم بلكه بيابم، بيشتري لذت زندگي از بتوانم تنها نه راه اين

  .كنم استعانت و كمك وخوش، موفق زندگي

 نسل جوان سخني با

 كـه  كنـيم  سـعي  پـس  شود، مي نوشته دانش و وكوشش كار با آن صفحات كه ايست ننوشته كتاب آينده
  .بنويسيم خود شود، نوشته ديگران توسط اينكه از قبل مان جامعه و خود براي را مان آينده
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  تقوي تفرشي، كاوه
  تهران 1332د متول

  ساكن آمريكا، ايالت كنتاكي
kaveh@engr.uky.edu 

  001-859-257-6336: تلفن كار
  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت
  آنجلس دكتري مهندسي مكانيك از دانشگاه كاليفرنيا در لس

  آنجلس فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه كاليفرنيا در لس
  1354از دانشگاه صنعتي شريف،  مكانيكنس مهندسي ليسا

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.uky.edu(تاكنون  1996از   عضو هيئت علمي، استاد دانشگاه كنتاكي در آمريكا،
  مدير ارشد ارزيابي در دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه كنتاكي

  تاكنون 2008دانشگاه كنتاكي، از ) Academic Ombud(عضو هيئت حل اختالف 
  2008تا  2006عضو سناي دانشگاه در دانشگاه كنتاكي، از 
  2006تا  2005عضو هيئت حل اختالف دانشگاه كنتاكي، از

  2000تا  1991  مدير ارشد تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه كنتاكي،
  1996تا  1989عضو هيئت علمي، دانشيار دانشگاه كنتاكي، 

  1989تا  1985استاديار دانشگاه كنتاكي،   ،عضو هيئت علمي
  1991و  1990نيروي هوايي،  wrightعضو هيئت علمي فصل تابستان آزمايشگاه 

عضو هيئت علمي فصل تابستان مركز تحقيقـاتي لـويس متعلـق بـه ناسـا،      
  1988و  1987

  1385تا  1382از  آنجلس، مهندس محقق در دانشگاه كاليفرنيا در لوس
  1983آنجلس،  ت در دانشگاه كاليفرنيا در لوسمدرس پاره وق

 IBM ،1982آنجلس متعلق به شركت  مركز علمي لوسپاره وقت مهندس 
مهندســـي محقـــق در تحصـــيالت تكميلـــي در دانشـــگاه كاليفرنيـــا در 

  1982تا  1977آنجلس، از  لوس
  1979آنجلس،  دستيار آموزشي در دانشگاه كاليفرنيا در لوس

  1355تا  1354 ه صنعتي شريف،مهندس محقق در دانشگا



 

493 
 

  جابري، يوسف
  اهر 1331متولد 

  ساكن تبريز
jabery.yousef@gmail.com  

  041-33302417: ، تلفن منزل0914-3145082: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1355، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي اهر، 
  انگليسي خوب زبان

 سوابق شغلي و مديريتي

 و نظـارت  و طراحيتبريز، فعال در زمينه  115 شماره فني دفتر مسئولو  ارشد پايه با مهندسي نظام عضو
 صنعتي هاي كارخانه و تجاري ،مسكوني هاي ساختمان مكانيكي تاسيسات مشاور
  1389تا  1383، از راه ايمن و شهر بنا مشاور مهندسيندر تبريز  فرودگاه تاسيسات توسعه ناظر و طراح
 1392تا  1380، از بهستان بافت مشاور مهندسيندر اروميه  و تبريز تاسيسات پروژه ناظر و طراح

 1379تا  1375در تبريز،  الكترونيك و برق شركت خوابيتخت 400 بيمارستان كارگاه پروژه سرپرست
 1374تا  1371، از تبريز پزشكي علوم فني دانشگاه امور تاسيسات اداره كارشناس

 1370تا  1365، ونظارت طرح مشاور مهندسيندر  تبريز سازي تراكتور كارخانه تاسيسات توسعه ناظر
تـا   1361، از مسـكن  بانـك  مهندسـي  ادارهدر تبريـز   چمران واحدي 810 مجتمع اماني كارگاه سرپرست

1364 
ملـي   انشگاهد شناسي زمين و دندانپزشكي دانشكده پروژه كارگاه سرپرست

 علي مهندس محترم ايدورههم مديريت به هيتر پارس مهندسي شركتدر 
 1360تا  1358در تهران، از  ذوالفقاري محمد
، از عبـاس  بنـدر  دريـايي  مهندسـي پايگـاه   دوم پست ناوبان و وظيفه افسر

 1357تا  1356
 دكتـر  گرانقـدر  اسـتاد  مـديريت  بـه  مهندسـي  شركت درتاسيسات  مسئول

 1355در تهران،  ميرعارفي
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  خانواده
 خمينـي  امـام  دانشـگاه  از معماري ارشد كارشناس جابري صنم :فرزندان، بازنشسته دبيرو  ليسانس همسر
  تبريز دانشگاه فني دانشكده از برق كارشناس جابري ساسان ،متاهل و قزوين

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

كـرد امـا در جمـع    نمـي  فراهم اي حرفه هاي فعاليت برايرا  الزم آمادگيلذا  و بوده علمي صرفا آموزش
  .تحصيل در دانشگاه شريف تاثير خيلي زيادي در پيشرفت شخصي و حرفه اي من داشته است

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 در و ميكـردم  انتخاب را داروسازي رشته ،دارويي گياهان كشت و كشاورزي به شخصي عالقه به توجه با
  .پرداختم مي قتحقي به زمينه اين
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  جباري طالقاني، بهنام
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
behnaam_jabbaari@yahoo.com 

  44652877، تلفن منزل 0912-3583977تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1356ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان آذر شماره يك تهران، 
 1378، استاندارد تحقيقات موسسهدر  جذبي چيلرهاي نگهداري و تعميردوره 
 1379، صنعتي مديريت سازماندر  تعميرات از پيشگيريدوره 
  1383، ساختمان مهندسي نظام سازماندر  صنعتي و خانگي گاز كشي لوله نظارت و طراحيدوره 

و نيـز   مسـكوني  و صنعتي مراكز بخار و فشرده هواي و برودتي و حرارتي تاسيسات طراحيمتخصص در 
  نيوماتيك و هيدروليك سيستمهاي اندازي راه و نصب و طراحي

  خوب حد در انگليسيزبان 

 سوابق شغلي و مديريتي

 1383، از تهـران  اسـتان  مهندسـي  نظام سازماندر ساختمان  مكانيكي تاسيسات و گاز كشي لوله نظارت
 تاكنون

، صـنعتي  و ساختماني مكانيكي تاسيسات طراحيدر زمينه  مشاور لفمخت شركتهاي با اي پروژه همكاري
 تاكنون 1372از 

و تصـدي  1387تا  1357از سال  ايران هواپيمايي صنايع شركتاشتغال در 
 مـديريت  تـا  كارمنـدي  سطح از مختلف هاي زمينه در مختلف هاي سمت

 تتجهيـزا  و قطعات تعمير و ريزي برنامه و تاسيسات و ساختمان مهندسي
  ... و نيوماتيك و هيدروليك

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

  .به چند كشور داشته ام توريستي يها سفر
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 تكنولـوژي  بخصـوص  روز دستاوردهاي همطالع و اينترنت و كامپيوتر عكاسي، و سينما و فيلمعالقمند به 
  .هستم

 7 دوره(  بوشـهري  طبيبـي  هفروزنـد  مهنـدس  خانم با عكاسي اختياري درس بعدا و 3 فيزيك كالس در
 صـنايع  شـركت  در كـه  وقتـي  اتفـاقي  بطـور  1357 سـال  در بعـدا  و شـدم  آشنا)  شريف صنايع مهندسي
 كـه  كـرديم  ازدواج 1359 سـال  پايـان  در. شـدند  مـا  همكـار  هـم  ايشـان  ميكـردم  كار ايران هواپيمايي
 دانشـگاه  التحصـيالن  فارغ جمنان اجرايي هيئت عضو اكنون هم ايشان. دارد ادامه حال به تا خوشبختانه

  .است دختر 2 ازدواجمان حاصل. هستند شريف
 سـال  در تهـران  تيزهوشـان  دبيرستان از ديپلم گرفتن با طالقاني جباري آ پانته مهندس خانم بزرگم دختر

 سـال  در كارشناسـي  تحصـيل  پايـان  با كه شد پذيرفته شريف دانشگاه كامپيوتر مهندسي رشته در 1383
 زمينـه  در را ارشـد  كارشناسـي  دوره كانـادا،  ونكـوور  فريـزر  سـايمون  دانشـگاه  از بورس افتدري و 1387

  .است كار به مشغول ونكوور در شركت يك در اكنون هم و رساند پايان به مصنوعي هوش و روبوتيك
 3 از بـيش  ظرفيـت  خانـه  يـك  كه رسيد نتيجه اين به طالقاني جباري ماندانا مهندس خانم كوچكم دختر
 دوره گذرانـدن  مشغول اكنون هم و كرد انتخاب را معماري رشته و نشد شريفي بنابراين!  ندارد را فيشري

  .است معماري ارشد كارشناسي

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 روي بيشـتر  زمـان  آن در تاثيري در تجهيز حرفه اي من نداشته است چرا كه هيچ تقريباآموزش دانشگاه 
 را مـا  اينكـه  بـه  برسد چه نداشتند اي حرفه تجربه هم خودشان استادان بيشتر و ميشد كار دروس تئوري
 و بيـايم  بـر  كارهـا  پـس  از ميتـوانم  اينكـه  نفـس  بـه  اعتماد عمدتااما . كنند آماده اي حرفه فعاليت براي

  .داشت تاثير من اي حرفه پيشرفت در ميگذاشتند دانشگاه اين عنوان به ديگران كه احترامي همچنين

 ت بازآفريني دوره جوانيفرص

 هنگـام  كـه  بكـنم  ميتـوانم  توصـيه  ولي. برگشت جواني دوران بهميتوان  تجربه اين با كه گفت شود نمي
 در مـا  كـه  چيـزي . داد آموزش دانشجويان به هم را اي حرفه كاركردن نحوه بايد تئوري بر عالوه تدريس
 بـه  را دانشـجويان  عمـال  بايـد  دانشـگاه . گرفتيممي ياد كار در خودمان بايد و بوديم محروم آن از دانشگاه
 در سـال  يـك  فنـي،  تحصـيل  سـال  2 از بعـد  مثال بايد كشورها از بعضي مثل شايد. كند نزديكتر صنعت
 و حرفـه  از بهتـري  شناخت با شايد. شود گذرانده كارشناسي دوره ادامه سپس و شوند مشغول بكار صنايع
  .ميكردم بيشتري خوشبختي و موفقيت احساس امروز ديگر شركت يك در بهتر شروع
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 نسل جوان سخني با

 زنـدگي  آينـده  بـه  نااميـدي  از پيچيـده  اي چنبـره  در چون كرد هايي توصيه امروز نسل به بشود البته اگر
 :ندارند ميدانند خود فعلي وضع مسئول را آنان كه گذشتگان هاي تجربه به توجهي و كنند مي

 .گذشت خواهد حال هر به كه نگير سخت را زندگي
 براي اين .ميكنند عمل تو خالف كه ببيني را ديگران كه چند هر بده انجام قانوني و درست را خودت كار

 .است داشته برايم فراواني آرامش وجداني نظر از ولي بوده سخت خيلي هم خودم
 كـه  بينـي مي آنگـاه  .بـاش  نداشـته  كسـي  از كمك انتظار ولي كن كمك اطرافيانت به توقع بدون هميشه
  .شود مي بهتر اطرافت شرايط

 

  پيام ويژه
. آوردم يـاد  به را شما از تعدادي ديدم را شما قديمي هاي عكس كه حال. قديمي دانشگاهيان همبه  سالم
 سـال  40 اين طول در كه دادند مي ما به التحصيلي فارغ زمان در را كتاب اين ديگر كشورهاي مثل كاش

  .باشيد خوش. ميداشتيم ياد به را همديگر بيشتر و ميزديم ورق را آن گاهگاهي
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  حاجي زاده، مسعود
  خرمشهر 1332متولد 

  ساكن آمريكا، آالسكا
haajm2@bp.com 

  001-907-770-6545: ، تلفن منزل001-907-903-1754: تلفن همراه
  شهروند آمريكا و داراي مجوز اقامت انگلستان

  تحصيالت و توانمندي ها
  University of California, Berkeley ،1361از  دكتري مهندسي مكانيك

  University of California, Berkeley ،1360فوق ليسانس مهندسي مكانيك از 
  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  متخصص مهندسي مخزن و كاربردهاي آن

 سوابق شغلي

در آالسكا  BP Anchorageسكا در شركت مشاور مهندسي مخزن براي ميدان نفتي خليج پرودهوي آال
  )www.bp.com(تاكنون  2010آمريكا، از 

  2010تا  2006، از BP Stavanger, Norwayمشاور مهندسي مخزن در شركت 
  2006تا  2002ابوظبي، از  ADCOمهندسي ارشد مخزن از طرف شركت بريتيش پتروليوم در شركت 

  انگلستان Sunbury در BP Tech. Centerمشاور مهندس مخزن در 
 1991آالسـكا، از   BP Anchorageمهندس مخزن ارشد براي ميدان نفتي پرودهوي آالسكا در شركت 

  1996تا 
  1991تا  1988مهندس مخزن مسئول در شركت بريتيش پتروليوم گالسكو در انگلستان، از 
مهندس مخزن بـراي ميـدان نفتـي خلـيج پرودهـوي آالسـكا در شـركت        

  1988تا  1984وم آالسكا، از بريتيش پترولي
  1983تا  1978مهندس پژوهشگر در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، از 

در  Pullman Swindellمهندسي تحليل گـر انتقـال حـرارات در شـركت     
  1977تا 1976پنسيلوانيا آمريكا، از 

  1355مهندس تحليل انتقال حرارت در شركت فرگون در تهران، 
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  چكيده تجارب
  هاي مختلف مهندسي مخزن ال تجربه در حوزهس 31داراي 
سال تجربه در مهندسي عمومي و كاربردي در زمينه انتقال حـرارت و جريـان سـيال در محـيط      6داراي 

  افزارهاي مهندسي متخلخل، تحليل عددي و توسعه نرم
شـاوره،  هاي ميان فردي نظير مديريت پـروژه تكنولـوژي و نيـز م    داراي تجربه در زمينه رهبري و مهارت

  راهنمايي، تربيت و توسعه نيروي انساني  نظارت،
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  ، شهريارخاشع
  پاوه 1332متولد 

  ساكن تهران
khashe@butaneco.com 

  88525912-3، تلفن محل كار 0912-1231054تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1359فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1355يك از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي مكان
  1993 دبي، ،III ، DNV سطح كيفيت، تضمين هاي نظامدوره 
  1994 دبي،، DNV مديريت، هاي نظام ارزيابيدوره 
  1994 دبي،، III ، DNV سطح كيفيت سرمميزي دوره
  1997 توكيو،،  AOTSكيفيت، مديريت دوره

  1998 توكيو،،  AOTSها، بنگاه اجرايي مديريت
  1999 تورنتو،،  NQI،كانادا كيفيت ملي جايزه مدل اساس بر سازمان ارزيابيدوره 
  ISDG  ،2001،ارزش مديريتدوره 
   2004 سوئد،،  AFمشاور مهندسان صنعت، در انرژي مصرف سازي بهينهدوره 

  2005 ، توكيو،  APOا،ه شركت اجتماعي مسئوليت آسيايي مديريت عالي جالسحضور در ا
  2006 اوزاكا، APO ،آميز مخاطره كارهاي و كسب كنفرانسحضور در 
  2008 كيوتو،/ توكيو ،APO ،آسيا در كارآفريني وضعيت كنفرانسحضور در 

  فلزشناسي و مكانيك رشته در استاندارد كارشناسي پروانه
  كارخانجات وتاسيسات آالت ماشين برق، رشته در دادگستري رسمي كارشناسي پروانه

 سوابق شغلي و مديريتي

، از )خـاص  سـهامي ( مهر گاز صنايع مديره شركت تهيئ عضو و ديرعاملم
  تاكنون 1387
ــو ــ عض ــركت تهيئ ــديره ش ــان م ــهامي( بوت ــام س ــاكنون 1389، از )ع  ت

)www.butaneco.com(  
  تاكنون 1382، از گازي هاي فرآورده توسعه شركت مديره هيئت عضو
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  1387تا  1379، از )عام سهامي( بوتان شركت نو هاي انرژي و طبيعي گاز گروه مدير
  1390تا  1379، از )عام سهامي( بوتان صنعتي مديره شركت هيئت عضو

  1379تا  1370، از )خاص سهامي( سرويگاز مديره شركت هيئت عضو و مديرعامل
  1370تا 1365، از بوتان صنعتي كارخانه شركت مدير
  1364تا  1362، از رابر و تاير –ياسا ايران كارخانه شركت مدير

  1362تا  1361مشانير، از  مشاور مهندسان شركت طراح مهندس
  1361تا  1360ايران، از  صنعتي و علمي هاي پژوهش طراح سازمان مهندس

  1360تا  1359از   ،مازندران ساختماني و صنعتي تاسيسات مديره شركت هيأت عضو و مديرعامل

  چكيده تجارب
 1389از  مهـر؛  گاز صنايع شركتدر  CNG سوختگيري جايگاه يكصد تجهيزات اندازي راه و نصبپروژه 

  1393تا 
  1390تا  1385بوتان، از  شركت در CNG به خودرو هزار يكصد سوخت تبديلپروژه 
  1385تا  1383، از گازي هاي فرآورده توسعه شركتدر  CNG حمل تريلر ساخت و طراحيپروژه 
  1377تا  1375ويگاز، از سر شركت در گازمايع سيلندر توليد كارخانه احداثپروژه 
  1377تا  1365، از بوتان صنعتي شركت در ديواري گازي آبگرمكن توليدپروژه 
  1364تا  1362، از ياسا ايران شركت در الستيكي محصوالت توليد خطوط توسعهپروژه 
 و علمـي  هـاي  پـژوهش  سـازمان در  كـاره  تك ابزار هاي ماشين ساخت و طراحي و مجدد مهندسيپروژه 
  1361تا  1360، از ايران صنعتي

  1380تا  1365، از صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه در ملي استانداردهاي تدوين در همكاري
  1373تا  1368، از ايران اسناندارد و كيفيت بازرسي شركت در سنگين صنايع محصوالت بازرسي
  1375تا  1372، از كيفيت تضمين هاي نظام استقرار در آسيايي كشورهاي تجارب بررسي
  1372تا  1371، از صنايع نوسازي و گسترش سازمان كارخانجاتدر  كيفيت مديريت نظام ارزيابي
  1380 ،آسيايي كشورهاي در صنايع نوسازي تجارب بررسي
  1381تا  1380، از ايران صنايع نوسازي راهكارهاي و صنايع وضعيت بررسي
  1382-86 مصرف؛ سازي بهينه ايراهكاره و كشور صنعت در انرژي مصرف وضعيت بررسي

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  سازماني تعالي و وري بهره ملي جايزه با همكاري
  1392 تا 1388از  و 1382 سال ،سازماني تعالي و وري بهره ملي جايزه راهبري كميته عضو
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  كنون تا 1382 ، ازسازماني تعالي و وري بهره ملي جايزه علمي كميته عضو
  1389 تا 1387 ، ازسازماني تعالي و وري بهره ملي جايزه تخصصي كميته وعض
  1393 از ،ايران صنعت كنفدراسيون مديره هيأت عضو
  1386 از ،جايگزين هاي سوخت و CNG تجهيزات سازندگان انجمن مديره هيأت عضو و دبير
  1369 از ،ايران مكانيك مهندسان انجمن عضو
  1370 از ،تهران كشاورزي و عادنم صنايع، بازرگاني، اتاق عضو
  1371 از ،صنايع مديران انجمن عضو
  1379 ،اجتماعي تأمين و كار مؤسسه دائمي كميسيون عضو
  1392تا  1379از  ايران، صنعت كنفدراسيون مركزي شوراي رئيس
  1378 از ،شريف صنعتي دانشگاه التحصيالن فارغ انجمن امناء هيأت عضو
  1379تا 1386از  صنعت، يتخصص علمي هاي همايش دبير
  1385تا  1381از  اسپانيا، و ايران بازرگاني شوراي مديره هيأت عضو
  1378تا  1372از  ايران، مكانيك مهندسان انجمن مديره هيأت عضو و دبير
  1378تا  1372از  مكانيك، مهندسي مجله اجرايي مدير

 تاليفات

  1370 ،ايران وري بهره ملي سازمان ،كيفيت كنترل هاي حلقه
  1370 ،ايران وري بهره ملي سازمان ،كار محيط ساماندهي

  1371 ،ايران وري بهره ملي سازمان ،سازي تيم
  1371 ،انساني منابع توسعه و وري بهره مطالعات مؤسسه ،كيفيت مديريت هاي نظام استانداردهاي

  1372 ،ايران استاندارد و كيفيت بازرسي شركت ،كيفيت تضمين هاي نظام استقرار
  1381 ،ايران صنعت كنفدراسيون ،ايران صنايع نوسازي راهكارهاي و ها چالش
  1382 ،ايران صنعت كنفدراسيون، كشور صنعتي توسعه در انرژي مصرف سازي بهينه نقش
  1383 ،ايران صنعت كنفدراسيون ،ها بنگاه اجتماعي مسئوليت و اي حرفه اخالق
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  )بهمن(خالصي حسيني، محمدرضا 
  زدي 1331متولد 

  آنجلس ساكن آمريكا، كاليفرنيا، لوس
mkhalessi@predictionprobe.com 

  001-949-379-3501: تلفن محل كار

  ها تحصيالت و توانمندي
  UCLA(،  1983(آنجلس  دكتري از دانشگاه كاليفرنيا در لوس

  UCLA( ،1978(آنجلس  فوق ليسانس از دانشگاه كاليفرنيا در لوس
  1354 دانشگاه صنعتي شريف،ليسانس مهندسي مكانيك از 

  )BT(  Bayesianو فناوري) PT(متخصص در زمينه فناوري فناوري احتماالت 

 سوابق شغلي و مديريتي

تـاكنون   2001در كاليفرنيـا آمريكـا، از    .PredictionProbe, Inc عضو هيئت موسس و رئـيس شـركت  
)www.predictionprobe.com(  

  2001تا  1997در آمريكا،  Unipass Technologiesمسئول ارشد توسعه محصول در شركت 
  1997تا  1987، از )Rockwellنام قبلي شركت (مسئول ارشد ارزيابي و مدير برنامه در شركت بوئينگ 

  آمريكا به مدت پنج سال Honeywellكارشناس متخصص در شركت 

  چكيده تجارب
هـا شـامل فنـاوري     طعي و احتمالي سازهسال تجربه صنعتي در زمينه آناليز و طراحي ق 30داراي بيش از 

ماندگاري و مقاومت در مقابل صـدمه و توسـعه روشـهاي عملـي فنـاوري      
  )BT(  Bayesianو فناوري) PT(احتماالت 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 Technical(مقاالت علمـي متعـدد در زمينـه فنـاوري احتمـاالت       تدوين

Probabilistic ( وBayesian Technology  و انتشــار آن در نشــريات و
  المللي هاي معتبر بين كنفرانس
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  در جهان، در مهندسي و علم و در آمريكا Who’s Whoثبت شده در فهرست 
  دريافت تقديرنامه از كنگره اياالت متحده آمريكا

ن از انجمن بـين المللـي مهندسـي    "پياده سازي روشهاي احتماالتي"دريافت نخستين جايزه بسيار معتبر 
  )SAE Internatianal(خودرو 

از شـوراي   )PT(مهندسـي بخـاطر پيشـرفت در زمينـه فنـاوري احتمـاالت      لياقـت  برجسته دريافت جايزه 
  1994در كاليفرنيا در سال  Orange County شهرستان مهندسي

 Walter J. and Angeline Hاز طرف شـركت بوئينـگ بـراي دريافـت جـايزه اعتمـاد       نامزدي  اعالم

Crinchlow  از انجمن هوانوردي و فضانوردي آمريكا)AIAA ( 1995در سال  
  1993دريافت جايزه مهندس سال از واحد مهندسي پيشرفته شركت بوئينگ در سال 

  1994و  1993مهندس سال از طرف شركت بوئينگ در سال عنوان دريافت  نامزد
از اي تشخيص نقاط پراحتمال داراي يك مورد ثبت اختراع در زمينه روش جديد روش محاسبات مكرر بر

  آسيب ديدگي و شكست در فضا نظر
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  خضري يزدان، محمد رضا
  يزد 1332متولد 

  ساكن تهران
isotesco@yahoo.com 

  ها تحصيالت و توانمندي
ــك از   ــيي مكاني ــري مهندس  Cranfield Industrial Universityدكت

  1989انگلستان، 
  1987انگلستان،  Cranfield Industrial Universityفوق ليسانس مهندسي مكانيك از 

در انگسـتان،   Cranfield Industrial Universityفوق ليسانس صرفه جوئي انرژي و محيط زيسـت از  
1985  

 Middlesexرشــته تكنولــوژي انتقــال حــرارت از ) Post Graduate Diploma(اخــذ درجــه ديــپلم 

University  ،1984انگلستان  
  1355انشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي مكانيك از د

  متخصص در زمينه مشاوره انرژي، مميزي انرژي و صرفه جوئي مصرف انرژي

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1375در تهران، از ) .Isotes Co. Ltd( ايساتيس بهينه پرتومدير عامل شركت 
 خـانگي  لـوازم و  سـينا،  يشـيمياي  بهبهان، سيمان اهواز، فوالد مجتمع سپاهان، سيمان: هاي پروژه اجراي
  1375تا  1372از  ،ايران مهندسي و پژوهش شركتدر پارس 
 گذاري پايهدر انگلستان،   .Nano Computing co. Ltdدر  انرژي مديريت سيستمهاي افزار نرم طراحي

  1992تا  1991، از ايران در الكتريكي انرژي سازي بهينه و بار مديريت جامع طرح ارائه و
 J.E.L. Energyاي مــديريت انــرژي در هــ افــزار سيســتم طراحــي نــرم

Conservation Services co. Ltd.  ،تــا  1989در منچســتر انگلســتان
1990  

 انرژي مميزي هاي پروژه

 الكتريكي انرژي سازي بهينه هاي طرح اجراي -ايساتيس نهيبه پرتو شركت



 

506 
 

 و سـوخت  كـاهش  پـروژه  ديزل،خـودرو  ايـران  پاكسـان،  تهـران،  اي منطقه برق هاي شركت و صنايع در
 ،خـارك  پتروشـيمي  تهـران،  پااليشـگاه  نـژاد،  هاشـمي  شـهيد  گـاز  پااليشگاه در انرژي مميزي ضايعات،

  تبريز و خوزستان اي منطقه برق در بار مديريت كرج، نفت انبار آجر، كارخانجات

 انرژي زمينه در تحقيقات

 1984 سال -گرمايش و سرمايش -خورشيدي انرژي
 خورشيدي انرژي سرمايي و گرمايي بار محاسبات و كامپيوتري افزار نرم طراحي
 برق توليد و دريا موج انرژي از استفاده

 1370 سال -توانير المللي بين كنفرانس در بار مديريت جامع طرح ارائه
 اهواز فوالد مجتمع -ايران در صنايع بار مديريتاجراي  و گذاري پايه

 در آن كاربردي ارائه و ها هزينه كاهش و برق سازي بهينه در جهان وينن دستاوردهاي مورد در تحقيقات
 برق صنعت

  انرژي زمينه در آموزش
 مقـاالت  ارائه با انرژي سازي بهينه و بار مديريت –) سال 12( صنايع در انرژي مديران آموزش هاي دوره
 انـرژي  مديران آموزش هاي دوره براي باالخص بار مديريت و كلي طور به انرژي امور در تدريس و علمي
 همكـاري  بـا  سـپس  و گرفـت  صـورت  انرژي المللي بين مطالعات موسسه در سال 5 مدت براي ابتدا كه

 ادامه ديگر سال 7 مدت براي كشور سوخت مصرف سازي بهينه سازمان همچنين و انرژي اقتصاد انجمن
 اسـاس  بـر ) Performance-Based( رايگـان  انـرژي  سـازي  بهينه طرح مجري اولين عنوان به و يافت

 .است گذاشته اجرا به را انرژي سازي بهينه هاي طرح حاصله منافع از بخشي

 چكيده تجربيات

 )فسيلي و الكتريكي( انرژي مصرف مديريت سيستم استقرار و صنايع در انرژي مميزي
 الزم فرهنگ ارتقاي و انرژي سازي بهينه طريق از صنايع هاي هزينه كاهش
 صنايع به تكنولوژي انتقال و آموزش ،مشاوره خدمات
 گيري اندازه جهت الزم هاي افزار سخت و افزار نرم با صنايع تجهيز و آموزش نصب،
 Monitoring and Targeting (M&T) انرژي هدفمند كنترل و نظارت برنامه اجراء

 )كارخانه 25 شامل( كشور عمومي صنايع در بار مديريت و انرژي مميزي
 )پااليشگاه 3 شامل( پتروشيمي و گاز نفت، صنايع در بار مديريت و انرژي مميزي
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 تجهيـزات ، انـرژي  امور در مشاوره و آموزش، ساختمان در انرژي مميزي، نفت انبارهاي در انرژي مميزي
 ها برنامه اجراي جهت گيري اندازه

 صـنايع  پتروشـيمي،  و ازگ و نفت هاي پااليشگاه نفت، انبارهاي آجر، شوينده،نايع مختلفي نظير صنايع ص
 انـرژي  مصرف مديريت سيستم و گرفته قرار انرژي مميزي وردم اي منطقه برق هاي شركت خودروسازي،

 پااليشـگاه ، تهـران  پااليشگاه، پاكسان ركتش: از جمله اين صنايع عبارتند از. است گرديده مستقر آنها در
 مانـا  و زمـين  گرگـان  آجـر  كارخانجات، كرج نفت انبارك، خار پتروشيمي مجتمع، نژاد هاشمي شهيد گاز

  تبريز و خوزستان اي منطقه برق هاي ركت، شديزل خودرو ايران، خراسان

 هاي علمي عضويت در انجمن

 )خدمات بهينه سازي انرژي در صنعت و ساختمان(شركت بهينه سازي مصرف سوخت 
  (IMCA) نجمن مشاوران مديريت ايرانا

  ايرانسازمان گسترش و نوسازي صنايع 
  د انرژي ايرانانجمن اقتصا
  )International Association for Energy Economics(المللي اقتصاد انرژي  انجمن بين

Cranfield industrial university society  
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  خليل الهي، حسين
  يزد 1330متولد 

  ساكن يزد
h.khalil1330@gmail.com 

  035-38214295تلفن منزل   ،0913-2518109تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان حيات شيراز، 
  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي

  عضو فعال سازمان نظام مهندسي استاد يزد
  1388تا  1358فني شهيد صدوقي در يزد، از  دانشكده مدرس

  چكيده تجارب
  سال در دانشگاه هاي مختلف 30تدريس دروس رشته مكانيك به مدت 

  سال 30به مدت  Solidو  CADافزارهاي مختلف مانند  تدريس نرم
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  خوش گفتار پسيخاني، محمدرضا
  رشت 1331متولد 

  ساكن رشت
  0911-6487641 : تلفن همراه

 عكس جديد ارايه نشد

  تحصيالت
  1358  تكنولوژي ماساچوست در آمريكا، فوق ليسانس مهندسي مكانيك از انستيتو

  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350 ديپلم رياضي از دبيرستان نوربخش رشت،

 سوابق شغلي و مديريتي

ــيالن، از        ــگاه گ ــي دانش ــكده فن ــك دانش ــروه مكاني ــي گ ــي، مرب ــت علم ــو هيئ ــاكنون  1372عض ت
)www.guilan.ac.ir(  

  1372تا  1362از   ركز تحقيقات نيرو در تهران،كارشناس مكانيك م

 تاليفات

منتشـره توسـط انتشـارات جهـاد     “ حرارتـى  مبادلهاي ترموهيدروليكي طراحي بر اي مقدمه”تاليف كتاب 
  1374دانشگاهي در سال 
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  دهداري، محمود
  آبادان 1331متولد 

  ساكن تهران
mahmood.dehdari@gmail.com 

  0912-5836525تلفن همراه 

  تحصيالت
از  International Businessدر  Graduate Certificateگواهينامـــه 

Sheridan College Institute of Tech.  ،2005كانادا  
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان رازي آبادان، 
  2005كانادا،  FITTز ا) CITP(الملل  اي تجارت بين داراي گواهينامه حرفه

  2009آمريكا،  PMIاز ) PMP(داراي گواهينامه حرفه اي مديريت پروژه 

 زندگي نامه

 از رياضـي  رشـته  در 1350 خـرداد . گذرانـدم  را دبيرسـتان  و دبسـتان  دوران همانجا و آمدم دنيا به آبادان
 تحصـيل  ادامـه  بـه  ريفشـ  دانشـگاه  مكانيك مهندسي رشته در مهرماه از و گرفتم ديپلم رازي دبيرستان
 مـنظم  زندگي تفاوت نتيجه كه فرهنگي شوك نوعي از است تصويري مانده ذهنم در كه چيزي. پرداختم
  .بود تهران در انضباط و نظم بدون و پيكر و در بي شهري در زيستن با آبادان شهري

 بـا  متفـاوت  همگـي  و نوعمت كامال هايي فرهنگ و تعامل و تفكر و رفتار با ايران سراسر از هايي دوره هم
 مـرا  نتوانست دانشگاه خوابگاه در زندگي يكسال. بود ساخته مرا شخصيت دانشگاه به ورود از قبل تا آنچه

 هـاي  خانـه  در را تحصـيل  دوران بقيـه . كرد تر مشخص را آنها بلكه دهد، آشتي ها تنوع و ها تفاوت آن با
   .گذراندم ها همشهري از نفر چند با دانشگاه اطراف در اي اجاره
 پدرم خواست درمقابل من مقاومت كه بينم مي كنم مي ميكنم فكر كه حاال
 زمـان  آن(  دهـم  تحصيل ادامه آبادان نفت دانشكده در من خواست مي كه

 داشـت  هـا  دانشگاه ساير از اي جداگانه ورودي امتحان آبادان نفت دانشكده
 شـده  پذيرفته هم دانشكده آن در من و بود نيز حضوري مصاحبه شامل كه

 تجربـه  و آبـادان  در زنـدگي  از شـدن  دور بـراي  گنگ حس نوعي از) بودم
 در خـودم  تصـميم  اين از. گرفت مي سرچشمه محيط از ديگري نوع كردن

  .هستم راضي زمان آن
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 مركـز  در آموزشـي دوره . رفـتم  وظيفـه  نظـام  خـدمت  به 56 خرداد. شدم التحصيل فارغ 1355 بهمن در
 تدريس بعد و لويزان در ارتش ستاد دارالترجمه در آموزشي پايان از بعد و اصفهان در اه موشك و توپخانه

  .بروجرد در ارتش مهندسي دانشكده در
 فنـي  هنرسـتان  در تـدريس  بـه  آبـادان  در 58 مهرمـاه  از. بيكـاري  و امور گسيختگي هم از و شد انقالب
 و روزهـا  و شـد  شـروع  59 شـهريور  31 در قعـرا  و ايران جنگ اينكه تا كردم ازدواج 59 خرداد. پرداختم

 در موشـك  و خمپـاره  و توپ گلوله فرود از و شدند سپري رقي بي و آبي بي با جنگ پايان اميد به ها هفته
 بود، خرمشهر مصدق بيمارستان پرستار كه همسرم خرمشهر اشغالپس از  .برديم بدر سالم جان اطرافمان

 بـا منتقـل شـد و سـپس     بـود  شده برقرار دارخوين در اتمي انرژي كمپ در كه موقتي بيمارستان به ابتدا
 خلـف  در سـايپم  شـركت  كمپ در موقتي صحرايي بيمارستان به عراقي نيروهاي توسط منطقه آن اشغال
 در شـديم،  مسـتقر  شـيراز  در مـا  و گذشت ها ماه و ها هفته و روزها از جنگ كار نهايتا .داد كار ادامه آباد

  .يافت ادامه سالها و گذشت سال از هك جنگي پايان انتظار
 كشتي) نگهداري و تعمير مسئول(  موتور افسر عنوان به در كشتيراني و بنادر و سازمان در 61 ارديبهشت

 را خـود  نيازهـاي  همـه  خشـكي  از مسـتقل  بايـد  چـون  كه دارد راحسن  اين كشتي. شدم كار به مشغول
 جـوان،  مهندس يك براي اين و است صنعتي تجهيزات و لوازم انواع از كاملي اي مجموعه سازد برآورده

  .است نظيري كم تجربه و كارعملي
 شـركت  به بعدا كه(  ايران موننكو مشاور مهندسين كانادايي - ايراني شركت با كار سال همان شهريور از

 از پـس . كـردم  شـروع  را عبـاس  بنـدر  ساخت حال در مگاواتي 4×320 نيروگاه در) شد تبديل نيرو قدس
 هـاي  سيسـتم  و تجهيـزات  انـدازي  راه و نصـب  در بـزرگ  نيروگاهي مجموعه يك در كار سال سه حدود

 ايـن  دسـتاورد  امـا . آوردم دسـت  به خوبي نسبتاً نفس به اعتماد سرپرستي، در رنگي كم تجربه و مختلف
 .بـود  ريكا انضباط و نظم شد حاصل آنها با تعامل و خارجي تجربه با مهندسين سرپرستي تحت كه دوره

 و كـار  در خود هدف بر متمركز و منظم چنين ها خارجي چرا كه ذهنم در سوالي عالمت شدن پيدا بعالوه
 سير ذهني فضاي چندين در لحظه هر در كه انگار اكثرا ايراني مهندسين ما و هستند...  و مكاتبه و جلسه
 البتـه  و موضـوعات  اصل بيان در و نيست؟ گفتارمان و عمل در الاقل يا افكارمان در انسجامي و كنيم مي
  .هستيم لكنت دچار آنها آوردن در نگارش به

 در. آمـد  دنيـا  بـه  شـيراز  در 63 شهريور در پسرم. كرديم مي زندگي بندرعباس در همسرم با مدت دراين
 را لعـابيران  شـركت  سـازي  لعـاب  كارخانـه  انـدازي  راه و نصب سرپرستي براي كار پيشنهاد 63 زمستان
 كارخانـه  اين توليد به شروع و اندازي راه تا احداث مراحل تمام .مستقرشدمدر شيراز  خانواده با و پذيرفتم

 آورد مـي  كشور به را كاشي لعاب توليد براي(Continuous) دائم هاي كوره تكنولوژي بار اولين براي كه
 شـروع  بـا  كـار  رسـيدن  مرث به. رسيد انجام به داشتم اختيار در كه اي تجربه با هاي تكنيسين همكاري با

 بـه  اعتمـاد  آنهـا،  سوپروايزرهاي و سوئدي و ايتاليايي شركتهاي توسط شده انجام كار تاييدكيفيت و توليد
 تجهيزات، موقع به رسيدن دغدغه موجود، انساني منابع ريزي برنامه در داشتن دست. داد افزايش را نفسم
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 دسـتاوردهاي  از اجرايـي،  دركارهاي معمولانساني  و مالي تعارضات حل و نگهداري و تعمير ريزي برنامه
 منحصـر  ارزش با منبع اين از استفاده راههاي و زمان اهميت از بهتري درك البته و بود جديد تجربه اين
  .فرد به

 نيروگـاه  انـدازي  راه مـدير  عنوان به كه بود 68 سال آخرهاي. آمد دنيا به شيراز در 67 شهريور در دخترم
بـه همـراه   . شـدم  كـار  بـه  مشـغول  نيرو قدس مشاور مهندسين شركت در رجايي شهيد مگاواتي 4×250

  .خانواده درقزوين مستقر شديم
 اجـرا " (Turn Key) درسـت در  كليد"غير صورت به كه بود كشور در نيروگاه اولين رجايي شهيد نيروگاه

 ناولـي  اكثـرا  كـه ( يرانـي ا و خـارجي  نصـاب  و تجهيزات كننده تامين و طراح زيادي بسيار تعداد. شد مي
 اجرايـي  كـار  بـود،  جريان در نصب و ساختماني عمليات وقتي تا. بودند كار به مشغول آن در) بود كارشان

 هزينـه  و قبـول  قابل مالي هزينه با ها هماهنگي و تداخلها و بود انجام قابل جداگانه تجهيز و سيستم هر
 راه دوران تـا  مانـد  مي پنهان مرحله آن در هم شكاالتا برخي و بود مديريت قابل) قبول قابل غير( زماني
 كماكـان  البتـه  و بـود  كشـور  اصلي ضعف مديريت. بود يكپارچه مديريت به نياز اما، اندازي راه در اندازي
 وجـود  اي تجربـه  گونـه  هـيچ  بود كشور در خود نوع در مورد اولين كه نيروگاه اندازي راه مورد در. هست
 در تجربـه  بـا  مهندسـين  نبـود  دليـل  به. كردم نفرات تجهيز به شروع اندازي، راه مدير عنوان به. نداشت
 ايرانـي  جوان مهندس بيشتري تعداد و هندوستان كشور از تجربه با مهندس تعدادي گيري بكار با كشور،
 روحيـه  ايجـاد  بـا  و بودنـد  هـم  مختلـف  سـازندگان  سـوپروايزرهاي . شد تشكيل تدريج به اندازي راه تيم

 تمـام . يافـت  انجـام  مشـكالت  همـه  بـا  عمليات راه انـدازي  اجراي و ريزي برنامه ،و كار تيمي همكاري
 كـه  روزي و افتـاد  بكار بار اولين براي نيروگاه بويلر اولين مشعلهاي روزيكه و آمد بكارم گذشته تجربيات
 روزهـايي  بـود،  ما اي حرفه زندگي روزهاي ترين ماندني بياد بنظرم شد وصل كشور برق شبكه به نيروگاه

  .ندارند برايم را معنا آن ديگر كه
 از سـايرين  و تـوانير  عامل مدير ، صنايع نيرو، وقت وزير جمله از كشور برق پايه بلند مسئوالن جمعبندي

 كـه  بـود  آن نيروگاه، احداث دوران در مديريتي هاي خال و كشور دستدر  كليد غير نيروگاه اولين اجراي
 نطفـه  ،آن نتايج و تجربه نيروگاه شهيد رجايي. دارد پروژه مديريت براي مجموعه يك به نياز برق صنعت
  .شد)  مپنا(  ايران نيروگاهي هاي پروژه مديريت شركت گيري شكل

 آغـاز  مپنـا  شـركت  بـا  مـن  همكاري 73 خرداد از و نيروگاه واحد دومين آميز موفقيت اندازي راه خاتمه با
  .شديم مستقر انتهر در خانواده همراه به و گرديد
 تركيبي سيكل واحد 14 به كشور گازي هاي نيروگاه واحد 28 تبديل گرفت دست در مپنا كه كاري اولين
  .شد گذاشته من عهده به دادند مي تشكيل را پروژه 6 مجموعا كه آن مهندسي مديريت و بود
 مهندسـي  و پروژه تمديري مهارت و دانش خال كردن پر براي الزم هاي مهارت و دانش كسب منظور به

 نـرم  و دانـش  ايـن  انتقال براي كانادايي شركت يك و مپناشركت  بين قرادادي برق، صنعت در فرآيندي
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بهمراه حضور كارشناسان آنها در روند اجراي كار و آموزش حـين كـار كارشناسـان     آن نياز مورد افزارهاي
  .نمود منعقدايراني 
 شـركت  و مپنـا  در هـا  پـروژه  نيـاز  مـورد  مهندسـي  وعهمجم تجهيز و تشكيل مختلف مراحل در حضورم
 هـم  و داشـت  همـراه  بـه  را تجربياتم از موثر بكارگيري امكان هم ،)ايران موننكو( آن به متعلق مهندسي
 دانـش  انتقـال  قـرداد  كـه  كانـادايي  مهندسي شركت استفاده مورد اجراييمديريتي و  هاي روش آموختن
 راحـت  بعـدي  هاي پروژه و بسيار مشكالت با اول پروژه .بوديم بسته آنها با را مهندسي و پروژه مديريت

  .كار مپنا روي روال افتاده بود .رسيدند برداري بهره مرحله به تر
 تشـكيل  نفـت  وزارت توسط مپنا مشابه اهدافي با كه(  پارس پترو شركت مديريت كه بود 79 سال اوايل
 و موننكـو  و مپنـا  در مهندسي دانش انتقال تجربه با همشاب كاري انجام براي كه خواست من از) بود شده

 بـه  سـالي  يك و رفتم. بروم آنجا به دبي در شركت آن دفتر مدير سمت با مهندسي، شركت يك تشكيل
 انتقـال  مورد در انگليسي شركت يك با مذاكرات و آنجا در شركتي ثبت و دبي در پارس پترو دفتر تجهيز
كنـدتر هـم    آمـد  پـيش  شركت در كه تغييراتي با و رفت مي پيش ديكن به كارها. گذشت مهندسي دانش
  .با كندي كار و محيط خشك و بي روح دبي ديگر جاي ماندن نبود. شد
 مستقر جنوا در خانواده با همراه و كارشدم مشغول ايتاليا تاسيس تازه دفتر در و بازگشتم مپنا به مجددا من

ديگر دانـش نـرم افـزاري    . م تغيير استراتژي اساسي داده بودمپنا ه .بودم آنجا در سال سه حدود و شديم
مورد نظر نبود و ساخت داخلي كردن تجهيزات نيروگـاهي بـه ماموريـت اصـلي بـدل شـده بـود و همـه         

  .تجربيات قبلي به تدريج بال استفاده مانده و رنگ مي باخت
 قـرارداد  ايـن . شـد  تاسيس ايتاليا الدوآنس شركت با گازي واحد 30 قرارداد عقد دنبال به مپنا ايتالياي دفتر
و كار دفتر ايتاليا كمـك بـه    بود زيمنس ليسانس تحت گازي هاي توربين ساخت فني دانش انتقال شامل

  .انجام اين قرارداد بود
 مـديريتي  هـاي  دوره در كه بودم فرصتي مترصد كردم مي كار مديريتي هاي سمت در كه دوراني تمام در

ه دور كـه  شـدم  موفـق  و داد دسـت  فرصتي خوشبختانه. كنم تكميل را خود شيدان كمبودهاي و تحصيل
Graduate Certificate در International Business  و 2004 سـالهاي  در تـرم  سـه  در كانـادا،  در را 

  .بگذرانم ، 2005
 تهايشـرك  تاسيس:  منجمله و مختلف هاي زمينه در مديريت و دانش درباره هايي دوره داراي برنامه اين
 اي منطقـه  هاي همكاري و بازاريابي، و فرهنگي، هاي تفاوت تامين، زنجيره قراردادي، مالي، المللي، بين
  .بود المللي بين ساختار در

 كـه  دانشـي  و تجربيـات  از اسـتفاده  اميد به من و ماندند كانادا در فرزندان و همسر تحصيل، پايان از پس
و  مهندسـي  زمينـه  در كـه  تهـران  در خصوصـي  شـركت  يك با يسال دو. برگشتم ايران به بودم اندوخته
 اينكه به توجه با آن، از سپ. نمودم همكاري كرد، مي كار مديريت مشاوره و ينيروگاه هاي پروژهاحداث 

 واحد. شدم مشغول مپنا با همكاري به مجدداً بود، تاسيس حال در مپناداخل  در پروژه اجراي شركت يك
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 بـا  قـراردادي . آمـد  پـيش  بخاري هاي نيروگاه احداث بحث آن از بعد و كردم ابرپ را شركت آن مهندسي
 طـي  در كـه  بـود  اين هدف. شد منعقد بخاري نيروگات مگاوات هزار 5 از بيش احداث براي برق سازمان

 انتقـال  مپنـا  بـه  هم مگاوات 600 و 300 هاي توربين ساخت تكنولوژي و پايه طراحي دانش قرارداد اين
اين واحد سازماندهي  .گرفتم عهده به را طراحي دانش انتقال و مهندسي واحد يك كردن برپا هوظيف. يابد

  ...اما. و آماده بكار مي باشد
 تامين. يافت افزايش تدريج به و شده آغاز ها تحريم فشارهاي كم كم ايران، به من بازگشت از پس كمي
 قطـع  كـامال  خـارجي  هـاي  شركت همكاري .شد ممكن غير جاهايي در و مشكل تجهيزات تامين و مالي
  .و به همراه آن كاهش حجم كارها .ماندند تعليق حالت در ها پروژه و شده
 اوليـه  سوال آن همواره داشتم عهده به كه متفاوتي كارهاي در و مختلف كشورهاي در سالها اين تمام در
 مواجهـه  شيوه كه چرا است كرده تر واضح را سوال متفاوت هاي مليت از افراد با برخورد و مانده ذهنم در
 عليرغم اما، جواب. است متفاوت مسائل با صنعتي هاي كشور ساكنين مواجهه شيوه با اينهمه مسائل با ما

 مـبهم  هايي طرح و روند مي كنار هايي پرده گاه. دهد نمي نشان خودي بسيار، تعمق و تحقيق و مطالعه
شايد به خاطر فراواني علل تاريخي، جغرافيايي، اجتمـاعي،   .دنيستن بيان قابل و واضح اما شوند، مي ظاهر

  .باشد و عدم توانايي من در جمعبندي آنها... اقتصادي، و 
 اسـتفاده  ام اندوختـه  دانـش  وها  مهارت تجربيات از ام نتوانسته انتظارم برخالف ايران، به بازگشتم زمان از

 جـوان  مهنـدس  تعدادي پرورش ،است با ارزش آنچه مهندسي، مجموعه دو تاسيس جز به و كنم چنداني
  .آنها به تجربياتم از معدودي انتقال و باشد مي

 سخني با نسل جوان

. نشـويد  غافـل  هنـر  از. كند مي بزرگتر را دنيايتان ،كردن سفر و تعمق مطالعه،. كنيد بزرگتر را خود دنياي
 مـي  تبـديل  خـوب  فكـري  كـارگر  يك به حالت بهترين در كنيد اكتفا آموزيد مي دانشگاه در آنچه به اگر

 كار دست در آچاري با و ايستادن بجاي او كه كنيد تصور و ببينيد را چاپلين چارلي جديد عصر فيلم. شويد
  .كند مي كار ماوس و كليد صفحه با و نشسته كامپيوتري پشت كردن،

 هـاي  مسـئوليت  ،باشـد  دهديـ  آمـوزش  را اجتماع در رفتار زندگي ابتداي از كه هستيم نسلي فاقد هنوز ما
 روسـتاي  يك در و شهر در زندگي تفاوت به و زمينه اين در. كند عمل آنها به و بشناسد را خود شهروندي

 دسـت  به آن بر تعمق و مقايسه اين از رفتار تغيير و شهرنشيني مسئوليت به عمل لزوم. كنيد كوچك فكر
 بـه  كودكي از. نصيحت و ها سخنراني يا پيشرفته وامعج انسانهاي رفتار از نينديشيده تقليد از نه و آيد مي

 ديگـران،  حقوق به احترام رو، پياده در رفتن راه ديگران، با تعامل ديگران، با نشد برو رو آداب فرزندانتان
 بـا  همزيسـتي  و شـهر  در زندگي الزمه كه را آنچه ي همهو  ... و تشكر، خواهي، معذرت بهداشت، رعايت
آزموده نشدن افكار در عمـل بـه جـدايي    . و تجربه كردن را را فكركردن البته و وزيد،بيام را است ديگران

  .انديشه و واقعيت منجر مي شود و اين انديشه هاي ناآزموده مانع بزرگ پيشرفت است



 

515 
 

  رحمانيان، احمد
  تهران 1332متولد 

  ساكن كانادا، نيو برانزويك
arahmani@unb.ca 

  001-506-458-7503: تلفن محل كار

  تحصيالت و توانمندي ها
  1989در كانادا،  McMaster-Guelphدكتري فلسفه از دانشگاه 

  1983فوق ليسانس فلسفه در زمينه مدلهاي فهم تاريخي، 
  1981ليسانس افتخاري رشته امتزاج زبان انگليسي و فلسفه، 
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1979تا  1978انگلستان، از  Essexلوم انساني در دانشگاه دوره مطالعات تطيبقي و ع
  1978تا  1977دوره مهندسي پزشكي در دانشگاه ويسكانسين آمريكا، از 

  2011كانادا،  New Brunswickدريافت ديپلم تدريس از دانشگاه 
ر مدرس درسهاي فلسفه شامل تفكر نقادانه، اخالق و عاليق شخصـي، فلسـفه حقـوق بشـر، و اخـالق د     

  هاي سياسي و اخالق زندگي و مرگ، و تاريخ روشنفكري غرب هاي كسب و كار، آشوب حوزه

 سوابق شغلي

از   كانادا، New Brunswickاستاديار مهمان رشته فلسفه در دانشگاه / استاديار/ عضو هيئت علمي، مربي
  )www.unb.ca( 2015تا  2000

تا  1999كانادا، از  Memorial University of Newfoundlandعضو هيئت علمي، استاديار فلسفه در 
2000  

در كانـادا، از   Saskatchewanمدرس حق التدريسي فلسـفه در دانشـگاه   
  1999تا  1992

 Saskatchewan Indian Federated Collegeمدرس حـق التدريسـي   
  1997كانادا، 

  1992تا  1991استاديار فلسفه دانشگاه اونتاريوي غربي در كانادا، از 
  1991تا  1990درس حق التدرسي دانشگاه مك مستر كانادا، از م
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  1999تا  1998كانادا، از   Saskatchewanعضو كميته برنامه آكادميك شوراي دانشگاه 
  المللي مقاله علمي و انتشار آن در نشريات و مجامع معتبر بين 8تدوين 

 Newبـراي سـرآمدي تـدريس در دانشـگاه      Allan P. Stuartافـت جـايزه   چهار بار نامزدي بـراي دري 

Brunswick 2015و  2008، 2007، 2005، در سالهاي  
  1988تا  1981از   دريافت جايزه استادياري از دانشگاه مك مستر كانادا،

  1986تا  1981دريافت بورسيه تحصيل از دانشگاه مك مستر كانادا، از 
  The James and Elizabeth Roberts Bursaries ،1981دريافت كمك مالي از 

 تاليفات

  History of Moral Thoughtكتاب در دست تاليف به نام 
و انتشـار آن در مجلـه    Moral Realism, Anti-realism, and Sociable Affectionsتـاليف مقالـه   

Philosophy, Culture, and Traditions  2005در سال  
  1999و انتشار آن در سال  Debating the State of Philosophyمرور كتاب تدوين مقاله بررسي و 

  عاليق و خانواده
  .هاي كوتاه از قرن نوزدهم و نيز نقاشي كردن از مناظر هستم عالقمند به خواندن رومان و داستان

  .و به خانواده دلبستگي دارم داراي همسر و يك فرزند هستم

 نسل جوان سخني با

پردازيم  ح تزلزل موجود در ماديات و رفاه زندگي، ما اغلب به قبول مشتاقانه نظام جاري ميبا توجه به سط
هـاي   اين نكته را در نظر بگيريد كه امروزه احتماالً شما براي تطابق با ساختارها و سنت. پذيريم و آنرا مي

گـروه ديگـري   اجتماعي تحت فشار هستيد و اين حتي ممكن است باعث تسلط يك گـروه از جامعـه بـر    
اما ضمناً در نظر بگيريد كه شما قادريد كه با اين تطـابق مقابلـه كنيـد و سـهم و بهـره خـود را بـه        . شود

شما بايد با خيـال راحـت از حـوزه    . انفعال و بي تفاوتي بزرگترين دشمنان ما هستند. ديگران واگذار نكنيد
ند كه قادرند از وضع موجود فاصله بگيرند و در انسانها اين مزيت را دار. راحتي خود قدم به بيرون بگذاريد

گشـايد و مـا را بـه سـطحي      اين فرآيند درهاي جديدي را مـي . خصوص دنياي خودشان به تامل بپردازند
ايـن  . كنـد  تـر مـي  برنده اين نكته حساسيت انتقادي ما را . رساند باالتر از آنچه معمول و مانوس است مي

رطرف نماييم و چشم ما به روي واقعيـت بـاز شـود، و چنانچـه جهـت      شود كه فريب زمانه را ب موجب مي
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ولي اين به تنهايي كافي نيست كه . تر و بهتري دست پيدا كنيم گيري نيز مناسب باشد به دنياي منصفانه
شـكافد نـه بـراي آنكـه      مـي را ها  يك رودخانه صخره". قدرتمند باشيم بلكه بايد پايدار و مصر هم باشيم

. به مبازره بپردازيد و بـا اشـتباهات خـود مقابلـه كنيـد       ".بلكه بخاطر آنكه استقامت داردقدرت مند است 
انتقـادات را بـا   . چيز يـاد بگيريـد   هاو از آن شوندنگاه كنيد كه بايد حل  مسائلياشتباهات خود را به عنوان 

مواجـه بـا   نگـام  هود را در اعتماد به نفس خـ . مند شويد باز بپذيريد، روي آنها كار كنيد و از آنها بهره روي
اريـد و شـاهد انجـام    ار ببنديد تا موانـع را پشـت سـر بگذ   تمام نيرو و توان خود را بك. حفظ كنيد شكست
را بـه   هـا و درد رسـاند  مـي فعـل  به شما را بالقوه توانايي  ،نظم و انضباط و تعهد. دشواري باشيد اي وظيفه

  .كند تبديل ميموفقيت 
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  رضائي، گيتي
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
giti_rezai@yahoo.com 

  22289541 منزلتلفن 09121835831 :همراه تلفن

  تحصيالت و توانمندي ها
  1358فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350 سال تهران شاهدخت دبيرستان از رياضي ديپلم
  صنعتي مديريت سازمان در سال يك مدت به اجرايي مديريت دوره

 زمينـه  در صـنعتي  بـزرگ  هـاي  پـروژه  طراحـي  تـيم  بـر  نظـارت  و طراحي مديريت، زمينه در متخصص
 نيروگـاهي،  سازي، كشتي ريلي، آهني، غير و آهني فلزات سازي، خودرو تجهيزات، ساخت و سازي ماشين
  پتروشيمي و گاز و نفت ، معدني
  مكالمه در متوسط و فني متون در انگليسي زبان به مسلط

 سوابق شغلي و مديريتي

  1393 سال تهران، در ايران صنعتي مشاور مهندسين شركت مهندسي مدير
 سـالهاي  طـي  ايـران  صـنعتي  مشاور مهندسين شركت در تكنولوژي بخش مدير و پروژه مدير كارشناس،

  سال 31 مدت به 1392 الي 1361
  سال 6 مدت به 1361 الي 1355 سال از تبريز سازي ماشين شركت در طراحي كارشناس

  چكيده تجارب
 درشـركت  سـال  32 مدت به صنعتي بزرگ هاي پروژه مديريت و طراحي

  ايران صنعتي مشاور مهندسين
 شـركت  در سـال  شـش  مـدت  بـه  مخصـوص  ابزار و ابزار ماشين طراحي
  تبريز سازي ماشين
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  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
 هنـد  و تـايوان  آلمـان،  سفرهايو  ام كرده سفر هند و تايوان، ايتاليا، آلمان، فرانسه، سوئيس، كشورهاي به

  .است بوده كاري سفرهاي
 و تخصصـي  هـاي  كنفـرانس  و سـمينارها  در شـركت  كتـاب،  مطالعه زبان، يادگيري ورزش، به عالقمند

  .باشم مي ايرانگردي و موسيقي غيرتخصصي،
 مـدير  و شـريف  صـنعتي  دانشگاه مكانيك مهندسي ششم دوره آموخته دانش رينظ محمد آقاي همسرم
. اسـت  كـار  بـه  مشـغول  سوئيس كشور در و است پتروشيمي مهندس دخترمو  ماشين سينا شركت عامل
  .كند مي كار پدرش با واست  معدن مهندس پسرم
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  سجاد، مهدي
  اصفهان 1332متولد 

  ساكن اصفهان
sajad_meh@yahoo.com 

  031-36288338: ، تلفن كار0913-1183054: همراهتلفن 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از اصفهان، 
  1380ماه،  24در ايتاليا به مدت  فوالد توليد تجهيزات تعميرات و برداري بهره تكنولوژي،دوره آموزشي 

  ت فوالدمهندس مشاور در صنع
  مسلط به زبان انگيسي

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1385در اصفهان، از  جهان نقش استيل پارس عامل شركت مدير
 1385تا  1355، از اصفهان آهن ذوب سهامي كارخانه شركت مهندسي ارشد مدير تا كارشناسي

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

اي و تا  درصد در تجهيز فعاليت حرفه 60وزشي دانشگاه تا حد شيوه آم ،كشور در صنعت شرايط به توجه با
  .اي من موثر بوده است درصد در پيشرفت شخصي و حرفه 40حد 
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  سراج، محفوظ
  فيروزكوه 1330متولد 

  ساكن تهران
m_seraj2000@yahoo.com 

  88577036، تلفن ثابت 0912-1032534تلفن همراه 
  .عكس جديد ارايه نشد

  تحصيالت
  1372انس مديريت اجرايي، فوق ليس

  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1349ديپلم رياضي از دبيرستان دارالفنون تهران، 

 سوابق شغلي و مديريتي

 1390تا  1385، از خودرو مديران شركتوابسته به مهندسي  طراحي شركت عامل مدير
 1385تا  1379در تهران، از  ودروخ ايران سازان محور عامل شركت مدير مقام قائم
 1381تا  1373در تهران، از  سايپا بزرگ هاي البغ مديره شركت هيئت عضو
 1377تا  1374در تهران، از  سايپا گستر مديره سازه هيئت عضو و عامل مدير
 1374تا  1367در تهران،  ايران برش ابزار توليد شركتدر طرح  مجري و عامل رمدي
  1367تا  1359، از ايران صنايع سازي نو و گسترش سازماندر خودرو  برداري هبهر و صنعتي مدير
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  شاكرين، سعيد
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
shakerin1953@gmail.com 

ــراه  ــن هم ــزل 0912-3789749تلف ــن من ــر 22666310، تلف ــن دفت ، تلف
22068757  

  تحصيالت
 1978 لندن، اهگدانشمپريال كالج ا از فوالدى هاى سازه محاسبات و طراحى ليسانس فوق

  1355ليسانس مهندسي مكانيك گرايش مكانيك جامدات و سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350تهران،  1ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره 

 سوابق شغلي و مديريتي

نون تـاك  1365از   صـنعت،  و سـطح  مشـاور  مهندسـين  شركت سازه بخش سرپرستو  مديره هيئت عضو
)www.sathosanat.com(  

 تـا  1362 از غيـره،  و نبارهاا كارخانجات،شامل  صنعتى هاى ساختمان اجراى و طرح مهندسى دفتر مدير
 كنون
  1362 تا 1358 از صفهان،ا صنعتى اهدانشگ علمى ئتيه و موزشىآ كادر عضو

  چكيده تجارب
 بـزرگ  هپروژ هزار يك از بيش ىاياجر عاليه نظارت و سازه محاسبات و ذشته طراحىگ سال 36 مدت در
 خارجى ذارىگ سرمايه با ها پروژه برخىضمناً . اجرا شده است ايران سراسر در عمرانى و صنعتى ككوچ و
  :است زير بشرح ي مهمها هپروژ از برخى فهرست. است شده اجرا كشور خارج در يا و

 شهرك در واقع ايران سازى ماشين و لوله جديد كارخانجات روزهپ عاليه نظارت و سازه محاسبات طراحى،
 1384 مترمربع، هزار 50 از بيش بناى زير با تهران بادآ شمس صنعتى
 مخصـوص  جـاده  در خـودرو  ايران كارخانجات سازى بدنه جديد هاى سالن هپروژ سازه محاسبات و طرح
 1377 مترمربع، هزار 45 از بيش بناى زير با كرج
 خاور بنز كارخانجات يدتول هاى سالن سازه محاسبات و طرح
 معرض در انها از برخى كه خودرو ايران كارخانجات قديمى هاى سالن كليه سازه بازسازى و تقويت طرح
 1375 داشتند، قرار تخريب خطر
 1381 كيش، المللى بين اهفرودگ مسافرى ترمينال سالن سازه بازسازى و تقويت طرح
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 كرج قديم جاده در مائده مادهآ غذاى كنسرو دتولي كارخانجات روزهپ سازه محاسبات و طراحى
 سـايبا،  كارخانجـات ) كوسـتيك آ سـالن (  صـدا  تسـت  سالن تخريب حال در سازه بازسازى و تقويت طرح

1377 
خوزسـتان،   هـاى  اسـتان  در سـيمان  توليـد  كارخانجـات  هـاى  هپروژ هاى سالن سازه محاسبات و طراحى
 غيره و سمنان خراسان، ان،هرمزگ
 غيره و شرق فيروزه كاشى، سامان نظير سراميك و كاشى مختلف كارخانجات سازه سباتمحا و طراحى
 غيره و سمنان يوار،گ ويا،پ فلز ذوب نظير فوالدى روفيلپ و لوله توليد كارخانجات سازه طراحى
 معادن وزارتوابسته به  ايران معدنى مواد فراورى تحقيقات مركز روزهپ سازه تكميلي طرح و عاليه نظارت

 1384تا  1375از  فلزات، و
 1390تا  1378از  رشت، شهردارى ىفرهنگ ادارى، جديد مجموعه روزهپ سازه طرح عاليه نظارت و كنترل
 كرمان ارسپ هتل روزهپ سازه طرح كنترل
 غيره و يزد سمنان،كاشان، در نساجى مختلف كارخانجات سازه محاسبات و طرح
  مشهد كتريكال هرسپ كارخانجات سازه محاسبات و طرح

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي

. بـودم  لسـتان انگ كشـور  مقيم را لندن اهدانشگ در) ميالدى 1977-79( ليسانس فوق دوره سال دو مدت
 و سئيسو تركيه، يونان، هلند، لمان،آ ايتاليا، فرانسه، بلزيك، هاى كشور به ردشىگ سفرهاى نآ بر عالوه

 .ام داشته ريشات
 .هستم عالقمند فلسفى و روانشناسى هاى كتاب مطالعه و اينترنت شنا، روى، دهياپ موسيقى، به
ـ  دختـرم . هستم صدف بنام 1370 متولد دختر فرزند يك داراى و كرده ازدواج 1368 سال در  اخـذ  از سپ

 بنا ليكن دهد، ادامه تحصيل به مهندسى هاى رشته در توانست مى اينكه با و خوب معدل با رياضى ديبلم
 و داد تحصـيل  ادامـه  ىكارسـوار  ورزش و اسـب  تربيـت  و رورشپ ىتكنولوژ رشته در شخصى القهع بر

ـ  اكنـون هـم   ايشـان . رديدگ رشته اين در كارشناسى مدرك اخذ به موفق  و ىكارسـوار  مربـى  عنـوان ه ب
  .دارد اشتغالبه كار  مسابقه هاى سبا زشكىپ و سالمت ارزيابي و رورشپ كارشناس

 دانشگاه ارزيابي نظام آموزشي

 كسب نمرات و معدل ساسا بر صرفاً دانشجويان زمان اين در ر.همينطو و شريف اهدانشگ در ما دوران در
 هـاى  رشـته  براى ها نآ استعداد و عشق و عالقه و شدند مي ذيرفتهپ مختلف هاى رشته در كنكور در شده

 هاى رشته از درستى ارزيابي ونههيچگ زمان نآ در لمهديپ جوان يك. رفتگ نمي قرار ارزيابي مورد مختلف
 كنكـور  انشـدگ  قبـول  .اسـت  شا عالقـه  مـورد  رشـته  كـدام  كه دهد تشخيص بتواند تا نداشت مختلف

 ساير و مكانيك مهندسى ،برق مهندسى رشته براى ها باالترين ترتيبه ب و قبولى نمره اساس بر سراسرى
 بـرق  رشـته  در بايد كه كردند مى تصور رياضى رشته موزانآ دانش بهترين مثال. شدند مى ذيرفتهپ ها رشته
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 درستى تصور حتى. يستچ ها نآ واقعى عالقه كه نمايند توجه اينكه بدون دهند تحصيل ادامه مكانيك يا
 .نداشتند مزبور هاى رشته درسى مباحث از
ـ  زيـادى  عـده  اى، دوره هـم  دوستانشرح حال  طبق خوشبختانه منطقى، غير سيستم نآ نتيجه در  از سپ
 ورىآ فـن  نظيـر  رديگـ  هـاى  رشته در خود را اى حرفه و تحصيلى ىزندگ مسير ادامه ليسانس، دوره تماما

 مـذهبى  مباحـث  و هنـر  و فلسـفه  حتـى  و تجارت، مديريت، سازه، فيزيك، رياضيات، يوتر،كامپ اطالعات،
 خـود  سـانس لي دوره تحصـيلى  رشـته  به نسبت افراد اين كه است معنى بدان موضوع اين. سپري نمودند

 را خـود  تحصـيلى  و اى حرفـه  ىزنـدگ  مسـير  دوره، ايـن  تماما از سپ و نداشته درستى شناخت و ارزيابي
 اهى،دانشـگ  تحصـيالت  شـروع  سـاله  يـك  حـداقل  دوره يك در بايد من بنظر بنابراين .ندا كرده صالحا

 عالقـه  ساسا بر و رفتهگ قرار ارزيابي مورد نهاآ واقعى عالقه و شده شناآ مختلف هاى رشته با دانشجويان
 كنكـور  رتبـه  كسـب  در رقابت ساسا بر تنها انتخاب اين و ودش تعيين نهاآ تحصيلى رشته نهاآ استعداد و

 .نباشد
 دنيـا،  هـاى  اهدانشگ بهترين از باال تخصصى و علمى درجات داشتن عليرغم اهدانشگ اين يداسات ضمن در

ـ  اتتجربيـ  داراى صنعت به مربوط هاى رشته در اكثرا  موزشـى آ نظـام  و نبودنـد  كـافى  اى حرفـه  و يعمل
 فعاليـت  ادامـه  بـراى  در تنيجـه  و ميكرد تربيت باالتر تحصيالت ادامه براى بيشتر را دانشجويان اهدانشگ
  .نبودند مادهآ ندانچ كار بازار و صنايع در اى حرفه

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 در هبـه ويـژ   ،جهان جوامع همه در كه ىفرهنگ و سياسى اقتصادى، اجتماعى، اساسى تغييرات به توجه با
 از اسـتفاده  بـراى  جديدى تعريف ىبه سادگ توان نمى است، رديدهگ حاصل ذشتهگ سال هلچ در ما كشور
 و فكـرى  تغييـرات  و تجربيـات  بـه  توجه با راگ من كلى بطوراما  .كرد هاراي جوانى دوره فرينىبازآ فرصت
 بـر  و ميدادم اساسى تغييرات خودم ىزندگ مسير در مسلماً شتم،گ برمي انىجو دوره به دوباره خودم روحى
ـ  شـريف  اهدانشـگ  در موقع نآ در كه كتابىو  درسى مطالعات براى مطلق  هميتا تصور خالف  بـود،  جراي
 ىفرهنگـ  و اجتمـاعى  هنـري،  ى،ا حرفه تجربيات هاى زمينه در مزبور مطالعات با همراه تا كردم مى سعى
  .كنم كسب رىبيشت اهىآگ

 نسل جوان سخني با

 بسـيارى  ممكن است ما جامعه ىفرهنگ و اقتصادى سياسى، اجتماعى، شرايط در اساسى تغييرات علته ب
 رفـاه  و مكانـات ا نـوع  همـه  داراى زمان نآ در ما .نباشد مفيد فعلى جوان نسل براى ما نسل تجربيات از

 نآ از بـوديم  رتاهآگـ  راگـ  و نداشـتيم  داخلي و انىجه شرايط از كافى اهىآگ ليكن بوديم، معنوى و مادى
 باشـيد  اميـدوار  يندهآ به نسبتاين است كه  جوانان من به  توصيه .كرديم مى بهترى هاى استفاده مكاناتا

 هـيچ  و كساز طرف ديگر هيچ .است تغيير حال در يزچ همه نمانده و يكسان هميشه جهانى شرايط زيرا
بسـياري از   عامـل  فرامليتـى  هـاى  قـدرت  و جهـانى  شـرايط  چراكـه  دانيـد ن ها نابسامانى مسئول را نسلى

 .هستند ها نابسامانى
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  شورشي، رحمت اله
  اصفهان 1331متولد 

  ساكن آمريكا، نيويورك
rshoures@nyit.edu 

  تحصيالت و توانمندي ها
هـاي الكترومكانيـك از انسـتيتو     دكتري مهندسي مكانيك گرايش سيسـتم 

  1981در آمريكا، ) MIT(تكنولوژي ماساچوست 
  فوق ليسانس مهندسي مكانيك از انستيتو تكنولوژي ماساچوست در آمريكا

  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  انستيتو تكنولوژي ماساچوست Sloanدوره بازاريابي و ديناميك صنعتي در مدرسه مديريت 

  مصـنوعي و كاربردهـاي آن در ربوتيـك،    هـاي كنتـرل و هـوش    متخصص اتوماسيون، طراحـي سيسـتم  
  مهندسي پزشكي، مهندسي قدرت و انرژي، مهندسي سازه و مهندسي خودرو

 سوابق شغلي و مديريتي

تـاكنون   2011انسـتيتو تكنولـوژي نيويـورك، از    و معـاون آموزشـي    Provestعضو هيئت علمي، استاد، 
)www.nyit.edu(  

  2011تا  2003در آمريكا، از  Denverانشگاه رئيس دانشكده مهندسي و علوم كامپيوتر د
  2003تا  1992عضو هيئت علمي مدرسه معدن كلرادو، از 

  1992تا  1981در آمريكا، از  Purdueعضو هيئت علمي دانشگاه 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي مقاله فني و انتشار آن در مجالت معتبر بين 250تدوين بيش از 
  ن ثبت اختراع در آمريكاداراي چندي

  پايان نامه دانشجويان مقطع دكتري و فوق ليسانس 80هدايت 
تحقيقاتي همكاري دانشگاه و صنعت وابسته به بنياد ملي  موسس و مدير مركز

  علوم آمريكا
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  د

  ا
64 آيوا در آمريكا،

نشگاه آيوا در آمريك
7ه صنعتي شريف،

  1350ن،
ها و م ي در سازمان

ه پلي تكنيك كالي
004س آمريكا، از

گ زون در آمريكا، ا
00تا  1991كا، از
991تا  1987يكا،
987تا  1985ريكا،

نقاش ،فلـوت  و نـي 

ي، محمدزاهد
 

  فرنيا
zahed.sheik 

www.z  
530-0919  

توانمندي ها
كانيك از دانشگاه
سي مكانيك از دان
مكانيك از دانشگاه
رستان البرز تهران
 مديريت و رهبري

  يسي

 و مديريتي
اي در دانشگا روژه

در شركت مايكروس
شركت كولينگ ل

ومريكس در آمريك
ت كرياري در آمر
كت كرياري در آمر

،تـار  سـه  ـواختن

االسالمي شيخ
تهران 1332تولد 

ساكن آمريكا، كاليف
kh@gmail.com
zahed-sheikh.i

5589: لفن همراه

تحصيالت و ت
كتري مهندسي مك
وق ليسانس مهندس
يسانس مهندسي م
يپلم رياضي از دبير
تخصص در زمينه
سلط به زبان انگلي

سوابق شغلي
هاي پر دير آموزش

شاور توسعه بازار د
وسس و مدير عامل
رزيدنت شركت فلو

دير بازاريابي شركت
هندس پروژه شرك

  عاليق
، نـتنيسه ورزش 
  .عالقمندم
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 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 كنم پيدا را هائي قابليت تا بود گرانبهائي فرصت برنامه فوق متعدد هاي فعاليت در شركت امكان من براي
 كه نيست تصور قابل برايم اصال .آمدند كار به فني دانش از بيشتر شايد اي حرفه هاي فعاليت طول در كه

  .باشم موفق كار در وانستمت مي چگونه تجربه اين بدون
  .بودند اجباري دروس جزو آگاهي خود و شناسي جامعه ،روانشناسي دروس شريف دانشكاه در كاش

 فرصت بازآفريني دوره جواني

  .خواندم مي كتاب بيشتر. باشم تر مفيد بتوانم تا كردم مي كار خودم شخصيت ساختن روي بيشتر

 نسل جوان سخني با

 كـه  اينسـت  دارم كـه  اي توصيه جوان نسل براي. دارد ادامه امروز تاه دانشجويي از دور كه هائي دوستي
 رابطـه  ايجـاد  و هـا  انسان درك. است الزم علمي دانش از بيشتر چيزهائي زندگي و كار در موفقيت براي

  .است علمي تخصص و دانش از تر مهم بسيار ها انسان همه به احترام و آنها با صميمانه

  پيام ويژه
 حل مسئله بتوانند كه مهندساني. كنيم تربيت مسئول مهندسان كشور براي كه بدهيم هم دست به دست
  .كنند
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  شيراني چهارسوقي، ابراهيم
  اصفهان 1332متولد 

  ساكن اصفهان
eshirani@gamil.com 

  0315-2636677: تلفن كار 0913-1671350: تلفن همراه.

  تحصيالت و توانمندي ها
حرارتـي از دانشـگاه اسـتانفورد     -، علوم سـياالتي دكتري مهندسي مكانيك

  1981آمريكا، 
  1977حرارتي از دانشگاه استانفورد آمريكا،  -فوق ليسانس مهندسي مكانيك، علوم سياالتي

  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان ادب اصفهان، 

  هاي بخاري اي بادي، نيروگاهه متخصص توربوماشينها، توربين
  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي

تاكنون  1390عضو هيئت علمي موسسه آموزش عالي صنعتي فوالد در اصفهان، از / عضو هيئت موسس
)www.fit.ac.ir(  

  )www.iut.ac.ir( 1390تا  1360عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان، از 

  چكيده تجارب
  سال 5گاه صنعتي اصفهان، به مدت معاون پژوهشي دانش

سه دوره جمعـاً    رئيس دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان،
  سال 9

  سال 3معاون پژوهشي موسسه آموزش عالي صنعتي فوالد به مدت 
  سال 30تدريس و تحقيق در دانشگاه صنعتي اصفهان به مدت 

  سال 3ه مدت تدريس و تحقيق در موسسه آموزش عالي صنعتي فوالد ب
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي ها و مجالت معتبر بين مقاله علمي پژوهشي و ارايه يا چاپ آن در كنفرانس 220تاليف 
  سال 10به مدت  ايران علوم فرهنگستان وابسته عضو
  سال 10دانشگاه صنعتي اصفهان به مدت  Journal of Applied Fluid Mechanics مجله دبير سر
  كشور از خارج و داخل پژوهشي علمي مجله 5 از بيش تحريريه هيات عضو و دبير سر

  1379توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  كشور نمونه استاد
  1385، تحقيقات و فناوري، كشور نمونه پژوهشي مدير
  1386انجمن مهندسان مكانيك ايران،  كشور برجسته استاد
  1387، اصفهان صنعتي شگاهدان ساله 30 برگزيده چهره
  1385، اصفهان صنعتي دانشگاه نمونه مدرس

  1386، اصفهان صنعتي دانشگاه نمونه پژوهشگر
  1386توسط دانشگاه تهران،  اصفهان صنعتي دانشگاه نمونه استناد پر پژوهشگر

  1384، تهران دانشگاه انتشارات سال، كتاب جايزه برنده
  1386، اصفهان استان اسالمي دارشا اداره سال، كتاب جايزه برنده
  1384، اصفهان استان اسالمي ارشاد اداره سال، كتاب جايزه برنده
  سال 16در تريست ايتاليا به مدت  ICTP نظري، فيزيك مركز پيوسته ارشد عضو
  سال 17در ژاپن به مدت  ACFM آسيايي سياالت مكانيك علمي كميته عضو
 6، در ايتاليا به مدت توسعه حال در كشورهاي علوم بنياد  زيك،في در بي -ا-ام جايزه اعطاي كميته عضو
  سال

 تاليفات و ترجمه

  1393تا  1379از انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان، چاپ اول تا ششم، » توربوماشينها«تاليف كتاب 
  1366، چاپ اول سال »توربوماشينها بر اي مقدمه«تاليف كتاب 

از انتشـارات جهـاد    دونالـد  مـك  آلـن  فاكس؛ رابرت، تاليف »ياالتس مكانيك بر اي مقدمه«ترجمه كتاب 
  1378دانشگاه واحد صنعتي اصفهان، 

 و اندرسـن .  ا ديل ، تانهيل.  سي جانتاليف » محاسباتي گرماي انتقال و ها شاره مكانيك«ترجمه كتاب 
و  1383ر سـالهاي  ، از انتشارات دانشـگاه صـنعتي اصـفهان، جلـد اول و دوم منتشـره د     پلجر.  اچ ريچارد
1385  
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  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
  سال در آمريكا، يك سال در كانادا و يك سال در ايتاليا 6.5اقامت 

  .به كوه نوردي و واليبال عالقمندم
 پسـر  يك و دانشگاه مربي دختر يك داراي و آزمايشگاه كارشناس همسر .و داراي دو فرزند هستم متاهل
  ميشيگان دانشگاه در دكتري شجوينشريف دا صنعتي دانشگاه از برق رشته التحصيل فارغ

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

اي تجهيـز نمـوده اسـت و تحصـيل در ايـن       شيوه آموزشي دانشگاه تا حد زيادي مرا براي فعاليت حرفـه 
  .اي من موثر بوده است دانشگاه فوق العاده در پيشرفت شخصي و حرفه

 جوانيفرصت بازآفريني دوره 

  .كردم مي تكرار را كار همين كنم شروع بود قرار دوباره اگر و ام راضي ام داده انجام كه كارهاي از من

 نسل جوان سخني با

 تفـريح،  كـار،  براي. دارد فرد موفقيت در زيادي نقش صحيح و منظم برنامه و زندگي امور در ريزي برنامه
 منفـي  اثـر  فـرد  موفقيـت  در تواند مي مورد هر از اشتنگذ كم .گذاشت وقت خود حد در بايد متفرقه امور

  .بگذارد
 نبايـد  يـا  انسـان . دهيـد  مي انجام نراآ چگونه كه است مهم كنيد مي چه شما است مهم كه نچهآ از بيش
يعنـي بايـد   . دهـد  انجـام  توانـاييش  تمـام  از اسـتفاده  با و احسن نحو به بايد را آن يا دهد انجام را كاري

  .بگيرد نظر در كارش براي يباالي استاندارد
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  اردوبادي، فريبرز )طالب زاده(
  تهران 1331متولد 

  ساكن كانادا، ونكوور شمالي
fari.ordubadi@gmail.com 

linkedin.com/fari-ordubadi  

  تحصيالت
  1988فوق ليسانس مهندسي كنترل از دانشگاه بريتيش كلمبيا در كانادا، 

  1978گاه كاليفرنيا در بركلي، فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانش
  1975 ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

تــــاكنون  2013در ونكــــوور كانــــادا،  .Cooledge Lighting Incمـــدير ارشــــد مهندســــي  
)www.cooledgelighting.com(  

  2013تا  2011 نادا، از در ونكوور كا Autopro Automation Consultantsمدير ارشد پروژه 
  2011تا  2008در ونكوور كانادا، از  .Day4 Energy Incمدير ارشد مهندسي و توسعه محصول 

 2008-2005 از  ،كانادا ونكوور در Honeywell International پروژه مدير و ارشد مهندس
تـا   1993،  از نـادا در ونكـوور كا  .Ballard Power Systmems Incمدير مهندسي ابزار دقيق و كنترل 

2005  
  1992تا  1989از در ونكوور كانادا،  Pulp and Paper Centerمهندس كنترل و پروژه 

 اشـتاد  و فوليران هاي شركت در طراح و پروژه مهندس صنايع، ايجاد مشاور مهندسي شركت عامل مدير
  1986تا  1981از  ايران،

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 كلمبيــا بــريتيش مقــيم ايرانــي مهندســين جمــنان موســس عضــو
www.IEBCA.ca  

 كلمبيا بريتيش اي حرفه شناسان زمين و مهندسان انجمن عضو
  خورشيدي هاي پانل و RFID كاربرد زمينه در Patent انحصاري حق
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 فرهنگي و اجتماعيدستاوردهاي 

 ونكوور در SUTA  شريف صنعتي دانشگاه انجمن گردهمايي اريزبرگ رييس

  يام ويژهپ
 از يكي و ام كرده سفر جهان و ايران نقاط از بسياري به كوهنوردي بهانه به ان از بعد و دانشگاه دوران در

 :است كرده بيان ظريفانه شيرازي سعدي را اشتغال و دانشجويي دوران طول در هايم برداشت زيباترين
 گوهرند يك ز فرينشآ در كه   پيكرند يك اعضاي ادم بني

 قرار نماند را عضوها دگر   روزگار وردآ درد به چوعضوي
  دميآ نهند نامت كه نشايد   غمي بي ديگران محنت كز تو
 

  .دارم موفقيت رزويآ دفتر اين گرداوري مسولين براي



 

533 
 

  عاصم پور، مصطفي
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
m.assempour@yahoo.com 

  22549990، تلفن منزل 0912-3221156تلفن همراه 

  تحصيالت 
  1357فوق ليسانس مهندسي مكانيك از امپريال كالج دانشگاه لندن، 

  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  كنون تا 1389 از ،عسلويه اقتصادي ويژه منطقه در پرديس پتروشيمي 3 فاز مهندسي مدير
  1389 تا 1380 از ،بهران نفت شركت هب وابسته ساميك مديريت و مهندسي شركت مهندسي مدير

  1379تا 1361 از ،)شل( پارس نفت شركت توسعه و طرح مدير و مديرمهندسي ، كارشناس
  1361 تا 1358 از شريف صنعتي دانشگاه علمي هيئت عضو
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  عبداللهي رئيس آباد، حبيب اهللا
  رفسنجان 1330متولد 

  ساكن كرمان
h_abdolahi@yahoo.com 

  034-32444664: ، تلفن منزل0913-3420109: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان ملي عماد، 
  1374تا  1372  دوره آموزشي مديريت صنايع در كرمان،

  جهيزاتت و كارخانجات سازي بهينه و معكوس طراحي و طراحي زمينه درمتخصص 
  زبان انگليسي متوسط

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 1380در كرمان، از  مس كاني ساخت شركت معاون و مديره هيات عضو
 1380تا  1373، در كرمان، مس سازان يدك عامل شركت مدير
 1373تا  1371در كرمان،  باهنر شهيد صنعتي مديره مجتمع هيات عضو و عامل مدير معاون
در كرمـان، از   ايـران  صـنعتي  و علمـي  پژوهشهاي صنعتي سازمان نيمه بخش مدير و ميعل تهيئ عضو

 1371تا  1368
 1368تا  1365در كرمان،  ساچي توليدي كارخانه شركت مدير
  1365تا  1362در كرمان،  زمزم عامل كارخانه مدير
 1363تا  1358در كرمان،  دادبين تكنولوژي مدرس انستيتو و رمدي

  چكيده تجارب
 مفيـدي  تجربـه  كارخانجـات  تجهيزات و يدكي قطعات طراحي با ارتباط در

  .دارم

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
  .ام داشته مسافرت زيادي هاي كشور به شغلي فعاليتهاي با ارتباط در
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  .عالقمندم مطالعه و موسيقي ،ورزشبه 
  كرمان در شاغل و دندانپزشك هستم دختر فرزند يك دارايو بازنشسته  دبير همسرم

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

و نقـش بسـيار مهمـي در پيشـرفت      اسـت  بـوده  موثر بسيار من برايتحصيل در دانشگاه صنعتي شريف 
  .اي من داشته است شخصي و حرفه

 فرصت بازآفريني دوره جواني

  ها دانشگاهي هم با نزديكتر ارتباط و درسي مطالب روي بيشتر توجه

 اننسل جو سخني با

 در و كتابخانه رفرنسهاي و منابع از استفاده و اساتيد علمي تجارب و دانشگاه محيط از استفاده من نظره ب
 روابـط  و زنـدگي  در فرهنگي اردوهاي ورزشي ميادين طريق از ها دانشگاهي هم با نزديكتر ارتباط نآ كنار
  .دارد رنگي پر بسيار نقش آينده

  پيام ويژه
  .ددهي صاصتاخ كتابخاني به را وقتي منظم بطور دتواني مي كه قدر هر ميكنم توصيه
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  عالقبند پيگاهي، ناصر
  تهران 1332متولد 

  كاليفرنيا  ساكن آمريكا،
naseralaghband@gmail.com 

  001-818-718-6300: تلفن محل كار
  .صفحه شخصي، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  تحصيالت
  1978  نچستر در انگلستان،فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه م

  1354 ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف،

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.canoga.com(در كاليفرنيا آمريكا  Canoga Perkinsمدير ارشد ساخت و توليد در شركت 
  2009تا  1996  در آمريكا، Harman-Beckerمدير توليد در شركت 

  در  Kavlico Corporationمهندس پروسس در شركت 
  1994تا  1990، از AIC شركت  مهندس ساخت و توليد در

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  داراي گواهينامه توليد ناب
  داراي گواهينامه كمربند سبز شش سيگما
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5ه صنعتي شريف،

1350تهران،  1ره
 A، M.S. Project

ص صـنعتي،  هاي ره
فاضال و آب سيسات

مكاني تأسيسات ت
هاي صنعت در پروژه
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ي، ضرغام الد
  حيدريه

zargham_fatta
تلفن ، 2099-0912

ها توانمندي
مكانيك از دانشگاه
رستان هدف شمار

AUTOCADهاي

كور سوخت ديلتب
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 مديريت اجرايي د
  ادگستري

 و مديريتي
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مديريت دقيق، زار
ن مهندس و ظارت

  1365تا
مهندسي شركت

3تعاوني تاسيساتي

  ب
كور سوخت تبديل
مترمكعـب  1200

 

فتاح حصاري
تربت ح 1331تولد 

  ساكن تهران
ah@yahoo.com

9618:  همراه فنل

تحصيالت و ت
يسانس مهندسي م
يپلم رياضي از دبير

افزاره نرم با شنايي
:آموزشي هاي وره

طر گاز، ملي شركت
يك پايه پروانه اراي

تخصص در زمينه
دا رسمي كارشناس

سوابق شغلي
س شركت درشتغال 

ابز و برقسرپرستي 
نظ دستگاه سرپرست
تا 1362از  سليمان،
مديره هيئت ئيس

ت شركت ديرعامل

چكيده تجارب
پروژه اجرايي دير
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  ساعت مگاوات 7 ظرفيت با قزوين شيشه كارخانجات ديزلي نيروگاه پروژه اجرايي مدير
  )قزوين شيشه سهامي شركت( فشرده هواي مركزي كمپرسورخانه پروژه اجرايي مدير
 دوجـداره،  ،سـكوريت  هاي شيشه توليد( قزوين شيشه سهامي شركت در شيشه جانبي صنايع اجرايي مدير

  )... و لمينيت
  1385 ،)قزوين شيشه سهامي شركت به وابسته( استخراج شركت مديره هيئت عضو

 اي دستاوردهاي حرفه

  1380تا  1377از  قزوين، استان مهندسي نظام سازمان مديره هيئت عضو
  1379 قزوين، استان فني شوراي عضو
  مهندسي نظام دفاتر گاز كارشناسي كميته عضو

 خانواده ، عاليق،  ارجيسفرهاي خ

 چـين  و امـارات  آلمـان،  انگليس، اسلواكي، چك كشورهاي بهبه منظور بازديد از صنايع و مذاكرات كاري 
  .ام كرده سفر
  .مندم عالقه مسافرت همچنين و پنگ پينگ و كوهنوردي هاي ورزش به

 نـانوتكنولوژي  مهندسي ليسانس فوق مدرك داراي "مهرناز" اول فرزند هستم، فرزند سه و همسر داراي
 "فـراز " سـوم  فرزند و ،الكترونيك-برق مهندسي ليسانس فوق مدرك داراي "گلناز" دوم فرزند. باشد مي

  .باشد مي صنايع مهندسي ليسانس تحصيلي مدرك داراي

 نسل جوان سخني با

  .باشيد انديش مثبت هميشه شماست، ذهن ساخته شما دنياي
  .كنيد رعايت را اجتماعي رتباطاتا و ورزش كار، تحصيل، ميان تعادل
 هـا  زمينه برخي در دانشنامه و شود مي محسوب پرتاب سكوي يك منزله به دانشگاه هر در تحصيل دوران
  .نيست بعدي هاي موفقيت كننده تضمين ولي كند، ايفا را عبور جواز نقش تواند مي
 هاي مهارت پشتكار، شخصي، هاي اناييتو و ها قابليت سازد مي غني زندگي مسير در را شما بار كوله آنچه
  .باشد مي اجتماعي ارتباطات داشتن و اي حرفه
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  ، سعيدفراهت
  تهران 1332متولد 

  ساكن زاهدان
farahat@hamoon.usb.ac.ir  

http://astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=986&Culture=fa-ir 
  0915-1412276: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1999، هندسي مكانيك از دانشگاه اتاوا در كانادادكتري م

  1987، فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه كنكورديا در مونترال كانادا
  1362فوق ليسانس كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1356، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران، 

  )متوسط( عربي استانبولي، تركي ،)كم( فرانسه) كانادا در اقامت سال 13( انگليسيمسلط به زبان 

 سوابق شغلي و مديريتي

دانشكده مهندسـي دانشـگاه سيسـتان و بلوچسـتان، از     استاد / دانشيار/ استاديار/ عضو هيات علمي، مربي
  )www.usb.ac.ir( تاكنون 1366

  تاكنون 1386كده مهندسي دانشگاه سيستان و بلوچستان، از مدير گروه مهندسي مكانيك دانش
  1385تا  1384فرصت مطالعاتي به مدت يكسال در دانشگاه واترلو كانادا، از 

  1384تا  1378رئيس دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت دانشگاه سيستان و بلوچستان، از 
  دانشگاه سيستان و بلوچستان معاون دانشجويي

  دانشگاه سيستان و بلوچستان با صنعت دردفتر ارتباط  رئيس
گـروه مهندسـي مكانيـك جهـاد دانشـگاهي      موسس و عضـو  ت هيا عضو

  1362تا  1359شريف، 

  چكيده تجارب
  سال 18تدريس دروس كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به مدت 
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  خارج كشورمقاله در كنفرانس هاي داخل و  50ارايه بيش از 
  و انتشار آن در مجالت معتبر خارجي ISIمقاله علمي  25تدوين حدود 
  كشورو خارج و انتشار آن در مجالت داخل  ISCمقاله پژوهشي و  20تدوين حدود 

  كارشناسي پروژه 100 از بيشراهنماي  استاد
  ارشد كارشناسي پروژه 50 از بيشراهنماي  استاد
 )اند كرده دفاع نفر 4(  دكتري پروژه 12 راهنماي استاد
 ... رشد مركز مركزي شوراي دانشگاه، نشر و چاپ شوراي عضو

  انجام پنج پروژه پژوهشي در دانشگاه سيستان و بلوچستان
  جنوب شرق كشور هايدانشگاهعضو هيات مميزه 

 تاليفات و ترجمه

انتشـارات علـوم و   توسط » ها آن مصرف سازي نهيبه و پذير تجديد هاي انرژي« ترجمه مشترك كتاب 
  1393فنون پزشكي اهواز در سال 

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
 هلند، آلمان، انگليس، مريكا،داشته ام و به كشورهاي آ اقامت كانادا مختلف در دوره سهدر  سال 13جمعاً 
  .سفر كرده ام. .. مالزي، هند، ،)حج(عربستان لبنان، سوريه، تركيه،

  .عالقمندم سفر و فكري هاي بازي شطرنج، كوهنوردي،به 
 فـارغ  يـا در دانشـگاه   مشـغول تحصـيل   گيهم هستم كه -دختر دوو  پسر سه -فرزند 5متاهل و داراي 

  .هستند التحصيل

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

در مجمـوع   .اسـت  شـده  بيشـتر  امكانـات  فقـط  ،است نگرفته صورت آموزشي هاي شيوه در زيادي تغيير
 .استدر پيشرفت شخصي و حرفه اي من داشته  زيادي تاثيراه تحصيل در دانشگ

 

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 معنويات بردن باال خودسازي،
 وجـود  دانشـگاه  از بيـرون  كـه  آنهائي مخصوصاً دانشگاهي، امكانات از بيشتر استفاده و بهتر ريزي برنامه
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 .ندارد
 !دادم مي اهميت دادم، مي اهميت تئوري دروسه ب كه همانقدر عملي دروس به

 عملـي  چـه  و تئـوري  چـه  يادگيري، جهت در هايم سرگرمي كردم مي سعي كردم، مي كمتر وقت اتالف
 .باشد

 !بيشتر ترم يك قيمت به حتي دارد، اهميت دو هر نمره و يادگيري
 

 نسل جوان سخني با

 مدت بلند و مدت كوتاه ريزي برنامه و خودسازي
 تفريح و كار و تحصيل در تالش. كرد تالش سخت بايد موفقيت براي! تنيس كافي استعداد و هوش فقط

 !باشد متعادل
 هـم  ديگران به را خود تجربه و علم ذكات گرفت، خواهيد ياد بيشتر و برده لذت بيشتر ديگران آموزش با

 !بدهيد
 .كنيد اعتماد هايشان روش مورد در اند، بوده موفق كنيد مي فكر كه كساني به

 كنيـد،  پيـدا  اعتمـاد  قابـل  مربي يك خود براي ديگر هاي فعاليت و كار چه تحصيل چه دوره ره در حتماً
  !باشد آل ايده نيست الزم
 كنـار  در آنان دعاي. بگذاريد احترام كنند، مي راهنمائي را شما كه اساتيدي معلمان، مربيان، مادر، و پدر به

 .است الزم تتانيموفق يارب شما تالش
 

  پيام ويژه
 نمي چون را دارد، آنها مورد در كردن فكر ارزش. است ديگران از اي تجربه بدانيد خوانيد، ميكه  چه هر

  .كرد تجربه را ديگران هاي تجربه تمام توان
 فرامـوش  را آنـان  دعاهـاي  و ديگـران  بـه  كمك ولي است، تيموفق اصلي عامل تالش و بخداوند توكل
  !دادند ياد شما به كه مربياني و مادر و پدر دعاي مخصوصاً. نكنيد
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  فرهمند راد، شيوا
  اردبيل 1331متولد 

  ساكن سوئد، استكهلم
zjivago@gmail.com 

http://web.comhem.se/shivaf  

  تحصيالت و توانمندي ها
  1356ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان كسري اردبيل، 
مـاه در سـال    6هاي حلزوني در مينسك بالروس بـه مـدت    ر فرزكاري چرخدندهدوره آموزش كارگر ماه

1984  
  متخصص در زمينه الگوريتم و برنامه نويسي شبيه سازي كمپرسورهاي اسكرو

  تركي جمهوري آذربايجان  هاي انگليسي، سوئدي، روسي و مسلط به زبان

 سوابق شغلي و مديريتي

در اسـتكهلم سـوئد، از    Opcon Energy Systemsشـركت   افزارهاي فنـي و محاسـباتي در   مسئول نرم
  )www.opcon.se(تاكنون  1387

 1369در استكهلم سوئد، ) SRM) Svenska Rotor Maskinerرئيس بخش محاسبات فني در شركت 
  1387تا 

  1365تا  1362در مينسك بالروس، از » انقالب اكتبر«كارگر فرزكار در كارخانه ماشين ابزارسازي 
  1362فترفني شركت دورال در تهران، رئيس د

 فرهنگي، اجتماعي و هنريدستاوردهاي 

 كالسـيك  موسيقي پخش با دانشگاه موسيقي اتاق در فعاليت و گذاري پايه
  1356 و 1351 هاي سال بين فولكلوريك و

 سـوئدي،  و روسـي  انگليسـي،  از هايي ترجمه و گوناگون هاي نوشتهتاليف 
  مختلف نشرياتمنتشره در 
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 ليفات و ترجمهتا

Efficiency Calculations for Refrigeration Compressors, 1990  
Efficiency calculations for Gas (Air) Compressors, 1992  

Further Developments in Computer Simulation of the Screw Compressors, 2001  
SRM's Bearing Load calculation software manual, 2004  

     فارسي  و  آذربايجاني تركي زبان دو به بيكوف حاجي عزير اثر كوراوغلو اپراي متن ترجمه و تدوين
    1382 تهران چاپ فارسي، به روسي از بيكوف واسيل نوشته "عروج" رمان ترجمه

  خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 
  سال كار و اقامت در سوئد 28سه سال كار و اقامت در بالروس و 

  .عالقمندم فارسي به گوناگون هاي زبان از ترجمه و نويسندگي/ روي پياده و كوهنورديبه 

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 و كارگـاه  در عملـي  كار كرد، تجهيز اي حرفه فعاليت براي مرا ديگري چيز هر از بيش كه آموزشي شيوه
 ايـن  در آنچـه . بـود  مـن  زنـدگي  مـه ه براي درسي دانشگاه اين در تحصيل. بود دانشگاه هاي آزمايشگاه
 شخصي پيشرفت در كننده تعيين تأثيري آن هاي درس باالي سطح و آن آوازه بلند نام آموختم، دانشگاه

  .است داشته من اي حرفه و

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 قبـت عا و عافيـت  بـه  بيشـتر  كـه  بـود  بهتـر  آيا! دانم نمي شدم؟ نمي سياسي امور قاطي كه بود بهتر آيا
  !دانم نمي انديشيدم؟ مي خود شخصي

 نسل جوان سخني با

 اسـتاد  درس از و درسي هاي كتاب از "دانستن". "بتواند" بايد هم و "بداند" بايد هم خوب مهندس يك
. نيسـت  كـافي  گـرفتن  خوب هاي نمره و خواندن و خواندن و كتاب در بردن فرو سر اما شود، مي حاصل

 هاي كارگاه كف در بتواند بايد خوب مهندس. شود مي حاصل ها دست با كار از عملي، كار از "توانستن"
 خـوب  مهنـدس  يـك  همچنـين،  .كند كار تواند مي نيز هايش دست با كه دهد نشان كارش محل صنايع
 توان و دانش. باشد اطالع بي و خبر بي پيرامونش اجتماعي مسائل و ادبيات و هنر و فرهنگ از تواند نمي
  .نيست كافي تنهايي به فني
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  فروزنده، ايرج
  شهركرد 1331متولد 

  ساكن تهران
i.f5054@yahoo.com 

  77505054، تلفن محل كار 0912-3579059تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350، 1ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره 
 1363، شريف صنعتي دانشگاهماه در  3به مدت  صنايع مهندسي فشرده و مدت كوتاه دوره
 صنايع وزارتماه در  3به مدت  اطالعاتي سيستمهاي مديريت دوره

 و ضـعيف  فشار هاي كابل صنايع خصوصا ،صنعتي و مسكوني ساختمانهاي تاسيساتمتخصص در زمنيه 
 كابلهـاي  توليـد  خطـوط  و صنعتي ايساختمانه احداث، و متخصص در رساني گاز تاسيسات و قوي فشار
 چوب مكانيكي صنايع و برق

  زبان انگليسي خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1372در تهران، از  اسكان شاران عامل شركت مدير
 1372تا  1370، از رام ايران عامل شركت مدير
، از معـدن  و صـنعت  وابسته بانـك  شركتهاي و كارخانجات در مديره تهيئ رئيس و عضو -كارخانه مدير

 1370تا  1362
 1362تا  1359، از كاوه صنعتي شهر سازندگي فني جهاد مدير
 1359تا  1356، از ايران شيد تاسيساتي مديره شركت تئهي رئيس
 1356تا  1354در دوره خدمت سربازي، از صنايع  توليد در مدير

  چكيده تجارب
 خودروهـاي  السـتيك  شروك كارخانه اندازي راه، ريسندگي كارخانه احداث
 راه، كش غلف سم كارخانه احداث، پاركت توليد كارخانه اندازي راه، سنگين
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 كارخانـه  طراحـي ، برق كابل كارخانجات تاسيسات واجراي طراحي، سنگين فلزي اسكلت كارخانه اندازي
 مكـانيكي  تاسيسـات  پـروژه  يكصـد  ار بـيش  اجـراي  و طراحـي ، عـايق  و سـبك  ساختماني مصالح توليد

 پروژه 250حدود وگازرساني مكانيكي تاسيسات بر نظارت، اختمانس
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 سال 9به مدت  ساختمان مكانيكي تاسيسات مهندسان انجمن مديره تهيئ عضو
 كنون تا 1393 از، ساختمان مكانيكي تاسيسات مهندسان انجمن مديره تهيئ رئيس
 1394 مهر تا 1391 از، تهران استان ساختمان مهندسي نظام سازمان مديره تهيئ عضو

تـا   1388، از تهـران  اسـتان  سـاختمان  مهندسي نظام مكانيك سازمان تخصصي گروه رئيسه تعضو هيئ
 1394بهمن 

 ، عاليق، خانواده  سفرهاي خارجي

 كشـور بـه  و سـفر توريسـتي    سـنگاپور و  ژاپنجنوبي،  كره، ريش، اتايتالياسفر كاري به كشورهاي آلمان، 
  .ام آمريكا داشته

  .به حضور فعال در انجمن هاي مهندسي و صنفي عالقمندم
 صنفي انجمن مديره هيات رئيس و دانا بيمه نمايندههمسرم . داراي همسر و دو فرزند دختر و پسر هستم

 و وصـنعت  علـم  دانشـگاه  كامپيوتر مهندسي ليسانس، فروزنده فرنوش، دانا بيمه كشور سراسر نمايندگان
 مهندسـي  ليسـانس ، فروزنـده  فـرزام انگلسـتان،   منچستر دانشگاه از IT مديريت و كامپيوتر ليسانس فوق

  .است مريكاآ يكاليفرنيادر  ليسانس فوق دانشجويو  شريف دانشگاه صنايع

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 احساس هيچگاه سال 40 مدت اين در كه بودند غني و مفيد نقدرآ زمايشگاههاآ و تئوري دروس محتواي
 اندوخته اينكه به اعتقاد و هموطنان و ايران داشتن دوست دليل به نيز دانشگاه اتمام از بعد .نداشتم كمبود
 دوران هـاي  موزيآكـار  بـر  تكيـه  بـا  ،اسـت  كافي سرزمين اين به خدمت براي زمان نآ در دانشگاه هاي

 البتـه  .ميـدانم  خـود  گرانقـدر  استادان ديونم را كار و دركسب خود موفقيت .شدم كار بازار جذب تحصيل
 موفقيـت  اصـلي  عوامـل  از را حرفـه  در ايستادگي و مستمر تالش و نكرده تكيه نظري دانش به هيچگاه
  .اي من موثر بوده است در مجموع تحصيل در دانشگاه شريف بسيار در پيشرفت شخصي و حرفه. ميدانم

 بـا  مرتبط عمومي دروس و نموده توجه است جاري جامعه در نچهآ به بايد زماني مقطع هر دربه نظر من 
 دروس مثـال  بطـور  .نمايـد  مشـخص  هـا  رشـته  همـه  دانشـجويان  براي اجباري بطور را جامعه واقعيات
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 واقعيت با شنائيآ واقع در كه دروس اين .كل كشور جاري مقررات و قوانين و حسابداري دروس ،مديريتي
 واحـد  2 هـا  رشته تمام برايپيشنهاد من است كه  .شد خواهد واحد 12 حدود است دانشكاه از خارج هاي

 تمـام  براي. شود اجباري مديريتي دروس واحد 4 مهندسي هاي رشته تمام براي. شود اجباري حسابداري
بـه ايـن   . گـردد  برقـرار  مناسب موزشيآ وكارگاههاي شود اجباري عالي سطح در اي محاوره زبان ها رشته

 مـالي  هاي خسارت تحمل و سردرگمي دچار كار بازار و اجتماع به ورود ابتداي در نالتحصيال فارغترتيب 
  .شد نخواهند رواني و

 نسل جوان سخني با

 واقعيـات  .شـود  نمـي  خالصـه  كالسـيك  دروس و دانشـگاه  در چيـز  همـه  كه است اين ميدانم من نچهآ
 .گيرنـد  مـي  خود به تازهاي كلش روز هر و نيستنند ثابت واقعيات اين و است جاري جامعه در محكمتري

  .باشند بدور بودن بعدي تك از و شوند تربيت مختلفي ابعاد در كه است الزم همه براي لذا

  پيام ويژه
 الگوسـازي  و ببرنـد  اي بهـره  خـود  حـال  فراخور با قسمت هر از و بخوانند رااين كتاب  مطالب حوصله با

  .ببينند تدارك مناسبي
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  ، وليقربان اوغلي
  تهران 1331متولد 

  ساكن تهران
ghorbanoghlivali@gmail.com 

  88880729، تلفن محل كار 0912-6307689 تلفن همراه

  ها تحصيالت و توانمندي
  1357، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان نظام تهران، 
 و سنگين قطعات ساخت و طراحي -باري و ريمساف ريلي واگنهاي نگهداري و تعميرمتخصص در زمينه 

  شيرها و ها توربين مانند سنگين قطعات نصب و جابجايي -كابلي و فلزي پلهاي نصب -پيچيده

 سوابق شغلي و مديريتي

ــس ــركت  و موس ــديرعامل ش ــي م ــي و طراح ــيب مهندس ــكن ش ــران، از  ش ــا  1369در ته  1394ت
)www.shibshekan.com( 

 1368تا  1367، از بندرعباسدر  صيادي شناورهاي عامل شركت مدير
 1367تا  1366در تهران، از  سازي معمار خانه و سازنده
تـا   1361، از بنـدرعباس  و تهـران در  )سـاختماني  پيمانكار( 115 تعاوني كارشناس شركت و مديره هيات
1366 
 1360تا  1359لرستان، از  معادن و صنايع سازمان كل كل اداره مدير

 1359تا  1358در قزوين، از  سازندگي شورا جهاد عضو و كارشناس
 1356تا  1355در بندرعباس، از  اتمي انرژي سازماندر كارشناس 
 1355تا  1354در تهران، از  ريگزار ماسه و شن شركتدر شب  شيفت سرپرست
 1354تا  1352در تهران، از  خصوصي كارگاه تراشكار در و صاحبكار

  چكيده تجارب
 25بـه مـدت    ويژه آالت ماشين ساخت و طراحي ،سازي ماشين ،تراشكاري

 شكن شيب كارگاه در سال
بـه   سنتي و قديمي روشهاي اصالح و مسافري قطارهاي نگهداري و تعمير
 آهن راه كارگاهدر  سال 5مدت 
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 كرخـه  سدهايدر  سال 15به مدت  پل و سدسازي هاي پروژه گلوگاههاي در پيچيده فني مشكالت حل
 كارون و سليمان مسجد و

 كشور جنوبدر  سال 2به مدت  سردخانه و وينچ نصب و سنتي صيادي شناورهاي با آشنايي
 كشور جنوبدر جنوب  سال 2به مدت  سازي اسكله و دريايي حمل و شناور با آشنايي

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 ثبت(  قطار هاي ريل بروي هاآن حركت براي خودروها تاير بروي فوالدي رينگ ساخت و طراحي و ابداع
  ) اختراع

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 حرفـه  انتخـاب  در آموزشـي  دسـتاوردهاي  جديـدترين  ارايه ودانشگاه  آموزشي هاي سوژه در تنوع وجود
 در تعمـق  دليـل  بـه  حرفـه  در خودبـاوري  افـزايش تحصيل در دانشگاه شريف باعـث  . است نموده كمك

  .شده است فيزيك در خصوص به علوم، آموختن

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 و دهـد  مـي  افـزايش  جهـان  روز دانش از گيري بهره در را انسان توانايي زبان و كامپيوتر به بيشتر توجه
 و زبان يادگيري روي برگردم گذشته به اگر پس. است خوشبختي و سعادت افزايش موجب دانايي افزايش
  .داشت خواهم بيشتري تالش كامپيوتر

 نسل جوان سخني با

 يعنـي . است مساله با جامع برخورد مشكالت و مسايل حل براي دانشگاه در ها آموزش مفيدترين از يكي
 و شـود  مي ليست خارجي و داخلي از اعم بازدارنده عوامل كليه و مثبت عوامل كليه مشكل هر حل براي

 بـا  مجـدداً  فـوق  شده ثبت موارد از يك هر و ميگيرد قرار تحليل و تجزيه مورد يكي يكي ليست روي از
 گيـري  نتيجـه  مـوثر  عوامل كليه به دادن نمره با انتها در و گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد روش همين
  .شود مي

  پيام ويژه
 اعم را مخرب و منفي يا سازنده و مثبت عوامل. ببريد كار به خود) زندگي( سوژه در را جامع برخورد روش

) طلبي قدرت و مالكيت و رفاه يا خواهي زياده و تكامل و زيبايي به عشق و دانش هي،عدالتخوا( داخلي از
) همشهريان و همسايگان ثروت، و اقتصاد سياست، حكومت، جامعه، فرهنگ و سطح( خارجي عوامل يا و
 عوامـل  حـذف  يـا  و مثبـت  عوامل تقويت به نسبت منفي يا مثبت امتيازات تعيين از پس و كرده ليست را

  .دهيد ادامه ايد زنده تا و كرده اقدام يمنف
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  الجوردي، سيدهاشم
  قم 1332متولد 

  ساكن تهران
hashem.lajvardi@yahoo.com 

  تحصيالت
  1367ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان صدر قم، 

 نامه زندگي

اي متـدين   ي شهر مقدس قم به نام باغ پنبه، در خانوادهدر يكي از محالت قديم 1332در پنجم مردادماه 
با توجه به عالقه وافر به كسب دانش در پـنج سـالگي شـروع بـه     . و متشرع از سادات علوي به دنيا آمدم

در همان سال . موفق به كسب ديپلم رياضي از دبيرستان صدر قم گرديدم 1350در سال . تحصيل نمودم
شركت كرده و با رتبه اول شهرستان قم و رتبه سراسري در رشته مهندسي  ها در كنكور سراسري دانشگاه

ام رشته مكانيك را براي ادامـه   با توجه به عالقه. مكانيك و سازه در دانشگاه صنعتي شريف پذيرفته شدم
طي دوران تحصيل توفيق كسب دانـش از اسـاتيد گرانقـدر جنـاب آقايـان دكتـر       . تحصيل انتخاب كردم

  .ام ، دكتر حسيني، دكتر گريگوريان، مهندس پطروسيان و بسياري ديگر را داشتهاسماعيل زاده
در شركت راه آهـن شـهري تهـران و حومـه بـا       1368التحصيلي در رشته مكانيك در تيرماه  پس از فارغ

 1پس از مدتي مسئول تعميرات ماشين آالت حفار خطوط . سمت كارشناس مكانيك مشغول به كار شدم
بـه عنـوان كارشـناس     1377در مسير تهران كرج، از اسـفندماه   5شروع بهره برداري از خط با . شدم 2و 

مشغول به كار شدم كه تـاكنون ادامـه   ) overhead catenary system(ارشد در واحد شبكه برق هوايي 
  .دارد

حاصل اين ازدواج فرزند دخترم مهسا سـادات  . ازدواج نمودم 1363در سال 
در دوره دكتري رشته سـخت افـزار كـامپيوتر در     است كه مشغول تحصيل

  .موسسه فناوري ايلينوي در شيكاگو آمريكا است
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  ، جعفرمددنيا
  اردبيل 1332متولد 

  ، سيدنيساكن استراليا
Jafar.Madadnia@uts.edu.au 

  0061-295142740: تلفن محل كار
  .صفحه شخصي در اينترنت، بيوگرافي ارايه نشد: مرجع

  مندي هاتحصيالت و توان
  1989، دكتري از دانشگاه ليورپول انگلستان

  1978، فوق ليسانس از امپريال كالج دانشگاه لندن
  1354، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف

پژوهشگر در زمينه مهندسي پايدار، انرژي هاي تجديد پذير و تجديد ناپـذير، سيسـتم هـاي بـرش جـت،      
  كننده و الكتروهيدروديناميك انتقال حرارات، برج هاي خنك

  متخصص در زمينه برش جت، الكتروهيدروديناميك، طراحي حرارتي و مدل سازي

 سوابق شغلي و مديريتي

در ) UTS(دانشـگاه صـنعتي سـيدني    ) FEIT(عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي و فناوري اطالعـات  
  )www.uts.edu.au(تاكنون  1994، از استراليا

  1994تا  1989دكتري در زمينه سيستم هاي انرژي پايدار در انگلستان، از دوره پژوهشي فوق 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت و كنفرانس هاي معتبر بين 150تدوين بيش از 
مجري پروژه ارتقاي بهره وري سازه ها براي برج هاي خنك كننده نيروگاه 

  هاي برق
  )MIEAust(عضو انستيتو مهندسي استراليا 
  )CPEng(عضو كالج مهندسين مكانيك 
  )NPER(اي  داراي گواهنيامه مهندسي حرفه

  )CEeng(مهندس مكانيك خبره 
  )MIMEChE(عضو برجسته انستيتو مهندسين مكانيك 
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  مرتضوي، احمد

  تهران 1332متولد 
  ساكن تهران

mortazavi.ahmad@gmail.com 
  22920856، تلفن محل كار 0912-1892462ه تلفن همرا

  تحصيالت
  1358فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350، 2ديپلم رياضي از دبيرستان آذر شماره 

 سوابق شغلي و مديريتي

پـروژه هـاي صـنعتي در تهـران، از سـال       موسس و مدير عامل شركت مهندسي طرح و ساخت، مجـري 
  تاكنون 1361

هاي ساختماني، مهندس ناظر گاز خانگيران، مدير برنامه ريـزي كشـتي سـازي خلـيج      مدير اجرايي پروژه
  فارس

  1361تا  136المللي مهندسي ايرتيك، از  هاي فوالد مباركه و فوالد اهواز در شركت بين كارشناس پروژه
  1360تا  1358عدن ماشين سازي اراك، از سرپرست طراحي تجهيزات م

 خانواده سفرهاي خارجي،

  .ام به تعدادي از كشورهاي خارجي بصورت توريستي سفر كرده
همسرم پزشك متخصص پوست از دانشـگاه تهـران، پسـرم    . داراي همسر و دو فرزند پسر و دختر هستم

نـادا و  فوق ليسانس زمين شناسي از دانشگاه ايالتي نيويـورك شـاغل در كا  
  .دخترم ليسانس گيتار كالسيك از كنسرواتور وين و مقيم كانادا است

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

دوران (سيستم آموزشي دانشـگاه بخصـوص در زمينـه اجـراي پـروژه هـا       
هـاي   را بسـيار مفيـد دانسـته و اينجانـب توانـايي     ) ليسانس و فوق ليسانس

  .دانم يي ميصنعتي خود را مرهون آموزش دوران دانشجو



 

552 
 

 فرصت بازآفريني دوره جواني

كـردم قـدر آن را بيشـتر دانسـته و بـا جـديت و        توانستم به دوران دانشجويي بازگردم، سـعي مـي   اگر مي
  !پشتكاري دو چندان، آموزش را دنبال كرده و در كالس درس به استاد توجه بيشتري نمايم

  .كردم بزرگتر كرده و از گروه گرايي پرهيز مينكته مهمتر اينكه جمع دوستان دانشجويي را بزرگتر و 

 توصيه به نسل جوان

هرگـز مغـرور و از خـود راضـي     . جوانان عزيز در هر محيط و محفل و مكاني  فروتني را فراموش نكننـد 
هاي زيردست و چـه از افـراد در    ها ياد گرفت چه از افراد و گروه توان از آدم نباشند و بدانند كه همواره مي

 .باالتر هاي رده
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  مصباحي، امير
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
mesbahi@aronab.com 

  22777482: ، تلفن كار0912-1131247: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران، 
  هاي تصفيه آب، بخصوص آب خليج فارس متخصص در طراحي و اجراي پروژه

  زبان انگليسي خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.aronab.com(تاكنون  1382از   مدير عامل شركت آرون آب در تهران،

  چكيده تجارب
  هاي صنعتي تصفيه آب اجراي پروژه

  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
  .ن و امارات متحده عربي هستمام و داراي اقامت عما كشور جهان سفر كرده 32به 

  .به ورزش عالقمندم
  .و سه نوه خوشگل هستم) يك دختر و دو پسر (متاهل و داراي سه فرزند 

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

هاي آموزشـي دانشـگاه    ام شيوه چون من عمداً در زمينه مديريت فعال بوده
  .اي من نداشته است تاثير چنداني در تجهيز حرفه
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 ازآفريني دوره جوانيفرصت ب

كردم، حتماً به واحدهاي مـديريت توجـه خـاص     خواندم، در دوره دانشجويي بيشتر كار مي جدي درس مي
  .دادم به زبان انگليسي در دوره دانشگاه اهميت مي. مي كردم

  پيام ويژه
  .دهيم خواندن كتابهاي تاريخي، فرهنگي و تجارب بزرگان دنيا را در اولويت كتاب خواني خود قرار
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  مظفري، علي اصغر
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
mozafari@sharif.edu 

  0912-1215890تلفن همراه 
  تحصيالت و توانمندي ها

، در انگلسـتان،  دكتري مهندسي مكانيك از كالج كوئين مري دانشگاه لندن
1988  

  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
 1350رستان دارالفنون تهران، ديپلم رياضي از دبي
  هاي موتور احتراق داخلي، ترموديناميك و احتراق و سوخت متخصص در زمينه

  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي و مديريتي

، از استاد دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شـريف / دانشيار/ استاديار/ مربي، عضو هيئت علمي
  )www.sharif.edu( 1391تا  1354

  )www.kish.sharif.edu(تاكنون  1393الملل شريف در كيش، از اسفند  رئيس پرديس بين
  1380تا  1378و از  1370تا  1368معاون آموزشي دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف، از 

  1384تا  1380و  1372تا  1370رئيس دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف، 

  چكيده تجارب
تـا   1354همكاري در انجام پروژه هاي پژوهشي و مهندسي براي مراكز صـنعتي و تحقيقـاتي كشـور، از    

  تاكنون

 اي دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه

مقاله علمي و انتشار آن در مجالت و كنفـرانس هـاي    100تدوين بيش از 
  معتبر داخل و خارج كشور

انيك دانشگاه صنعتي عضو قطب علمي تبديل انرژي دانشكده مهندسي مك
  شريف
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 تاليفات

  1372فرزين در سال : ، ناشر)1(تاليف كتاب ترموديناميك

  پيام ويژه
هايي كه خداوند كريم از روي رحمت به شما عنايـت فرمـوده شـكرگزار و خشـنود      همواره به خاطر نعمت
  .هايي كه از روي حكمت از آن محروميد نيز سپاسگزار باشيد باشيد و به خاطر نعمت
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  معمار، شكراله
  سمنان 1331متولد 

  ساكن تهران
memarshokrollah@yahoo.com 

  88193319، تلفن محل كار 912-3703867تلفن همراه 
  ها تحصيالت و توانمندي

  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان صفايي سمنان، 

 -اداري و مـالي  مكـانيزه  سيسـتمهاي  اجراي و طراحي -ها روش و ها مسيست تحليل  :متخصص در زمينه
 سـاختمان  شـامل  بيمارسـتان  و سـاختماني  هـاي  پـروژه  اجراي، و نيز صنعتي سيستمهاي كردن مكانيزه

  سازي هوشمند و مخابرات و شبكه و مكانيكي و برقي تاسيسات
 زبان انگليسي متوسط

 

 سوابق شغلي و مديريتي
 تاكنون 1390در تهران، از  نور بيمارستان بيمارستان و كلينيك يساتتاس مديريت پيمان
 ژالكه شركتدر شهر  دره نفت انبار پروژه مدير
 تاكنون 1374در تهران، از  بابيزان شركت عامل مدير
 1374تا  1358در تهران، از  كامفورت صنعتي و تاسيساتي شركت پروژه مدير - كارگاه رئيس
 1358تا  1355، از كشور اموزش سنجش سازماندر  گر تحليل -نويس برنامه

 خانواده

  .هستم فرزند دو و همسر داراي
 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 بـه  قـادر  را خـود  همواره كه بوده تفكري نحوه به تجهيز ام داشته موزشهاآ نآ از كه دستاوردي مهمترين
 الزم دانـش  ام توانسـته  عمال و ام ديده مختلف هاي حوزه در كاري هر انجام

 بـا  كـاري  هـيچ  مقابـل  در همچنين .ورمآ بدست نياز مورد هاي زمينه در را
  .ام نكرده ناتواني احساس قبلي اطالعات و شناييآ عدم وجود
 محـيط  نآ در حضـور  گرديد تقويت دوره نآ در كه بنفسي اعتماد بر عالوه

 طالعـات ا به مرا)  است نداشته ربطي دانشگاه به مستقيما است ممكن كه(
 كـه  شـد  رهنمـون  اجتماعي و اقتصادي فرهنگي هاي زمينه اغلب در الزم
 وسيع بسيار مرا ديد و توانايي كاري هر در و شد من بيني جهان تغيير باعث
  .كرد
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  مكاره چي، شهريار
  شيراز 1332متولد 

  ساكن آمريكا، ويرجينيا
shariar@makarechi.com 

shariar333@aol.com 
yar333@gmail.com 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1385دكتري ساخت و اجراي معماري ساختمان از انستيتو تكنولوژي جورجيا در آمريكا، 

  1360فوق ليسانس تحقيق در عمليات از دانشگاه جرج واشينگتن آمريكا، 
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
زيسـت و طراحـي، سـاخت و اجـراي صـنايع و نيـز       متخصص در زمينه انرژي ساختمان و طراحي محيط 

  مدرس دانشگاه
 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.edg2.com(تاكنون  2015در مريلند آمريكا، از  EDG2معاون مديرعامل شركت 
  2014تا  2006، از Southern Polytechnic State Universityعضو هيئت علمي 
  2011تا  2008 در مريلند آمريكا، از EDG2همكار آزاد شركت 

  2006تا  2003عضو هيئت علمي و دستيار آموزشي در جورجياتك در ايالت جورجيا آمريكا، از 
  2003تا  1992تالنتا ايالت جورجيا در آمريكا، از آدر  Newcomb & Boydارشد پروژه در شركت  مدير
  1992 تا 1991از آمريكا، سانفرانسيسكو در .Makarechi & Co رمشاو مهندسي شركت عامل مدير

  1991تا  1987در آمريكا، از  Bently Engineeringمدير پروژه و مدير دفتر سانفرانسيسكو شركت 
  1987تا  1985در مريلند آمريكا،  Benbassat and Sporidisمهندس ارشد در شركت 

در مريلنـد آمريكـا، از    Shefferman and Bigelsonمهندس طراح ارشد و سرپرست گـروه در شـركت   
  1985تا  1978

  1357تا  1351شعله خاور در تهران، از تاسيساتي مهندس طراح در شركت 
 اجتماعيدستاوردهاي 

چهـار دوره دو  ) SUTA(عضو هيئت مديره انجمن دانشگاه صنعتي شـريف  
  تاكنون 2000ساله از سال 

  2012تا  2011موسس انجمن حرفه اي آمريكائيان ايراني تبار، از 
 نسل جوان سخني با

 در انضباط برقراركردن و نفس بر پيروزي موفقيت ترين ارزش با و باالترين
  .ستا ساختني بلكه نيست يافتني و درونيست امر يك واقعي شادي. زندگيست
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  ملكي نوجه دهي، نسرين
  تهران 1332متولد 

 Chinoساكن آمريكا، كاليفرنيا، 
nasrinmaleki@hotmail.com 

  001-909-465-6166تلفن منزل 
  .عكس جديد ارايه نشد

  تحصيالت 
  UCLA( ،1994(آنجلس  فوق ليسانس مهندسي عمران و محيط زيست از دانشگاه كاليفرنيا در لوس

در واشـينگتن دي   COAفوق ليسانس مهندسي مكانيك گرايش سيستم طراحـي و كنتـرل از دانشـگاه    
  1990سي، 

  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350رياضي از دبيرستان رضا شاه كبير تهران،  ديپلم

هندوستان به مدت يك سال، از  Control Machine Tools Instituteدر  Metrologistدوره آموزشي 
1356  

  هاي تصفيه آب و فاضالب طراح سيستم
  مسلط به زبان انگليسي

 سوابق شغلي  و مديريتي

كاليفرنيـا آمريكـا، از    Chinoدر  Inland Empire Utilities Agencyمهندس عمران و مدير پروژه در 
  )www.ieua.org(تاكنون  2002

Plant Manager شـركت   درUnited Water Services  درBurbank    تـا   1994كاليفرنيـا آمريكـا، از
2002  

در پاسادنا كاليفرنيـا آمريكـا، از     Parsonsمهندس كنترل سيستم در شركت 
  1994تا  1990

  چكيده تجارب
شبكه توزيع آب بازيافتي و آب آشاميدني، خطوط لوله و هاي  سيستمحي طرا

ايستگاه پمپاژ آب بازيـافتي، تاسيسـات اصـلي و فرعـي و باالدسـتي و نيـز       
  سال 25حفاظتي جريان سرريز به مدت تاسيسات 
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 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

  .من را به مسائل اجتماعي باز كرد نظام آموزشي دانشگاه بسيار مطلوب بود و عالوه بر تحصيل فني چشم

 فرصت بازآفريني دوره جواني

تـر برخـورد    دادم و با ديگران، تمامي موجودات زنـده و كـره زمـين مهربـان     آگاهانه به ديگران گوش مي
  .كردم مي

 نسل جوان سخني با

توجه خود را . خدمت رساني كنيد. گذرد آگاه باشيد در زمان حال زندگي كنيد و به آنچه در زمان حاضر مي
  .به خدمت به ديگران از جلمه محيط زيست، حيوانات و تمام موجودات زنده متمركز كنيد

  پيام ويژه
  . با مردم مهربان باشيد و اختالفات را از طريق مذاكره صلح جويانه برطر ف كنيد

ق فـراوان بـه   نوشتن اين كتاب بـه عشـ  . كنم اندركاران تهيه اين كتاب بسيار تشكر مي در خاتمه از دست
  .دانشگاه صنعتي در تاريخ تشكيل آن دارد و اين هدف در اين كتاب با موفقيت انجام شده است
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  مهاجر، جمشيد
  شيراز 1332متولد 

  ساكن استراليا، سيدني
jamshid_mohajer@yahoo.com 

  0061-408284225: تلفن همراه

  ها تحصيالت و توانمندي
  1978ج سلطنتي علم و فناوري دانشگاه لندن، فوق ليسانس مهندسي مكانيك از كال

  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
و ارايه سـرويس هـاي نصـب، پشـتيباني، حفـظ و       Oracleنرم افزار بانك اطالعاتي زمينه متخصص در 

 Linuxو  Unixسيستم هاي عامل داراي دانش كافي در خصوص نگهداري، ارتقا و پايش، و 
  م فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسيمترج

 سوابق شغلي و مديريتي

ــات     ــاوري اطالعــ ــاوره فنــ ــر مشــ ــدير دفتــ ــتراليا   Compouserve ITمــ ــيدني اســ در ســ
)www.composerveit.com(  

تـــاكنون   2002در ســـيدني اســـتراليا، از    AAPTدر شـــركت  Oracleبرنامـــه نـــويس ارشـــد   
)www.aapt.com.au(  

تـا   2001سـيدني اسـتراليا، از    Telstra Enterprise Servicesدر شركت  Oracleمشاور برنامه نويسي 
2002  

در سـيدني اسـتراليا، از    IBA Health Software Providerدر شـركت   Oracleمشاور برنامه نويسـي  
  2001تا  2000

در سـيدني   Westpac Australiaدر شركت  Oracleمشاور برنامه نويسي 
  2000تا  1998استراليا، از 

، از GE Capital IT Solutionsدر  Oracleمشاور ارشـد برنامـه نويسـي    
  1998تا  1997

 FAC ،Common Wealthدر شركت هاي  Oracleمشاور برنامه نويسي 
Bank ،NRMA،Payphone Services  وMIS Infrastructure از ،
  1997تا  1992

  1371تا  1357مهندس مكانيك در شركت هاي ايراني در تهران، از 
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

   )DAMA(عضو انجمن مديريت و راهبري داده 
  عضو كالج سلطنتي انگستان در زمينه مهندسي مكانيك

  سمينار تخصصي در زمينه برنامه نويسي براي سازمانها و شركت هاي استراليايي 4ارايه دهنده 

 فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنريدستاوردهاي 

  )www.nikaphotography(در سيدني استراليا  Nika Photographyموسسه مدير 

  عاليق
  عالقمند به ورزش، عكاسي، هوش مصنوعي، زبان شناسي و زبان
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  مهنما، عبدالحسن
  تهران 1331متولد 

  ساكن تهران
ah.mahnama@arami-co.com 

ah.mahnama@gmail.com  
  22421864، تلفن منزل 0912-1862173تلفن همراه 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1358فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان مروي تهران، 

  1382هفته در لندن،  2دوره آموزشي مهارت هاي مذاكره به مدت 
  مسلط به زبان انگليسي

 و مديريتيسوابق شغلي 

  )www.arami-co.com(تاكنون  1388از   در تهران، )آراميكو( ميهن راه آمايش مديرعامل شركت
  1388تا  1386در تهران، از  سدادماشين مديرعامل شركت

، )ايـدرو (ايران صنايع نوسازي و گسترش صنعتي سازمان هاي پروژه گسترش معاونو  عامل تئهي عضو
  1386تا  1380از 

  1380تا  1379در تهران، از ) ايميدرو( معدني صنايع و معادن نوسازي و توسعه ازمانمديرعامل س
  1379تا  1371در تهران، از  فراب مديرعامل شركت

  1370تا  1363از  در تهران،  سديد صنعتي گروه سازي ماشين معاونو  مديره تهيئ عضو
تـا   1360در تهـران، از   ايـران  مشاورصـنعتي  مهندسـين  مديرعامل شركت

1363  
  1360تا  1355  ،تبريز ازيماشين سفني  امور مدير

  چكيده تجارب
 سـاخت  پـروژه  مـدير  سـديد  صـنعتي  گـروه  درسال  2به مدت  63 سال از

 ايـن  .بـودم  مباركـه  فـوالد  مجتمـع  Slab Cooling سـالن  آالت ماشـين 
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 هريك Walking Beam ماشين دستگاه 4 اضافه به اسلب حمل گيربكس دستگاه 640 شامل تجهيزات
 2 اضافه به تن 90 وزن به هريك Charger & Extractor ماشين دستگاه 10 اضافه به تن 600 وزن به

 دقت با آالت ماشين از حجم اين ساخت تجربه .بودند تن 35 وزن به هريك  Pusher هاي ماشين دستگاه
 اينكـه  و اسـت  كشور والدف مجتمع بزرگترين هنوز كه فوالد مجتمع يك در كاري صعوبت با و باال بسيار
 بـا  و بـزرگ  اي تجربـه  مـن  براي كارهستند حال در خوب بسيار كيفيت با تجهيزات اين دهه چند از بعد

  .شد مي انجام شصت دهه سخت درشرايط اينكه خصوصاً بود افتخار
 ليمتـر مي 25 ضـخامت  به و متر 2 تا قطر به فوالدي هاي لوله توليد كارخانه احداث پروژه مدير 69 ازسال

 مشخصات همين با كارخانه يك انتخاب جمعبندي،و  زياد بررسيهاي از پس .شدم سديد صنعتي گروه در
 شـهري  محـدوده  در و شهر توسعه دليل به كه بود آلمان در مشابه برابركارخانجات 5 حدود در ظرفيتي با

 و منعقـد  قـرارداد  و روعش سرعت به مذاكرات .بود مناسبي بسيار قيمت به فروش آماده مالك قرارگرفتن،
 لحظـه  از پـروژه  كـل  .شد آغاز ايران در نصب از قبل تجهيزات اورهال و آلمان در كارخانه كندن عمليات
  .كشيد طول سال 2 تهران در اندازي راه تا تجهيزات كندن

ـ  ناولـي  بـراي . افتاد اتفاق زندگيم تجربه ترين ارزنده فراب شركت تاسيس بدو از من مديريت مدت در  ارب
 EPC صورت به را آبي برق بزرگ نيروگاههاي احداث يافت مي اجازه ايراني شركت يك كه كشور در بود

 واحـد  8 شـامل  مگـاوات  2000 قـدرت  به 3 كارون آبي برق نيروگاه نيروگاهها اين بزرگترين. دهد انجام
  .بود ايذه شمال كيلومتري 20 در ماه 72 ي اين پروژهاجرا مدت. بود مگاواتي 250

 250 واحـد  4 شامل مگاوات 1000 قدرت به بود )گدارلندر( سليمان مسجد بعدي آبي برق نيروگاهاجراي 
  سليمان مسجد شمال كيلومتري 50 در ماه 60 به مدت مگاواتي
 250 واحـد  4 شـامل  مگـاوات  1000 قـدرت  به) شهيدعباسپور( يك كارون نيروگاه توسعه نيروگاهاجراي 
  مسجدسليمان شمالكيلومتري  25ماه در  60به مدت  مگاواتي
 25مـاه در   52به مدت  مگاواتي 133 واحد 3 شامل مگاوات 400 قدرت به كرخه آبي برق نيروگاهاجراي 

  انديمشك غرب كيلومتري
پروژه . داشتم همكاري افتخار عسلويه در بزرگ پروژه دو در ايدرو در صنعتي هاي پروژه مديريت زمان در

 درصـد  75 تـا  قبلـي  مـديريت  توسـط  ايـدرو  هب ورود زمان در كه جنوبي ارسپ يك فاز گازي پااليشگاه

 كـه  شد اجرا  DAELIM نام به اي كره شركت يك با ايدرو كنسرسيوم توسط پروژه اين .داشت پيشرفت
 8 و 7 و 6 فازهـاي  گـازي  پااليشگاههاي اجرايپروژه ديگر  .رسيد اندازي راه به مداوم كار ماه 6 طي در

 و  DAELIM اي كـره  شـركت  يـك  و JGC و TOYO ژاپنـي  شركت دو بين مشاركت اب جنوبي پارس
 2.5 قـرارداد  حجـم  با TIJD مشاركت نام تحت ايران از) ايدرو ( ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان
 .آغازگرديـد  بـود  شـده  شـروع  فوالد جهاني بحران كه 2004 سالهاي شرايط ترين سخت در دالر ميليارد

مـاه در   18بودم و اين پروژه به مـدت   پروژه راهبري تهيئ در TIJD مشاركت در ايدرو ندهنماي اينجانب
  .عسلويه اجرا شد
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 با تحقيقاتي تيم يك تشكيل با دركشور بار اولين براي را كاري آراميكو شركت در ،خودم كارخصوصي در
 توليـد  روي تحقيقـات  ان،خودمـ  دانشـگاه  همين از عالي هاي دوره جوان التحصيالن فارغ از مواد گرايش
 بـر  را واحد اولين احداث عمليات ،پايلوت از مثبت پاسخ گرفتن از پس و كرديم آغاز را منيزيم فلز تجاري
 آمـوزش  و تـامين  از پس .نموديم اندازي راه آماده 93 سال در و شروع 90 سال از بومي تكنولوژي اساس

 93 ديماه درزيم در شهرستان فردوس خراسان جنوبي توليد شمش مني كارخانه نهايتا بردار بهره نيروهاي
 از سـبكتر  فلـزي  عنـوان  بـه  منيـزيم  .شـد  موقت تحويل 94 تيرماه در و اندازي راه صنايع وزير حضور با

 توليـد  يـك  عنـوان  به تواند مي ايران كشور و بازكرده جهان در را خود صنعتي جايگاه سرعت به آلومينيم
  .است ارزان دركشور انرژي و فراوان آن اوليه مواد كه چرا بنگرد آن به استرتژيك

 خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 

به كشور عربستان براي حج و به كشورهاي آلمان، اتريش، چين، كانادا، چك، اسلواكي و روسيه براي كار 
  .ام سفر كرده

  .به ورزش كوهنوردي و شنا عالقمندم
 يدندانپزشـك  دانشـكده  علمـي  هييـت  عضـو  پنـاه  رامـي گ فريده همسر. داراي همسر و سه فرزند هستم

 صـنعتي  دانشـگاه  از مكانيـك  مهندسـي  دكتـراي  مهنما مريم بزرگتر فرزند، تهران يپزشك علوم دانشگاه
 كـوچكتر  فرزنـد و  تهـران  دانشگاه در يپزشك مهندسي دكتري دانشجوي مهنما علي بعدي فرزند، شريف
 دانشـگاه در  شـيمي  مهندسـي  رشـته  ارشد كارشناسي دانشجويليسانس مهندسي شيمي و  مهنما حسين
  .است شريف صنعتي

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 بوديم آموخته كه بود نفس به اعتماد ايجاد شتاثير آخرين و اولينبه نظر من تحصيل در دانشگاه شريف 
 هندبوك و وكتابخانه بكتا به بايد چطور دانشجو) دهند نمي كه( دهند نمي ياد دانشگاه در را چيز همه اگر

 بطـور  را آنزمـان  زمـانبر  و سخت جستجوي قواعد تمام اينترنتي جستجوي بحمداهللا كه حاال .كند مراجعه
 داشـته  مفهـوم  و معنا تاجستجو باشد داشته وجود جستجوگري ذهن بايد اصوال ولي كرده تسهيل ماهوي
 تيمـي  نظيركارهـاي  ديگـري  هـاي  زمينه به چراكه نبود فني كار زمينه در فقط نفس به اعتماد اين .باشد

  .كرد مي پيدا تسري اجتماعي امور حتي يا و )غيرفني يا فني( اي پروژه كارهاي
 مهنـدس  يـا  دانشـجو  مواجهه ابعاد در ولي بود خوب نظري و تئوري نظر از دوران آن آموزشي هاي شيوه
 بـه  شديم قبول ارشد كنكور از وقتي رشدا كارشناسي دوره در ما .داشت كمبود خيلي اجرا واقعيات با آينده

 سـازمان  بـا  دانشـگاه  كـه  بپيونديـد  قـراردادي  بـه  يا دهيد ادامه و بمانيد تهران در يا كه دادند پيشنهاد ما
 را تـان  پروژه كار تبريز سازي ماشين در بايد آن اساس بر و بسته) ايدرو (ايران صنايع نوسازي و گسترش
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 تهـران  در مان خانواده اينكه وجود با ها همكالسي از نفر 8 همراه به من. دشوي ساكن همانجا و داده ادامه
 اولين اين متاسفانه. بود زندگيم درست انتخابهاي از يكي اين بنظرم و كرديم انتخاب را دوم گزينه بودند،

 بـراي  كـه  دارشـ  بـراي  تنها نه را دوره اين نظيربهتر بود  من نظر به. نكرد پيدا ادامه و بود دوره آخرين و
 كـار  واحـدهاي  بجـاي  يا و تابستاني واحدهاي بجاي دانشجو تابستان دوره براي حتي و كارشناسي دوره
 البتـه  كـه ( كـرد  مي پيدا را ابزار ماشين كاربا مهارتهاي مستقيم دانشجو آن طي كه كارگاهها در كه عملي
  .دانشجوست آينده نفع به اين و مي گذاشتيم) است مفيد آنهم
 آن از و صـنعتي  محيط در باشد داشته كار ماشين با مستقيم اينكه بدون دانشجو ،من پيشنهادي حالت در

 و گيـرد  مـي  قـرار  مشـخص  راهنمـاي  استاد با و مشخص موضوع با اي پروژه و تحقيقاتي محيط در بهتر
 عتيصـن  محيط در مناسب حل راه پيداكردن يا و تحقيقاتي هاي سوژه هاي چالش وارد كه شود مي مجبور
 حلهـا  راه يـا  هـا  سـوژه  ايـن  دل از بتواند دانشجو شوند انتخاب هوشمندانه هم ها سوژه اگر بسا چه. شود

  .شود جويا هم را خود آينده كار و كسب موضوع

 فرصت بازآفريني دوره جواني

ـ  بسـياري  شـود  مـي  مربـوط  دانشگاه از بعد به عموما البته كه دادم انجام جواني دوران در من كه آنچه  هب
 آن ويژگـي  زيـادي  مقـدار  گفت شود مي و شود  مي مربوط جنگ و انقالب از بعد در كشور محيطي شرايط
  .و نمي شود نسخه آنرا براي دوره حاضر عيناً الگوبرداري كرد بود دوران
 و مديريتي بعد از نه و مالي بعد از نه حمايتي و شد كار و كسب عرصه وارد تنهايي به ما نسل اينكه ديگر
 از مـا  دوره دانشـجويان  از كـه  كـرد  پيدا توان مي كمتر اصوال و نداشت سرخود پشت را قبلي نسل ربهتج

 .باشد داشته صنعتي سابقه اش قبلي نسل
 كـه  باشـد  نظراتـي  نقطه همان تواند مي دادم مي انجام! فرضاً اعاده شده جواني دوران در راكه آنچه ولي

 كـار  و كسـب  يـك  ايجاد فكر به "خودتان" هميشه اينكه آن و كنم توصيه مي خودم فرزندان به هميشه
  .باشيد داشته را ديگران وكار كسب به رفتن انتظار اينكه بجاي ،باشيد
 بـراي  امكانـاتي  چه اينكه .كنيم ارزيابي و بحث زيادي مدت توانيم مي را باشد چه وكار كسب اين اينكه
 نسـل  از اي عـده  يـك  قراراست اگر ولي .دارد كاناتام خلق و بحث به نياز البته است الزم) ها(سوژه اين

 ايـن  ،دهنـد  انجـام  را كـاري  تـا  شوند جمع دورهم ديگر اي عده با همراه يا و من فرزند از متشكل جديد
 راه "خودشـان " براي را كاري و كسب خواهند مي كه باشند رسيده آن به عده اين كه باشد بايد ضرورتي
 فرصـت  و امكـان  هيچگاه چون و بود آرزو يك مثل هميشه من براي هك است كاري همان اين .بيندازند

 مـي  آيـا  كه آنست اول درجه در آنهم انگيزه كه كردم ايجاد آنرا بازنشستگي از پسبناچار  نيامد بوجود آن
  دهي؟ انجام خودت كني مي توصيه ديگران به كه را آنچه تواني
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 توصيه به نسل جوان

 :اينكه كنم رضع توانم مي امروز نسل به آنچه
 حـس  كـه  هركسي با و بگذاريد وقت بسيار هايتان سوژه انتخاب براي و بيابيد را كارتان و كسب خودتان

 .است تان زندگي هاي تصميم مهمترين از يكي اين .كنيد مشورت كند كمكي تواند مي كنيد مي
 بنابراين ،يايندب بدست ممكنست هم كوشي سخت بدون بزرگتر كمي هاي هدف كه نكنيد فكر هيچوقت

 .گذاشت را كافي و الزم انرژي بايد حتما
 تقليـد  كوركورانـه  را هـا  سـوژه  بخصـوص  هيچوقت ولي بگيريد تجربه اند داده انجام ديگران كه آنچه از

 شاهدش اقتصادي هاي صحنه در مكرر و گيرد مي نشات نگري ازسطحي كه است بدي عادت اين .نكنيد
 .است نداشته خوبي عاقبت معموال و ام بوده
-بـرد  اساسـي  اصل اساس بر وكار كسب توسعه يا و ها سوژه خلق براي خارجي شركتهاي با ارتباطات از

 .ببريد بهره برد
 بـدي  نظـرات  نقطـه  از هـم  معـايبي  ولي دارد وجود توسعه براي زيادي نسبي هاي مزيت ايران كشور در

، نرخ باالي بهره، سـطح نسـبتاً بـاالي    بانكي سيستم در نارسايي و سياسي نابساماني كار،و  كسب شرايط
 معايـب  اصـالح  و صبر با همراه آمدن كنار و مزيتها از استفاده مديريتها هنر. دارند وجود...  و فساد اداري

 مزايـا  از اسـت  ممكـن  اسـت  مشكل برايتان هم اگر. شوند اصالح زمان طول در و بتدريج معايب تا است
 !كرد مي انتخاب را اول حل راه عموما ما نسل البته. دكني اجتناب معايب از و استفاده
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  ميرفندرسكي، محمد حسين
  اصفهان 1331متولد 

  ساكن اصفهان
hmirfendereski@yahoo.com 

  031-37716302: ، منزل0913-3018644: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1358فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1355  مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان ابن سينا اصفهان، 

 و قطعات ساخت تكنولوژي/ مخصوص هاي ماشين و ابزار طراحيمتخصص در انجام مهندسي معكوس، 
  مكانيكي تجهيزات

  مسلط به زبان انگيسي

 سوابق شغلي و مديريتي

 )www.barsoo.com(دسي برسو سرپرست دفتر اصفهان شركت مهن
  مدير مهندسي و عضو هيئت مديره شركت مهندسي كاوند

  مدير ساخت اضطراري و مهندسي معكوس شركت مهندسي ايكا
  سرپرست دستگاه نظارت نصب شركت مهندسي چگالش

  معاون كارگاه و رئيس دفتر فني شركت احداث، پروژه احياي مستقيم فوالد مباركه
  )IRITEC(المللي ايران صنعتي در فوالد مباركه از طرف شركت مهندسي بينناظر مقيم و مشاور 

  مگاواتي اصفهان در شركت موننكو ايران 320ناظر نصب و راه اندازي نيروگاه 
  كارشناس مكانيك در شركت سيداركو

  مدير توليد شركت ايرانيت
  طراح ابزارهاي مخصوص و تكنولوژيست در ماشين سازي تبريز

  چكيده تجارب
 و طراحـي  و معكـوس  مهندسـي  زمينه در ايران لول فنر شركت فني مشاور
 سال 20به مدت  سازي فنر آالت ماشين و مخصوص هاي ابزار ساخت

 و معكـوس  مهندسـي  زمينـه  در مازنـدران  كاغذ و چوب مجتمع با همكاري
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 سال 3به مدت  قطعات ساخت
 سال 10به مدت بيش از  صنعتي يها پروژه اجراي و ساخت زمينه در نظارت و مديريت مشاوره،
 سال 2به مدت  بتني هاي پانل توليد آالت ماشين طراحي

 

  خانواده و عاليق
  .به امور علمي، ورزشي و هنري عالقمندم

، مشـاور  ليسـانس  فـوق  ،بـاليني  روانشـناس : برخوردار گيتادختم همسر. راي سه فرزند هستمامتاهل و د
 ليسـانس  فـوق آمريكا، پسرم سـيامك   اوهايو دانشگاهران در مهندسي عم دكتري دانشجويدخترم گلناز 

 دكتري دانشجويالتحصيل كارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه شريف و  و علي فارغ مكانيك مهندسي
  .در دانشگاه صنعتي شريف است صنايعمهندسي 
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  ناطق، محمدجواد
  ساري 1331متولد 

  ساكن تهران
nategh@modares.ac.ir 

  82884396 تلفن محل كار

  تحصيالت
  1988دكتري مهندسي مكانيك از دانشگاه بيرمنگام انگلستان، 

  1358فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.modares.ac.ir( رسدانشگاه تربيت مددانشكده فني و مهندسي ، دانشيار عضو هيئت علمي
  رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ماشين سازي تبريز

  مديركل مطالعات طرح توجيهي وزارت صنايع سنگين
  مدير ساخت موتور و عضو هيئت مديره تراكتورسازي تبريز

  قائم مقام معاون برنامه ريزي وزارت صنايع سنگين
  ايرانگذاري بانك ملي  عضو هيئت مديره شركت سرمايه

  به صنايع و صنايع سنگينمجري طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي 
  مديركل توسعه و تحقيق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

  مدير منطقه صنعتي آذربايجان شرقي
  رئيس شوراي برنامه ريزي توليد استان آذربايجان شرقي

  مهندس طراح، امور فني ماشين سازي تبريز

  چكيده تجارب
هاي  هاي دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسي در دانشگاه ريس در دورهتد

  تربيت مدرس، صنعتي امير كبير، تهران و  تبريز
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

  ت و كنفرانسهامقاله علمي در مجال 130بيش از اختراع و انتشار ند چثبت 
  د و كارشناسيپايان نامه دكتري، كارشناسي ارش 60راهنمايي حدود 

  كسب جوايز مختلف مقاله برگزيده و پژوهشگر برتر

 تاليفات و ترجمه

و  1386 در سـال  از انتشـارات دانشـگاه تربيـت مـدرس    » طراحي قيد و بند ماشينهاي ابزار«تاليف كتاب 
  برنده جايزه كتاب قابل تقدير سال

 والعمل، العلم بين الجامع«مي ترجمه مشترك كتاب مباني نظري و عملي مهندسي مكانيك در تمدن اسال
 1380 تهرانمركز نشر دانشگاهي،  جزرى، ابوالعزنوشته » الحيل صناعة فى النافع



 

572 
 

  نبي پور، عباس
  بوشهر 1332متولد 
  ي جنوبيكاليفرنيا -آمريكاساكن 

anabipur@aol.com 
  001-714-326-6097تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
در كاليفرنيـا   West Coast Universityاز فوق ليسانس مهندسي سيستم 

  1358  آمريكا،
  1355  ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف،

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان بامداد تهران، 
  1362داراي گواهينامه مهندس حرفه اي از ايالت هاي كاليفرنيا، آريزونا و نوادا، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1364كت شخصي مهندسي در آمريكا، از موسس و مدير شر
  1364تا  1359آنجلس آمريكا، از  طراح تهويه مطبوع در دو شركت خصوصي در لوس

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

در دوره تحصيل دانشگاه همكاري با ساير دانشجويان محيط مسـاعدي را بـراي يـادگيري سـريع علـوم      
  .با تفنن و انضباط همراه بودفراهم كرد كه البته اين يادگيري 

تجربه و دانشي كه طي سالها در دانشگاه كسب نمودم براي من سكو و بسـتر قـوي را فـراهم كـرد كـه      
بتوانم تحصيالت فوق ليسانس را با موفقيت به اتمام برسانم و گواهينامه مهندسـي حرفـه اي را دريافـت    

  .نمايم

 فرصت بازآفريني دوره جواني

گشتم دوست داشتم عكس هاي بيشـتري را از   جويي برمياگر به دوره دانش
در اين صورت نام آنها را روي عكس . گرفتم دانشگاهي خود مي دوستان هم

ها را در يـك آلبـوم مخصـوص     دادم و عكس نوشتم، آنها را شرح مي ها مي
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انشـجويي را  توانستم دوستانم را در هر موقيتي مالقات كنم، خاطرات د در آن صورت مي. كردم آرشيو مي
  .تازه كنم و هر وقت كه فرصتي فراهم شد با آنها تماس بگيرم و احوال پرسي كنم

 نسل جوان سخني با

هـاي سـخت    اي، من هميشه كوشـش كـردم كـه از انجـام پـروژه      سال تجربه حرفه 30در طول بيش از 
ايـن اسـت كـه يـك      آورم آنچه كه من در زمان تحصيل دانشگاه به ياد مي. نهراسم و غرق در آنها نشوم

مهندس در زندگي نياز ندارد كه همه علومي را كه در دانشگاه آموخته به خاطر بسپرد، او به تنهـا چيـزي   
  .كه نياز دارد اين است كه بتواند منابع الزم را براي بروز رساندن دانش خود جستجو و پيدا كند

  پيام ويژه
مـن  . ر و پـرآوازه اي در سـطح جهـان وارد شـويم    ما همه سعادت آنرا داشتيم كه به چنين دانشگاه معبتـ 

باشد در حاليكـه از   MITكشيدم كه چطور دانشگاه ما مي تواند در سطح دانشگاه  هميشه اين را به رخ مي
ما تنها نمي توانيم به هوش خدادادي خود متكي باشيم و بايد همـواره  . كمترين منابع مالي برخوردار است
  .برداري كنيم ر جهت رسيدن به اهدافمان بهرهسخت كار كنيم و از علم خود د

هاي زياد، من آرزو دارم كه در ايران زندگي  سال زندگي در اياالت متحده آمريكا و فراز و نشيب 38بعد از 
  .ام من بسيار به مردم كشورم وابسته. كنم حتي اگر اين اقامت دايمي نباشد
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  نجفي منش، محمد رضا
  تهران 1332متولد 

  نساكن تهرا
n_manesh@fanarlool.com 

  22551598  :، تلفن منزل0912-1112930: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1356  ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف،

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان آذر تهران، 
  1378سال،  دوره مديريت استراتژيك در سازمان مديريت صنعتي به مدت يك

  ر زمينه مديريت و مسلط به زبان انگليسيمتخصص د

 سوابق شغلي و مديريتي

 )www.fanarlool.com( 1367مدير عامل شركت فنرلول در تهران و دامغان، از سال 
  )www.asialent.com(رئيس هيئت مديره شركت آسيا لنت 

  )طرح(مدير عامل شركت انديشه سازان دماوند 
  )www.itrac.ir(رئيس هيئت مديره شركت ايتراك 

  1367تا   1359مدير عامل شركت فوليران در قم، از 
  1359تا  1358  اشتغال در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه در دانشگاه صنعتي شريف،

  1357تا  1356اشتغال در شركت ساراول در تهران، از 

 و اجتماعي دستاوردهاي حرفه اي

رئـيس كميسـيون    عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگـاني تهـران و ايـران و   
  تسهيل كسب و كار

  هاي خودرو عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه
  عضو هيئت مديره اتاق مشترك ايران و فرانسه
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  عاليق
  .عالقمند به ورزش كوهنوردي هستم

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

نظـام آموزشـي   . بـود  هنشـد  تجهيـز  خاص رشته براي و بوده عمومي دانشگاهي هاي زشومآ حقيقت در
  .كرد تكميلآنرا  كار حين موزشآ ادامه در و بود موثردانشگاه 

 فرصت بازآفريني دوره جواني

  كردم مي بيشتري كار ايجاد داشتم بيشتري فرينيآكار موزشآ اگراما  دادم انجام شد مي كه خوبي كار هر

 نسل جوان سخني با

 بـه  ايمـان  و اعتقـاد ، فرينيآكـار  بـه  توجـه ، دوسـتي  و طارتبـا  ايجـاد  و دانشجويي زمان از خوب استفاده
  المللي بين همكاري، داخلي هاي توانمندي

  پيام ويژه
  .وريدآشرايط را به وجود ، از زمان خوب استفاده كنيد تكرار شدني نيست
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  نظري، محمد
  اصفهان 1331متولد 

  ساكن تهران
sinamachine@gmail.com 

  66916692: كار ، تلفن0912-1251939: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1358فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي اصفهان، 

  1376دوره مديريت اجرايي به مدت يك سال در سازمان مديريت صنعتي، 
  1377ماه در سازمان مديريت صنعتي،  2جرايي به مدت دوره مديريت ا

  هاي صنعتي متخصص در زمينه طراحي و ساخت فن
  هاي فرانسه و آلماني مسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.sinamachineco.com(تاكنون  1366مدير عامل شركت سيناماشين در تهران، از 
  1366تا  1365شين دارو در تهران، از مدير فني شركت ما

  1365تا  1364مدير فني شركت اينكوترا در تهران، از 
  1363تا  1361كارشناس ماشين ابزار در مهندسين مشاور صنعتي ايران در تهران، از 

  1361تا  1355مدير طراحي ابزار ماشين سازي تبريز، از 

  و خانواده سفرهاي خارجي
 در شـركت  و صنعتي هاي نمايشگاه از بازديد ايبرخارجي  متعدد هاي سفر

  .ام داشته اي حرفه و علمي هاي سمينار
آموختـه دوره ششـم مهندسـي مكانيـك      دانـش  رضائي گيتي خانم مهمسر

 صـنعتي  مشـاور  مهندسين شركت تكنولوژي مديردانشگاه صنعتي شريف و 
 اسـين  شـركت  در همكـار  پسـر  فرزنـد  - كشور از خارج دختر فرزند - ايران

  ماشين
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 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 اينجانـب و  اسـت  بوده مناسب صنعت و كار صحنه براي من كردن آماده براي كامالً آموزشي هاي شيوه
  .دانم مي شريف صنعتي دانشگاه در تحصيل مرهون را خود موفقيت تمام

 فرصت بازآفريني دوره جواني

  .بوسيدم مي را استادانم دست شتربي گشتم، بازمي دانشجوئي و جواني دوران به اگر
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  نوروزي ساماني، بهرام
  چهارمحال 1328متولد 

  ساكن اصفهان
bns1328@yahoo.com 

  031-36258400: ، تلفن منزل0913-1121756: تلفن همراه

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354  ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف،

  1347شهركرد، ) بهشتي(ديپلم رياضي از دبيرستان شاپور 
 Dry cooling tower heller(  هلـر  هوايي نندگيك خنك سيكل با حرارتي نيروگاهمتخصص در زمينه 

system( - گاز طبيعي، گاز گانه سه سوخت با نيروگاه - طبيعي گاز مصرف با تختال گرمكن هاي كوره 
 - آمونيـاك  از اوره توليـد  واحدهاي -لفورفورا با روغن توليد پااليشگاه -آهن ذوب بلند كوره گاز و كك

  طبيعي گاز سازي شيرين پااليشگاه
  ) متوسط آشنايي(  روسي زبان)  خوب( تركي زبان ،)خوب( انگليسي زبان

 سوابق شغلي و مديريتي

 انـدازي  راهبـراي   OICO نفـت  صـنايع  برداري بهره و اندازي راه سايت شركت مدير سايت، مدير جانشين
  تا كنون 1391، عسلويهدر  جنوبي پارس 21/20 و 18/17 فازهاي
، اصـفهان  آهـن  ذوب جديـد  حرارتـي  نيروگـاه  - مشـانير  اندازي شركت راه العملهاي دستور تهيه مسئول
 1390تا  1388
 سـاختمان  و مهندسـي  شـركت در عسلويه  جنوبي پارس 10/9 ناحيه فازهاي مدير اندازي، راه پيش مدير

 1388تا  OIEC ،1386  نفت صنايع
 صنايع ساختمان و مهندسي شركت مهندسي مدير سايت، مدير پروژه، مدير
 و عبـاس  بنـدر  پااليشـگاه  خراسـان،  مييپتروشـ  اوره واحددر  OIEC نفت
 1380تا  1373، از مباركه فوالد تختال گرمكن هاي كوره
 فاسـترويلر  مشـاركت در  ماشـين  روغـن  پااليشـگاه  نظـارت  دسـتگاه  مدير
 1372تا  1369، از اصفهان پااليشگاه ازيروغنس -چگالش/ايتاليا
 شركت 4x200MW حرارتي نيروگاه اندازي راه مدير نظارت، دستگاه مدير

 1369تا  1357. اصفهان منتظري محمد شهيد نيروگاه در مشانير
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  خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
 امـارات،  ارمنسـتان،  گرجسـتان،  ،تركيـه  هلنـد،  ايتاليا، فرانسه، آلمان، دانمارك، نروژ، سوئد،: كشورهاي به

  .ام داشته سياحتي يا كاري سفر روسيه و آذربايجان
و  شـدي  مـي  پزشـك  بايستي مي تو گويند مي دوستانعالقمندم، چنانچه  سالمتي و تبهداش باغباني،به 

  .اي شده مهندس اشتباها
 متخصـص  و انيـك مك مهندسـي  ليسانس پسر انگليسي، زبان ليسانس دختر فرهنگي، نشسته باز مهمسر
 ها پروژه در كاريم مدت تمام درنيز  خودم. باشد مي مكانيك ليسانس فوق دانشجوي پسر ،MCSE شبكه
  .هستم فداكارم همسر مديون را فرزندانم تربيت چنانچه خانه از دور اكثراً و ام بوده

 ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه

 صـنعتي  دانشگاه راستا همين در و هستند وريكتئ و علمي آوردهاي دست آموزش محل فني ايه دانشگاه
 دارد جـا  و نكردم كمبود احساس نظر اين از هيچوقت كار دوران در من. نمود ايفا اي برجسته نقش شريف
 موفقيـت  آرزوي برايشان و تشكر كشيدند زحمت بنده براي كه علمي هيئت ياعضا و اساتيد از جا همين

  .نمايم سالمتي و
 هميشـه  و بـوده  پشـتيبانم  و سـر  بـاالي  سـپري  چـون  هميشه شريف صنعتي نشگاهدا علمي باالي رتبه

  .شود وارد اي خدشه من دانشگاه اعتبار به ندهم اجازه و باشم ديگران از بهتر ام كوشيده

 فرصت بازآفريني دوره جواني

 آنها نگهداري و بيشتر دوستان آوردن بدست
 كردم مي واگذار آنها به را فني مسائل حل و كردم مي طمرتب تحقيقاتي يا دانشگاهي مركز يك به را خودم

 .شود محكمتر كار و تحقيق حلقه تا
 

 نسل جوان سخني با

 كـاريم  دوران همكار اولين .رفتم مي كار سر و پوشيدم مي مرتب و كرده اطو لباس التحصيلي فارغ لياوا در
 كه آموختند درسي من به ايشان بود، اناير كوير هاي درياچه كتاب نويسنده فرزاد هومان مهندس زنده ياد
 و بپوش كارگران لباس عين لباسي و كن عوض را لباست" :نوروزي آقاي گفتند .نكردم فراموش هيچگاه
 بـا  و شـود  نمي تدريس دانشگاهي هيچ در كه گرفت خواهي ياد را چيزهايي باش مطمئن باش آنها درون
 هومـان  آقاي فرزانه سخن اين اميدوارم "است آمده بدست فني امور مجريان و كارگران مرارت و سختي
  .نمايند عمل آن به و بشنوند حقير بنده از جوانها را فرزاد
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  فروش زاده، علي نيل
  اصفهان 1330متولد 

  ساكن اصفهان
nilforoushzade@yahoo.com 

  031-37869055: ، تلفن منزل09131139267: تلفن همراه
  تحصيالت و توانمندي ها

  1378انس مديريت صنايع از موسسه آموزش علي صنايع ايران، فوق ليس
  1356ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي اصفهان، 
  ترم 8دوره آموزشي زبان انگليسي در كانون زبان ايران به مدت 

  ماه 6دوره مديريت استراتژيك در سازمان مديريت صنعتي به مدت 
  ساعت 100وري در شركت خدمات علمي و صنعتي استان اصفهان به مدت  دوره مديريت بهره

  زبان انگليسي متوسط
 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1391، از ) كاله( اصفهان سوليكو غذايي صنايع گروه موسس و مدير عامل
 89 الي 85، ) مپنا گروه( سپاهان تجهيزات ساخت شركت مديره هيئت رئيس نايب

، از مپنا گروه به آن سهام فروش و نيروگاهي تجهيزات زمينه در سپاهان تجهيزات ساخت شركت تأسيس
 1387تا  1378
 خودرو قطعات توليد زمينه در شركت 6 تأسيس

 1390تا  1378از   ،سپاهان تحقيقات جهاد شركت عامل مدير و مديره هئيت رئيسموسس، 
 1381 الي 1364 ازهاد سازندگي استان اصفهان، ج مهندسي تحقيقات مركزي مديريت

 1364تا  1363، از اصفهان استان سازندگي جهاد مركزي شوراي عضو مقام قائم
 1364، اصفهان استان سازندگي جهاد مهندسي تحقيقات مركز تأسيس
 شـامل  اصـفهان  اسـتان  غرب منطقه در سازندگي جهاد مديريت و استقرار

 تـا  1360، از مياندشـت  و بوئين ،چادگان نشهر،فريدو فريدن،: شهرستانهاي
1363 

 سـازندگي  جهاد جنگ مهندسي و پشتيباني فعاليتهاي توسعه و سازماندهي
 1360تا  1359، از خوزستان منطقه در اصفهان استان

 امـام  فرمان صدور با اصفهان استان سازندگي جهاد اندازي راه در مشاركت
  1359تا  1358، استاناين  مختلف يشهرستانها مديريت با و ) ره( خميني
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  چكيده تجارب
 جشـنواره  سـومين  تقـدير  لـوح  برنده فارسي شهيد طرح نامه ب خاكي-آبي نفربر ساخت و طراحي مديريت
 سازندگي جهاد مهندسي تحقيقات مركز محل سال 2، به مدت خوارزمي
 جشـنواره  سـومين  تقـدير  لـوح  برنـده  ) اعتباري شهيد طرح( نامه ب تانك ميني ساخت و طراحي مديريت
  سازندگي جهاد مهندسي تحقيقات مركز در سال 2، به مدت خوارزمي
 تحقيقـات  مركـز  در سـال  3، به مـدت  ) سنجاقك بنام( دونفره سبك كوپتريهل ساخت و طراحي مديريت
 سازندگي جهاد مهندسي
 جشـنواره  ارمينهـ چ تقـدير  لـوح  برنـده  مخدر مواد و شيمياي گازهاي ساز آشكار ساخت طراحي مديريت

 سازندگي جهاد مهندسي تحقيقات مركز در سال 5خوارزمي به مدت 
 مهندسي تحقيقات مركز در سال 2به مدت  )fuel cell( سوختي پيلهاي تكنولوژي كسب و تحقيق مديريت
 جشـنواره  يزدهمينسـ  تقـدير  لـوح  برنـده  صنعتي گاوداريهاي جهت ميكسر فيدر دستگاه ساخت مديريت
 سازندگي جهاد مهندسي تحقيقات مركز در سال 2مدت به  خوارزمي
 و تجهيــزات روبــاز، ســيلوهاي آالت ماشــين معــادن، آالت ماشــين نظيــر صــنعتي طرحهــاي مــديريت
 تخليـه  دسـتگاه  آنهـا  ميـان  از كـه  سيار شكن سنگ ساخت باالبر، ساخت كندويه، سيلوهاي آالت ماشين
، به گرفت ابتكار سوم رتبه خوارزمي جشنواره هشتمين در و رسيده ثبت به اختراع عنوان به غالت كاميون
 سازندگي جهاد مهندسي تحقيقات مركز محل سال 4مدت 
 اسـتارت،  انواع نظير خودرو مجموعه و قطعه نوع 26 توليد و معكوس مهندسي طريق از تكنولوژي كسب
DC ،تحقيقـات  مركـز  در سـال  4، به مدت غيره و گير موج، بار تورشن فرمان، جعبه فرمان، محور موتور 

 سازندگي جهاد مهندسي
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي
 80 تا 78، اصفهان استان فناوري و پژوهش شوراي عضو
 81 تا 79، اصفهان استان تحقيقاتي و علمي شهرك شوراي عضو
 80تا  79، اصفهان استان خودرو هاي مجموعه و قطعات سازندگان انجمن مؤسس تهيئ عضو

 84 تا 80استان اصفهان،  خودرو قطعات سازندگان انجمن يسرئ
 83 تا 82، اصفهان استان معدن و صنعت خانه مديره هئيت البدل علي عضو

  خانوادهسفرهاي خارجي، عاليق، 
، مـالزي ، عمـان ، امـارات  ،چك، روماني، ايتاليا ،آلمان، فرانسه، روسيه، چين هاي كشور به كاري سفرهاي
  .ام داشته اوگاندا و انتركمنست ،سنگاپور

  .به ورزش كوهنودري عالقمندم
 و تغذيـه  ، دختر دوم ليسـانس IT ليسانس فوقاول  دختر .هستند پسر يك و دختر دوتادارم كه  فرزند سه
  .است مكانيك ليسانس مهندسي مپسر
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  ناصرزاده، شهريار
  تهران 1332متولد 

  ساكن آمريكا، تكزاس، هوستن
seann@gmx.com 

  ها و توانمنديتحصيالت 
  1356ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران، 
  از سازمان مهندسين حرفه اي ايالت تكزاس Engineer In Trainingاخذ گواهينامه 

ت وابسـته بـه آژانـس حفاظـت محـيط زيسـ       VGIگواهينامه گازهاي مبرد مخرب اليـه ازن از سـازمان   
  در ايالت تكزاس آمريكا) EPA(آمريكا

  از انجمن مهندسين انرژي آمريكا) CEM(گواهينامه مديريت انرژي 
  از انجمن مهندسين انرژي آمريكا) GBE(گواهينامه مهندس ساختمان سبز 

  گواهينامه مهندس حرفه اي از ايالت تكزاس
  ظيم مقررات تكزاساز سازمان صدور گواهينامه و تن) TACL(گواهينامه تهويه مطبوع 

  مسلط به زبانهاي انگليسي و فرانسه

 سوابق شغلي 

  تاكنون 2011در هوستن تكزاس، از  Fluor Corporationدر ) HVAC(مهندس طراح تهويه مطبوع
در چندين شـركت مهندسـي، معمـاري و سـاختماني در هوسـتن      ) HVAC(مهندس طراح تهويه مطبوع

  2011تا  1990تكزاس، از 

 لمي، پژوهشي و حرفه ايدستاوردهاي ع

ــوع     ــه مطب ــد و تهوي ــرارت، تبري ــين ح ــايي مهندس ــن آمريك ــو انجم عض
)ASHRAE ( 1998از  

  تاكنون 2003، از )AEE (آمريكا  عضو انجمن مهندسين انرژي

 و خانواده عاليق

  .به موسقي عالقمندم
  .داراي همسر و دو فرزند هستم
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  خسرو  هاشم،
  همدان 1330متولد 

  ساكن تهران
khosrowhashem@yahoo.com 

  22172407، تلفن منزل 0912-1755194تلفن همراه 

  ها تحصيالت و توانمندي
  1358ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  همدان) رضا شاه(ديپلم رياضي از دبيرستان شريعتي 
  زبان انگليسي در خوب

 سوابق شغلي و مديريتي

 ميـانى،  مـدير  مديره، هيئت عضو كارگاه، رئيس كارورز،: عناوين تحت كه دارم كار سابقه سال 34 حدود
  .كردم خدمت مشاور و مديره هيئت رئيس ،عامل مدير معاونت،

 عاليق

 حال در. داشتم فعاليت ... شنا، كوهنوردى، هاى رشته در و بودم عالقمند ورزش به نوجوانى از خوشبختانه
 بـه  اوقـاتم  از بخشـى  حـد،  از بيش گرفتارى عليرغم. نمك مي كوهنوردى ندرت به و روى پيادهنيز  حاضر
   .دارد اختصاص ... و رمان تاريخى، علمى، هاى زمينه در مطالعه
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  احساني، غالمعلي
  سمنان 1330متولد 

  ساكن ساري
gholamali_ehsani@yahoo.com 

  0911-1541482تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1354مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف،  ليسانس مهندسي

 سوابق شغلي

  مازندران كاغذ چوب صنايعبازنشسته 
  
  
  

  اخوان سيگاري يزد، عباس آقا
  يزد 1332متولد 

  ساكن يزد
akhavan1332@gmail.com  

 0913-2584186 لفن همراهت
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1355ي شريف، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعت
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  افغان علوي، مسعود
  آبادان 1331متولد 

  ساكن تهران
 44225124، تلفن منزل 0912-6085358شماره همراه 

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  بازنشسته شركت اوزان در تهران
  
  
  
  

  باهر، جهاندار
  تهران 1332متولد 

  Van Nuysاليفرنيا، ساكن آمريكا، ك
  001-818-785-8709شماره تلفن منزل 

 فاقد ارتباط با انجمن

  تحصيالت
  1985فوق ليسانس از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در آمريكا، 
  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  يكادر كاليفرنيا آمر Baher Developmentمدير عامل شركت 
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  پزشك زاد، نادر
  اراك 1332متولد 

  Queenslandساكن استراليا، 
  0061-433136509و  0061-400013713شماره تلفن منزل 

  فاقد ارتباط با انجمن

  تحصيالت
  فوق ليسانس از دانشگاه مك گيل كانادا

  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  استراليا Brisbaneدر  United World Tradingشركت  ارشدمدير 
  
  

  دبيريان، عزت اله
  تهران 1331متولد 

  ساكن سوئد، مالمو
dabirian@hotmail.com 

  0046-70-4240236، تلفن منزل 0046-70-4240236تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  شاهي، خسرو
  سمنان 1331متولد 

  ساكن تهران
shahi.khosrow@gmail.com  

  88077650تلفن منزل 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1360فوق ليسانس مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي، 

  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1349تهران، ديپلم رياضي از دبيرستان نظام 

 سوابق شغلي

  بازنشسته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
  

  )پيروز(شرفي، محمد 
  تهران 1332متولد 

  ساكن آمريكا، ايالت مريلند
pirooz.sharafi@gmail.com 

  001-301-365-3634، شماره منزل 001-202-285-5372شماره همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1354نس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، ليسا
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  شفاعت فراملكي، محمد
  تبريز 1333متولد 

  ساكن تبريز
 0914-4043167و  0914-1153999شماره همراه 

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  در تبريز باف نخ آريان شركتمدير عامل 
  

  شفيعي ده آبادي، محمد حسن
  يزد 1331متولد 

  ساكن تهران
mh_Shafiee@hotmail.com 

  88431691، تلفن منزل 0912-1123748تلفن همراه 

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان حكيم نظامي قم، 

 غلي و مديريتيسوابق ش

 در و مختلـف  شـركتهاي  در پااليشگاهي و نيروگاهي هاي زمينه در فعاليت
 سـال  از مشـاور  و پـروژه  مدير كارگاه، سرپرست طراح، كارشناس سمتهاي

  كنون تا 1358
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  داود آبادي، اسحق شكاري
   تهران1332متولد 

  ساكن تهران
 77534832تلفن منزل 

  .بيوگرافي ارايه نشد

   تحصيالت
  1360فوق ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي اميركبير، 

  1355ه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگا
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان علوي، 

 شغلي سوابق

  اشتغال در شركت هاي تابعه سازمان گسترش و نوسازي ايران

  هادي شكراللهي،
   شيراز1330متولد 

  ن و تورنتو كاناداساكن تهرا
hadiimigration@gmail.com 

  001-416-317-1689، 0912-1781425تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1356ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350اهپور شيراز، ديپلم رياضي از دبيرستان ش
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  شكورزاده، محمد مهدي
  مشهد 1332متولد 

  ساكن مشهد
mmshakourzadeh@gmail.com 

  051-37685057، تلفن محل كار 0915-1108667تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1356ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  در مشهد پيروز خودرو قطعات توسعه گروهمدير عامل 
  

  شكوه، محمد رضا
  شهركرد 1330متولد 

  ساكن اصفهان
shokouh_mr@yahoo.com 

  031-36680744، تلفن منزل 0913-3271963تلفن همراه 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1358ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  اصفهان پااليشگاه سازي بهينه طرحدر  شاغل
  سيرجان گهر گل معادناشتغال در 
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  ، كاوهشمسا
  تهران 1331متولد 
  Woodland Hillsآمريكا، كاليفرنيا، ساكن 

  001-818-518-8690، تلفن محل كار 001-818-610-1193تلفن منزل 
  فاقد ارتباط با انجمن

  تحصيالت 
  USC( ،2003(دكتري رياضيات كاربردي از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي 

  USC( ،1988(نوبي دكتري مهندسي مكانيك از دانشگاه كاليفرنياي ج
  California State University, Dominguez Hills ،1984از  MBAفوق ليسانس مديريت اجرايي 

  در آمريكا St. Olaf Collegeليسانس فيزيولوژي، مطالعات خانواده و مذهب از 
  1355، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف

 سوابق شغلي

 Argosy University, Orange Countyر عضو هيئت علمي، دانشـيار د 
  در كاليفرنيا آمريكا

 

  عباسي، محمد حسين
  گرگان 1331متولد 
  گرگانساكن 

arsabbasi@gmail.com  
  017-32521176تلفن منزل 

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد
  تحصيالت

  1356ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
 سوابق شغلي

  ت آرتا ربات سازان، در گرگان در حال حاضرمديرعامل شرك
  اشتغال در شركت گرگان فلز در گرگان
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  عطاران، منوچهر
  آبادان 1332متولد 

  ساكن ژاپن
manuchehr.attaran@gmail.com 

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت 
  1358ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  .ندتغل هسدر ژاپن شا
 
  

  عطرلي، جمشيد
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
 22364764، تلفن منزل 0912-1466836تلفن همراه 

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  مجري پروژه هاي ساختماني
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  ارسالن دهكردي، فتحيان
  تهران 1332متولد 

  ساكن تهران
afathian@enerchimi.com 

  88799771، تلفن محل كار 22040742تلفن منزل 
  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت 
ــگاه    ــك از دانش ــرايش ترمودينامي ــك گ ــوق ليســانس مهندســي مكاني ف

  1358در آمريكا، ) USC(كاليفرنياي جنوبي 
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 ابق شغلي و مديريتيسو

  )www.enerchimi.com(در تهران  انرشيمي شركتمدير مهندسي 
  

  وشي، منوچهر  فرح
  سوئد، مالمومتولد 
  تهران 1331ساكن 

farah_Vashi@hotmail.com 
  0046-707212996تلفن همراه 

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  قهرماني، كامران
  رشت 1332متولد 

  ساكن آمريكا، كاليفرنيا
kamrang29@yahoo.com 

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت 
  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 

 

 

 

  كردنژاد، حشمت اله
  سنندج 1331متولد 

  ساكن رشت
abreshomal_co@yahoo.com 

h_kordnejad@yahoo.com  
  013-33763402، منزل 0911-1313508اه تلفن همر

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت 
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران، 

 سوابق شغلي

  در رشت ابرشمال كارخانه
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  كلكته، مصطفي
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
zaminehsanat@gmail.com 

  86019038، تلفن منزل 0910-4561326تلفن همراه 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1363ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره يك تهران، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  ، در تهرانانديشه و كار شركتمسئول مطالبات در 

  وصي، رسولمرص
  تهران 1331متولد 

  ساكن تهران
r_marsousi@yahoo.com 

  0912-3139675تلفن همراه 
   .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  فوق ليسانس كشتي سازي از آلمان

  1363ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1350ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  اميد چابهار شان مديرعامل شركت كشتي سازي صدرااي
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  منبتي شرق، احد
  تبريز 1331متولد 

  ساكن تهران
info@hadidsanat-co.com 

  66806749، تلفن محل كار 0912-1237376تلفن همراه 

  تحصيالت
در آمريكـا،   West Coast Universityفوق ليسانس مهندسـي سيسـتم از   

1356  
  1355ز دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي مكانيك ا

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  )www.hadidsanat-co.com(مدير عامل شركت حديد صنعت قائم، در تهران 
  

  مهتدي، ايرج
  تهران 1332متولد 

  Asuncionساكن پاراگويه، 
 فاقد ارتباط با انجمن

  تحصيالت
  1354يك از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي مكان

 سوابق شغلي و مديريتي

  پاراگويه Asuncionدر  Terciadas Placas Saba SRLمالك شركت 
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  مهتدي تبريزي، محمود
  مشهد 1332متولد 

  ساكن تهران
info@peychin.co.ir 

  88798411-88798600، شماره محل كار 0915-5148072تلفن همراه 
  .يه نشدعكس جديد و بيوگرافي ارا

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

، در تهـران  چـين  پـي  سـاختمان  و مهندسـي  شـركت عضو هيئـت مـديره   
)www.peychin.co.ir(  

  
  

  نجفي زاده، احمد
  اصفهان 1332متولد 

  ساكن اصفهان
 031-36617054، تلفن منزل 0913-4117894تلفن همراه 

  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان حكيم سنايي اصفهان، 
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  نوائي، كاميل
  تهران 1332متولد 

  Los Gatosساكن آمريكا، كاليفرنيا، 
 فاقد ارتباط با انجمن

  تحصيالت

  در آمريكا San Jose State Universityاز  فوق ليسانس مديريت ساخت
  San Jose Christian Collegeليسانس انجيل و الهيات از 

  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  شاغل در كليساي ايرانيان در سان خوزه
  
  

  هادزاد، انوشه
  رشت 1332متولد 

  ساكن آلمان، فرانكفورت
anousheh.hadzaad@gmx.de 

  0049-6174-932341تلفن منزل 
  .عكس جديد و بيوگرافي ارايه نشد

  ها تحصيالت و توانمندي
  355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

 Accenture and Information Technology andمدير ارشـد شـركت  

Services Consultantدر فرانكفورت آلمان ،  
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  هراتي راد، علي
  قلهك 1331متولد 

  ساكن تهران
ali_haratirad@yahoo.com 

alirad1952@gmail.com  
  0912-1799187: تلفن همراه

  .بيوگرافي ارايه نشد

  تحصيالت
  فوق ليسانس از امپريال كالج دانشگاه لندن

  ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  ت مديره شركت پارس هيتررئيس هيئ
  

  هندي زاده، منوچهر كليمي
  تهران 1330متولد 

  انجلس ساكن كاليفرنيا، لوس
 001-818-705-0090و  001-213-625-2105تلفن منزل 

  فاقد ارتباط با انجمن

  تحصيالت 
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 1983آنجلس كاليفرنيا از  در لوس Hendisonمالك شركت 
  آنجلس آمريكا در لوس first wholesale lendingمعاون مدير عامل شركت 
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  جهان بخش، علي رضا
  تهران 1330متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  
 

  حسني، محمد
  شاهرود 1331متولد 

  با انجمنفاقد ارتباط 
  1355، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف

  

  

  ذوالفقاري، علي محمد
  اراك 1329متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  
 

  شاهين گهر، علي
  اصفهان 1327متولد 
  اصفهانساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
 1355از دانشگاه صنعتي شريف،  ليسانس مهندسي مكانيك
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  شعباني، محمد
  تهران 1330متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1358ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  
 

  ، مسعودصهبا
  شيراز 1332متولد 
  انگلستان، لندنساكن 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1355، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف

  در انگلستان Chiswick Services Limitedعامل شركت  مدير
 

  كالنتري، بهرام
  تهران 1332متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
  1358ليسانس مهندسي مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  

  نگارستاني، محمود
  كرمان 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
   آمريكا Michigan State Universityفوق ليسانس از  

  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  نمازي، عبدالمجيد
  تهران 1330متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1355، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف
  
  

  نميري كالنتري، منوچهر
  تهران 1332متولد 
  آنجمن آمريكا، كاليفرنيا، لوسساكن 

 
  1354ي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندس

  فعال در انجمن زردشتيان كاليفرنيا
 
 

  نوربخش، سعيد
  تهران 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  

  وكيلي پور، رحيم
  بندر انزلي 1331متولد 

  فاقد ارتباط با انجمن
 

  1356از دانشگاه صنعتي شريف،  ليسانس مهندسي مكانيك
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  دهميازفصل 

  
  مشخصات درگذشتگان 

  دانش آموختگان دوره ششم
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  بهلكه، محمد) زنده ياد(
  گنبد كاووس 1327متولد 

  در گنبد كاووس در اثر بيماري سرطان 3/6/1377متوفي به تاريخ 

  ها شايستگيتحصيالت و 
  1365 فوق ليسانس فيزيك از دانشكده علوم دانشگاه تهران،

  1354ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  ديپلم رياضي از شهرستان گنبد كاووس

  1369 سالدر  ايران خودكفايي خدمات و تحقيقات مركزدر  تكنولوژي انتقال و پژوهش دوره
  1370 سال در ايران تراكتورسازي آموزش مركز در پروژه كنترل دوره
  1373 سال صنايع ايران در نوسازي و سترشگ سازماندر  كيفيت تضمين آموزش دوره

 سوابق شغلي و مديريتي

 موتـوژن  شـركت نفـر نيـرو در    700با سرپرستي  مهندسي امور ارشد مدير و الكتروتكنيك مهندسي مدير
  1377 الي 1363 ، ازتبريز

  1363 الي 1362 ، ازتهراندر  دانشگاهي نشر مركزاشتغال در 

  چكيده تجارب
  موتوژن شركت براي ISO 14001 و ISO 9001 هاي گواهينامه اخذ

 خانواده

 بهلكـه  آي آلـتن . از ايشان همسر و دو فرزند دختر و پسر بجاي مانده است
و فـوق ليسـانس مـديريت اجرايـي      بازرگاني مديريت ليسانس 1363 متولد

MBA است كاووس گنبد شعبه نوين اقتصاد بانك كارمند حاضر حال در. 

 آوري فـن  فـوق ليسـانس   و افـزار  ليسانس نـرم  1364 متولد بهلكه آرمان
   .در تهران مي باشد فردا شركت فني مديرو  اطالعات
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  جزايري، يحيي )زنده ياد(
  در تهران 1331 آذر 15 متولد

مسير كنگـان بـه    در رانندگي در تصادف علت به1366بهمن  22 درگذشت
  تهران

  تحصيالت
  1355 ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف،

 تهران 1 شماره آذر دبيرستان از پلم رياضي  دي

 سوابق شغلي و مديريتي

 گـاز  شـركت  در كنگـان  وليعصـر  گـاز  پااليشـگاه  تفكيك مراكز و آوري جمع خطوط پروژه كنترل رئيس
 جنوب تهران
 در تهران ايران هواپيمايي صنايع درمديريتي  سمت با كار به اشتغال

 خانواده

 و الزهرا دانشگاه از گرافيك هاي رشته در التحصيل فارغ ختر به يادگار مانده است كهد فرزند دو از ايشان
  .هستند شمال تهران واحد آزاد دانشگاه از عمومي شناسي زيست
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  حيات غيب، هايده) زنده ياد(
  تهران 1332متولد 

  بيماري علت به تهران در 24/8/91 تاريخ در درگذشت

  تحصيالت
  1356  م كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف،ليسانس رياضي و علو

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان آذر تهران، 

  نامه زندگي
 سـنجش  سـازمان (  علـوم  وزارت شناسي آزمون كامپيوتر مركز با دوره دانشجويي درزنده ياد حيات غيب 

 ايـران  ملـي  يهواپيماي شركت استخدام به 1356 سال در التحصيلي فارغ از پس. داشت همكاري) كنوني
 در خصـوص  بـه  متعدد هاي پروژه دار عهده كامپيوتر بخش در هما مركزي ادارات در ايشان. آمد در) هما(

 جملـه  از گونـاگون  و پيشـرفته  نويسي برنامه هاي زبان به ايشان تسلط به توجه با. بودند رزرويشن بخش
Java، C/C++، Visual Basic بـا  فرودگـاه  رزرويشـن  بخـش  در هـا  پـروژه  از بسياري قبيل، اين از و 

 از يكـي  نامگـذاري  بـراي  غيب، حيات ايشان، نام تياي كه ح به گونه رسيد سرانجام به ايشان سرپرستي
 بـه  منجـر  زمينه اين در ايشان همكار تيم و ايشان ارزنده هاي فعاليت. شد پيشنهاد ها پروژه اين مهمترين
 سـال  30 از پـس  1386 سـال  در نهايتـاً  .گرديد هما همواپيمايي رزرويشن سيستم در ارزشمندي تغييرات
  .ندگرديد نايل بازنشستگي افتخار به مختلف پستهاي در صادقانه خدمت
 بـه  را مهشـيد  سـحر  و سـارا  خود فرزندان و بود نمونه مادري اي حرفه كار بر عالوه غيب حيات مهندس
  .رسانيد تحصيلي مراحل باالترين

 و كرد دريافت صنعت و علم دانشگاه از 1382 سال در را متالورژي دسيمهن كارشناسي مهشيد سارا دكتر
 تحصـيالت  وي. شـد  پذيرفته شريف صنعتي دانشگاه در ارشد كارشناسي دانشجوي عنوان به سال همان
 داد ادامـه در رشته مهندسي و علم مواد در اين دانشگاه  دكتري مقطع تا ممتاز دانشجوي عنوان به را خود
وي هم اكنون مشغول گذرانـدن دوره  . شد التحصيل فارغ 1390 سال در و

 دكتـر . كانـادا اسـت   )Mcgill(پژوهشي فوق دكتري در دانشگاه مك گيل 
 مهندسـي  دانشـكده  كارشناسـي  مقطـع  در 1379 سال در نيز مهشيد سحر

 مقطـع  تا را خود تحصيالت و شد پذيرفته شريف صنعتي دانشگاه متالورژي
 سـال  در ممتـاز  دانشـجوي  عنوان به و داد امهاد دانشگاه همين در دكتري
وي نيـز هـم اكنـون مشـغول گذرانـدن دوره       .گرديد التحصيل فارغ 1390

) UdeM(و مونترال  )UofT(هاي تورنتو  پژوهشي فوق دكتري در دانشگاه
   .كانادا است
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  رحيمي خوش آواز، ايرج) زنده ياد(
  تهران 1332متولد 

  قلبي سكته علت به تهران در 9/1378/ 21 در درگذشت

  تحصيالت
  1356ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان مروي تهران، 

 سوابق شغلي

  1378تا  1367اشتغال در شركت تامين وسايل فني ايران در تهران، از 
  1366تا  1360اشتعال در شركت روغن نباتي مارگارين در تهران، از 

  1360تا  1356ر شركت ذوب آهن اصفهان، از اشتغال د

 خانواده

  .آ به يادگار مانده است هاي پدرام و پانته از ايشان همسر و دو فرزند پسر و دختر به نام
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  سليماني دهنه سري، بهرام) زنده ياد(
  الهيجان 1331متولد 

  1362 فروردين 22 تاريخ دردر فكه  1 والفجر عملياتشهيد مفقود االثر در 

  تحصيالت
  1359ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان دارالفنون تهران، 

 زندگي نامه

يكي از روستاهاي شهرسـتان الهيجـان    شمسي در 1331شهيد بهرام سليماني در تاريخ دوم تيرماه سال 
 وپـرورش  مـوزش آ در 1361 سـال  درگاه صنعتي شريف، التحصيلي از دانش ايشان پس از فارغ .مدندآبدنيا 
سپس در جبهه جنـگ  . شدند فعاليت و تدريسبه  مشغول الهي دبيرستان مدير سمت با تهران 16 منطقه

  .ندرسيد شهادت به 23/01/62 تاريخ به فكه در 1والفجر عملياتتحميلي حضور يافتند و در 
  .مانده است ريادگا به دخترفرزند  1 و پسر فرزند 2 از ايشان
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  سيدين اردبيلي، سيد منصور) زنده ياد(
  زنجان 1331متولد 

  ريويفيبروز  بيماري علت به 30/8/1393 در تهران در درگذشت

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350زنجان، ) شريعتي فعلي(ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي 

 سوابق شغلي و مديريتي

  1392 سال زمستان در بازنشستگيو  مختلف صنعتي شركت چند مديره هيات عضو
  زنجان سوييچ پارس شركت مديره هيات عضو و مقام قايم

  در تهران سرماآفرين شركت مديرعامل
 و تهـران  مينـوي  شركتهاي مديرعامل و مديره هيات عضو مهندسي، واحد رييس عنوان به انقالب از بعد

  خرمدره
  انقالب از پيش مينو، صنعتي شركت پفك كارگاه مدير عنوان به ركا به شروع

 خانواده

 اول فرزنـد  وي. بـه دنيـا آمـد    دار خانـه  مادري و معلم پدري از زنجان شهر در 1331 مرداد 11 در تاريخ
 دانـش  عربيان فاطمه خانم همسرش با 1358 آبان 30 در. گرديد خواهر 2 و برادر 3 بود و صاحب خانواده
 آمـوزش  وزارت بازنشسـته  حاضـر  حـال  در عربيـان  فاطمـه . كرد ازدواج فارسي ادبيات كارشناسي آموخته
 2( از ايشان سه فرزنـد   .است قزوين و زنجان دبيرستانهاي در مديريت و ادبيات تدريس سابقه با پرورش

  .گار مانده استبه ياد) پسر و يك دختر
 صـنايع  مهندسي اسيكارشن آموخته دانش 60 مرداد 8 متولد سيدين محسن

 دانشـگاه  از اطالعـات  فناوري مديريتفوق ليسانس  و تهران تكنيك پلي از
 گـذاري  سـرمايه ( شناسـا  شركت راهبري معاون حاضر حال دربوده و  تهران

 ،1365 آبان 8 متولد سيدين مهدي .مي باشد) داپاسارگ مالي گروه خطرپذير
 و صــنعت و علــم دانشــگاه از صــنايع مهندســي كارشناســي آموختــه داش

 در حاضر حال در بوده و تهران دانشگاه از بازرگاني مديريت ارشد كارشناسي
 20 متولـد  سيدين الهه. مي باشد فعاليت مشغول سيستم همكاران مجموعه

  .است زنجان دانشگاه در كامپيوتر مهندسي دانشجوي 1372 مهر
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  شاكري، احمد) زنده ياد(
  دماوند 1330متولد 

  حمله قلبي در تهران علت به 1382 سال در درگذشت
  .درگذشت ايشان به فاصله سه روز پس از بازگشت از حج تمتع روي داد

  ها شايستگيتحصيالت و 
  فوق ليسانس مديريت از سازمان مديريت صنعتي

  1358فوق ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  1355، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف

  دادگستري رسمي كارشناسان عضو

 سوابق شغلي و مديريتي

  تبريز سازي فني ماشين خدمات مدير
  ايران صنعتي مشاوردر كرمان  سازي ماشين پروژه مدير
  سديد صنعتي مديره گروه هيات عضو و فني مدير
  زر توليدي مديره شركت هيات عضو و فني مدير

  نصر صنعتي مديره بنياد هيات عضو و مديرعامل
  نيروگاه مولدهاي مهندسي شركت و فني مدير
  نيرو و آب كوچك شركت و متوسط نيروگاههاي بخش مهندسي فني مدير

 خانواده

بـه يادگـار مانـده    ) پسـر  3 و دختـر  2(از مرحوم شاكري همسر و پنج فرزند 
، دختـر دوم،  تهـران  دانشگاه از شناسي زمين ليسانس فوقدختر اول، . است
 ليسـانس  ،اول پسر، شريف صنعتي دانشگاه از عمران مهندسي ليسانس فوق

مهندسـي   ليسـانس  فـوق  ،سـوم  پسر، اسالمي آزاد دانشگاه از برقمهندسي 
  .باشد ميصنعت ايران  و علم دانشگاه از برق
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  صادقي، فرخ  )زنده ياد(
  مراغه 1326متولد 

 تهران در 1361 آبان سوم در درگذشت
  اينترنت: مرجع

  اه تحصيالت و شايستگي
  1358، ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف

  ليسانس آب شناسي از دانشگاه تهران
  ديپلم رياضي از دبيرستان خواجه نصير مراغه

  نويسنده ادبيات كودك

 نامه زندگي

 پـدرش . شـد  زاده دوست فرهنگ اي خانواده در مراغه شهرستان در 1326 ماه شهريور 17 در صادقي رخف
 تـاج  زريـن  مـادرش . كـرد  مـي  دادوستد شوروي آذربايجان با بود، خوانده درس آلمان در كه صادقي احمد
 .بود هنرمند و خوانده درس نيز علوي
 در نصيرطوسـي  خواجـه  ي  مدرسـه  در را دبيرسـتان  و كمـال  ي مدرسه در را دبستان ي دوره صادقي فرخ

 پايـان  از پـس . نوشـت  مـي  گـزارش  و خبر كيهان ي روزنامه براي دبيرستان نهم س كال از. گذراند مراغه
 از پـس . شـد  پذيرفتـه  تهـران  دانشـگاه  فنـي  ي دانشـكده  شناسي آب رشته در و رفت تهران به دبيرستان

 .پرداخت شرقي آذربايجان در رود زرينه روي سدسازي پروژه در كار به آموختگي، دانش
 در سـاعت  يـك  هفتـه  هر دوره، آن در. رفت سفار استان به و پيوست دانش سپاه به سربازي دوره در او

 وارد 1350 سـال  در سربازي دوره پايان از پس. كرد مي اجرا اجتماعي اي برنامه زنده شكل به فارس راديو
 .پرداخت رياضي رشته در تحصيل به و شد) شريف صنعتي( آريامهر دانشگاه

 منـد  قـه  عال كودكان ادبيات ويژه به ادبيات، به جواني ي دوره از صادقي فرخ
 و انـد  اجتمـاعي  ت تحـوال  بنيـادين  عامل كودكان كه بود باور اين بر او. بود

 سـبب  همين به. كرد آغاز كودكان از بايد جامعه، در تحول آوردن پديد براي
 پيونـد  كودكـان  جايگـاه  و زنـدگي  بـا  اي گونه به كه گوناگوني هاي حوزه در

 كميتـه  بـا  را خـود  كـاري هم 1351 سـال  از صادقي. كرد مي فعاليت داشت،
  .كرد آغاز پور همايون پرويز سرپرستي به زنان سازمان به وابسته سوادآموزي
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 رخدادهاي جريان در همواره كودكان، ادبيات به مربوط هاي مقاله و ها كتاب پيوسته خواندن راه از صادقي
 ي ويـژه  ادبـي  ايهـ  كتـاب  كتـاب،  نگـارش  بـر  افزون سبب، همين به و داشت قرار ادبي ي گستره اين

 كتـاب  شـوراي  كتـاب،  بررسـي  گـروه  به 1352 – 1351 هاي سال از صادقي. كرد مي نقد نيز را كودكان
 فكـري  پـرورش  كـانون  كتابـداري  هـاي  دوره در كودكـان  ادبيـات  آموزشگران از يكي او. پيوست كودك
 بـه  همزمـان،  خود، يرامونپ هاي خانواده فرزندان ميان كتاب پخش با صادقي. بود نيز نوجوانان و كودكان
 .پرداخت مي نيز كتابخواني ترويج
 از برخـي  كـه  است كرده منتشر مقاله و كتاب عنوان 20 از بيش كودكان ادبيات ي زمينه در صادقي فرخ
 گردآوري  ،)1355( زاران بنفشه و نوجوانان و كودكان براي مقاله يك: خرافات كتاب تاليف:  از عبارتند آنها
 كودك ادبيات بررسي هاي مقاله سلسله و) 1347( كودكان براي محلي هاي داستان موعهمج ي ترجمه و
 .كيهان ي روزنامه در
  .شد سپرده خاك به تهران در و درگذشت 1361 سال در او
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  صديقين، مجتبي) زنده ياد (
  اصفهان 1327متولد 

  در اصفهان به علت سكته قلبي 1390متوفي در سال 
  :شان خانم فرناز صديقيننشاني فرزند ارشد اي

farnaz.sedighin@yahoo.com 
  031-33366994: ، منزل913-3165059: تلفن همراه

  تحصيالت
  1356ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان حكيم سنايي اصفهان، 

 نامه زندگي

  .ان اصفهان شاغل بودند و در اين سال بازنشتسته شدنددر سازمان تامين اجتماعي است 1385تا سال 
 رضـاي  بـه  شـدن  راضـي  توكل، ايمان،از ويژگي هاي شخصيتي ايشان . به ادبيات و شعر عالقمند بودند

  .ها ذكر شده است سختي و مشكالت همه برابر در مقاومت و ايستادگي و خداوند
، فرزنـد اول  داروسـاز  دكتـر  خدابخشـيان  فهيمـه  دكترهمسر . از ايشان همسر و سه فرزند بجا مانده است

 و ارشـد  كارشناسـي  مقطـع  التحصـيل  فارغ ،مسعود، شريف صنعتي دانشگاه برق دكتري دانشجوي ،فرناز
 و كارشناسـي  التحصـيل  فـارغ  رضـا  سـعيد ، شـريف  صنعتي دانشگاه كامپيوتر مهندسي دكتري دانشجوي
 دارنـده (  آمريكـا  مريلنـد  دانشـگاه  كـامپيوتر  ريدكت دانشجوي و شريف صنعتي دانشگاه ارشد كارشناسي

  .باشد مي )كرواسي 2007 سال كامپيوتر المپياد جهاني نقره مدال و كشوري طالي مدال
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  ضيائي مويد، علي اكبر) زنده ياد(
  تهران 1332متولد 

  1387 اسفندماه 21 در رانندگي هسانح علت به درگذشت

 تحصيالت

  1980انشگاه استانفورد آمريكا، دكتري خواص مكانيكي مواد از د
  1354ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي

  1387تا  1359دانشكده مهندسي و علم مواد از  دانشيار/ ، استاديارعضو هيئت علمي

  زندگي نامه
ـ در آمريكا از اتمام تحصيل يد پس ومضيائي دكتر علي اكبر مرحوم  ه عنـوان هيئـت   و بازگشت به ايران ب

وي يكـي از پايـه   . علمي در دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه صنعتي شريف مشـغول بـه كـار شـد    
بود و بسيار در پيشبرد علـوم بيومتالريـال   )  ISDMD(گذاران انجمن مواد و تجهيزات دندانپزشكي ايران 

را پـدر علـم بيومتالريـال     همكـاران وي او . خصوصاَ بيومتالريال ارتوپديك در ايران كوشش كـرده اسـت  
دكتر ضيائي با علم و شخصيت خود بسياري از محققين جوان رشته هاي مهندسـي  . ارتوپديك ناميده اند

وي ســخاوتمندانه امكانــات آزمايشــگاهي خــود را در اختيــار . و علــوم پزشــكي را مجــذوب كــرده اســت
   .عالقمندان و دانشجويان قرار مي داد
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  يطليمي، تق  )زنده ياد(
  دماوند 1332متولد 

  به علت بيماري كلون روده در تهران 12/7/87درگذشت در تاريخ 

  تحصيالت
  1358ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

 زندگي نامه

 دانشـجويي  دوران در. متولد شدند كيالن دماوند روستايدر  20/01/1332شادوران تقي طليمي در تاريخ 
 در مـاه  6 مدت به شاهنشاهي رژيم عليه اهراتتظ و انقالب در شركت علت به بود انقالب با مصادف كه

  .گرديد ايشان گوارشي بيماري شروع باعث همين و كردند سپري را سختي دوران و بوده زندان
 1364 سـال  از. بودند كار به مشغول شريف دانشگاه دانشگاهي جهاد در1364 سال تا دانشجويي زمان در
 دسـت  عـالي  كارشـناس  و ارشـد  كارشـناس  به سمت اين دوره درشدن و  كار به مشغول نفت رتوزا در

 اينكه وجود با .شدند روده كلون بيماري دچار 1382 سال در وداشتند  باز قلب عمل 1378 سال در. يافتند
 شـيمي  ددمتعـ  مراحـل  انجـام  بـا  داشتند كه استقامتي و مقاومت علت بهاما  بوده پيشرفته نوع از بيماري
 مـام ت را دنيـا  تمـام  نيمـه  كارهـاي  خودشان گفته به و كنند مبارزه بيماري اين با سال 5 توانستند درماني
 و بيمـاري  وجـود  بـا زنده ياد طليمي  .بستندفرو  جهان از چشم 12/07/1387 تاريخ در نهايت در و كرده

  .بودند پرشور و مهربان و صبور همواره داشتند كه هايي سختي
 تحصـيل  ايشان اول دختر ،فرهنگي ايشان همسر. به يادگار مانده است دخترفرزند  سهان همسر و از ايش
  .هستند طباطبايي عالمه دانشگاه كرده تحصيلو سوم هم  دوم دختر، الزهرا دانشگاه كرده
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  عالياني، حسين) زنده ياد(
  تهران 1330متولد 

  ساكن تهران
 ته قلبي در تهرانبه علت سك 10/4/1379درگذشت در تاريخ 

  تحصيالت
  فوق ليسانس مديريت صنعتي

  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

 سوابق شغلي و مديريتي

، آلومرول خودرو، شهاب متال، پارس ماليبل، خودرو، ايرانارشد در شركت هاي  مدير و مديره تئهي عضو
  1379تا  1358 از ،ايران فوالدي قطعات و 

 ادهخانو

 اشـرفي  مهنـاز  دكتـر  همسـر . بـه يادگـار مانـده اسـت    ) دو پسر و يك دختر(از ايشان همسر و سه فرزند 
ليسانس  عالياني علي، فرزند ارشد تهران دانشگاه رويان موسسه شاغل در نازايي و زايمان زنان متخصص
ـ  گـرايش مـديريت   عمـران  مهندسـي  و فوق ليسانس جامدات طراحيگرايش  مكانيك مهندسي از  روژهپ
 دانشـجوي و  تهـران  دانشگاهاز  پزشكي التحصيل فارغ عالياني فاطمه، فرزند دوم شريف صنعتي دانشگاه
  .است تربيتي علوم ليسانس عالياني محمدو فرزند سوم  تخصصي دكتري
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  علي قلي زفره، محمدعلي  )زنده ياد(
  كوهپايه اصفهان 1332متولد 

  ري سرطان خونبه علت بيما 5/2/62درگذشت در تاريخ 

  تحصيالت
  1354ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي اصفهان، 

 زندگي نامه

 او .شـد  متولـد  اصـفهان  كوهپايـه  بخـش  زفره، روستاي در 1332 سال در قلي علي علي محمد شادروان
 اقدسـيه  دبسـتان  در را آن مـابقي  و زفـره  روسـتاي  در 1342 تـا  1339 سال از را خود ابتدايي تحصيالت
 از يكسـال  كه شد موجب تحصيل به او عالقه. راندذگ گلستان كوچه سيد مسجد خيابان در واقع اصفهان

 دبيرسـتان  دررا اول  سـيكل  وي .نمايد طي اقدسيه دبستان در جهشي بصورت را خود ابتدايي تحصيالت
 خود دانشگاهي تحصيالتپس از آن . به اتمام رساند اصفهان يسعد دبيرستان رو سيكل دوم را د اقدسيه

در سـال   و آغاز متالوژي مهندسي ي رشته در) مهرسابق آريا(  شريف صنعتي دانشگاه در 1350 سال از را
 .شد التحصيل فارغ دانشگاه اين از 1354

طـي   اصـفهان  نآهـ  ذوب شـركت  در 1356 تا 1354 سال از را سربازي خدمت دورانزنده ياد علي قلي 
در اين شركت مشغول به  1362و تا سال  شد استخدام اصفهان آهن ذوب شركت دربعد از سربازي . نمود

 .خدمت بود
 تـاريخ  در سـرانجام  و شـد  مبـتال  خون سرطان بيماري به 1359 سال در و نمود ازدواج 1356 سال در او
   .گفت وداع را دارفاني سالگي 30 در 5/2/62
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  رد، حميدرضاك) زنده ياد(
  تهران 1331متولد 

   بيماري علت بهدر تهران  2/9/1383 تاريخ در درگذشت
   تحصيالت

  1356فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه كويين ماري انگلستان، 
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

 زندگي نامه
بي در شهر تهران به دنيـا آمـد و پـس از    در خانواده مذه 1331شادوران مهندس حميد رضا كرد در سال 

موفق به اخذ مدرك كارشناسي در رشته مهندسي  1354هاي متوسطه و دانشگاهي در سال  گذراندن دوره
موفق به دريافـت مـدرك كارشناسـي ارشـد در      1356از دانشگاه صنعتي شريف و در سال ) قدرت (برق 

همكاري خود را بـه   1358دس سربازي از سال وي پس از گذراندن دوران خدمت مق. همان رشته گرديد
  :نمود شركت مشانير آغاز نموده و در طي دوران خدمت مسئوليت هاي مختلف زير انجام وظيفه مي

  سرپرستي پرژه شبكه هاي انتقال و فوق توزيع در آذربايجان
  كارشناسي ارشد گروه تخصصي برق

جهت ارايه خدمات مهندسي بـه پـروژه هـاي    توضيح اينكه در گذشته تنها (مديريت گروه تخصصي برق 
هاي فشار قوي يك گروه برق وجود داشت كه بعداً به سه بخش تجهيزات فشـار قـوي، تجهيـزات     پست

  .)فشار ضعيف و مطالعات سيستم تقسيم گرديد
  مديريت گروه تخصصي تجهيزات فشار قوي و ترانسفورماتور

عالوه بر تخصص و دانش گسترده فـراوان در زمينـه   شادروان مهندس كرد مديري اليق و توانمند بود و 
اي بشاش، صبور و بردبار و داراي حسن مسئوليت در انجام وظيفـه   برق و تجهيزات، انساني وارسته، چهره

  .برخورد صميمي او با همكاران و مراجعان از وي شخصيتي دوست داشتني و مردمي ساخته بود. بود
التحصيالن دانشگاه صـنعتي شـريف، عضـو كميتـه      ي انجمن فارغزنده ياد مهندس كرد عضو هيئت امنا

ها در انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران شاخه تهران،  مطالعات پست
و نماينـده  ) كميتـه پسـت هـا   (المللي برق  عضو هيئت علمي كنفرانس بين

هـاي شـبكه در شـوراي مهندسـي ارزش و دبيـر       معاونت مهندسي و طـرح 
  .كميته فني بود

هاي البرز و علي به يادگار  زنده ياد مهندس كرد همسر و دو فرزند به ناماز 
البرز كرد با مدرك كارشناسي رشته مكانيك از دانشگاه علـم و  . مانده است

صنعت ايران در كارخانه آريا ديزل موتـور بـه عنـوان معـاون مـدير عامـل       
ي كارشناسـي وكارشناسـ   دانش آموختـه علي كرد نيـز . مشغول به كار است

 .باشد ارشد دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي شريف مي
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  محرمي منيق، علي) زنده ياد(
  تبريز 1331متولد 

  تهران در قلبي سكته علت به 2/7/1393 در درگذشت

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان مروي، 

 زندگي نامه

 از و گذرانـد  مـروي  دبيرسـتان  در را دبيرستان دوره. شد متولد تبريز در 4/5/1331 در يقمن محرمي علي
 مقـام  كسـب  بـه  موفـق  ميـداني و  دو و كشـتي  ورزشـي  هاي رشته در. بود رياضي رشته ممتاز شاگردان
 مكانيك مهندسي رشته در شريف دانشگاه وارد 225 رتبه با و كرد شركت رياضي كنكور در. شد قهرماني

 فرهنگـي  هـاي  جنبـه  از ايشـان  .بودنـد  ايشـان  عالقـه  مـورد  اساتيد از مهري دكتر و رضا پروفسور. شد
 در بـار  اولـين  بـراي  دانشـگاه  از بعـد  .بودنـد  قـوي  روز نيازهاي و ها ضرورت شناخت و فني و اقتصادي
  .دادند نظامي آموزش دانشجويان به دانشگاه تاالرهاي

 سـيد  واصـل  عـارف  تائيد مورد معنوي لحاظ از و داشتند توحيدي و الهي معارف مطالعاتي سيردر زندگي 
  .بودند طباطبايي عالمه همدوره و قاضي مرحوم شاگرد كشميري عبدالكريم

  .از ايشان همسر و دو فرزند به نامهاي محمد و زهره به يادگار مانده است

  ق حرفه ايبسوا
 مسـئوليت و  شـدند  ملـي  صـنايع  وارد آن از پس. شدند بكار مشغول فرگون مهندسي شركت در سالپنج 
 را ملـي  صـنايع  نشـريه  اولـين  در ايـن دوره . گرفتند بعهده را عمومي روابط
 تكليـف  تعيـين  كـه  شـد  تشكيل اي نفره 5 هيئت آن از پس .كردند منتشر
 را هيئـت  ايـن  اعضاي .داشت عهده به انقالب از پس را ها شركت مالكيت
. داد مي تشكيل صنايع وزارت نماينده و دادستان دولت، نماينده شرع، حاكم
 تعيـين  شرعي انشاء با ايراد شدن وارد از قبل را شركت 120 از بيش ايشان

 احيـا  را مـردم  ملـي  حـق  تومـان  ميلياردهـا  نمودند و به اين ترتيب مالكيت
   .كردند
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 زمينه در انقالب از قبل ساله پنج چهارم تا دوم برنامه ايران مطالعاتي سير به منظور ترويج انقالب از پس
نوسـازي   سازمان واردسپس  .دادند قرار مديراندر اختيار  مطالعاتي براي را اقتصادي و بانكي علمي هاي

 متوقـف  انقـالب  از بعـد  كه تجهيزاتي ساخت و طراحيدر اين دوره برنامه  .شدند ايران صنايع گسترشو 
  .كردند اندازي راه را بود شده

  دوره جنگخدمات 
 ارائـه به شـرح زيـر    جنگ دوره در را اي ويژه خدمات و شدند سپنتا شركت مديرعامل سپس و فني مدير
  .دادند
  دوست رفيق آقاي و كالهدوز شهيد پايگاه و سپاه وزارت با نزديك ارتباط
  تداركات و لجستيك سپاه وزارت در جنگ هاي فوريت ستاد عضو

  جنگ براي اهواز سپنتا يآهنگر و تهران سپنتا كارخانه سازي ماشين قسمت اختصاص
  سپنتا كارخانه كنار باقري شهيد موشكي واحد براي ساختمان و زمين اختصاص

  تهران سپنتا واحد در خمپاره توليد
  كننده شناور و فلزي قسمت دو داراي مجنون شناور پل ساخت
  خيبر نفر پل ساخت براي قوطي ارسال
  جنگ هاي جبهه و رودبار هاي زده زلزله براي بسيار سيار صحرايي هاي حمام ساخت
  ساخته پيش سنگرهاي ساخت
  سپاه سازي قايق مصرفي پروفيل ساخت
  آلومينيوم از كردن پر با دشمن كننده گمراه هاي بالن ساخت
  رزمندگان چادر براي چادر تيرك ساخت
  كاظمي شهيد اشرف نجف لشگر براي تانك ساخت

 مـي  آنجـا  شـناخت  بـراي  ابتـدا  را شـهدا  تمام كه مادر الشهداي معراج به اهواز گالوانيزه سالن اختصاص
  .آوردند

  اسرا براي اهواز در سالن يك اختصاص
  سازي تابوت براي سالن يك اختصاص
  اهواز درمانگاه تنها به فرستادن و زخمي رزمندگان اوليه كارهاي براي سالن يك اختصاص

  مردمي اوليه غذايي مواد تن زارانه احياء و ها عراقي توسط شده تعطيل هاي سردخانه اندازي راه
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  پس از جنگخدمات 
 مـورد كـه   سـپنتا  شركت مالي صورتحسابهاي و عام سهام قيمت اوج نظر از سود و توليد طاليي سالهاي
  .به صفر رسيد سپنتا دولتي كارخانه هاي بدهيدر اين دوره . قرار گرفت اسالمي شوراي مجلس تقدير
 تهران نمازجمعه درتك نرخي كه  صورت به آهن و لوله قيمت آوردن نپايي براي اقتصادي تعديل اجراي

  .مورد تقدير قرار گرفتند
  خرداد 15 بنياد صنايع بخش رئيس
 بـراي  اسـپيرال  لوله دو بين فوم تزريق بار اولين برايكه در اين دوره  افشان زهره صنعتي كارگاه احداث
و  قنـدي  شهيد مخابرات تهويه، تهران المللي بين اهنمايشگ تهويهو پروژه هاي  تهويه در هوا دماي حفظ

 هـاي  شـركت  بـا  گـرم  هـاي  لولـه  نورد رويبر  اروپايي كشورهاي به علمي سفرهاي و علمي تحقيقات
  .زيمنس و مانسمان انجام شد

  جهان سازان لوله انجمن افتخاري عضو

  المنفعه عام كارهاي
  منيريه خيابان در واقع خرداد 15 بنياد احمديه حسينيه اندازي راه و تكميل
 شهيد كهريزك سالمندان نگهداري مركز چي فتوره مرحوم ساختمان بناي متري هزار 5 ساختمان تكميل
   نژاد هاشمي
  قزوين دشت روستاي براي حمام ساخت
  .بودند عيالوار يا صغير فرزندان داراي كه سپنتا شركت شهدا هاي خانواده براي مسكن تهيه به اقدام
  صنعت ميدان در واقع 70 سال از) ع(اكبر علي حضرت حسينيه يانداز راه
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  مدرسي، محمود) زنده ياد(
  كاشمر 1331متولد 

  در تهران به علت سكته قلبي 1393درگذشت در تاريخ پنجم بهمن 

  تحصيالت
  1356ليسانس رياضي با كهاد كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1349ديپلم رياضي از دبيرستان علوي مشهد، 

 زندگينامه

موفق به  1349در سال . در شهر كاشمر به دنيا آمد 1331مرحوم محمود مدرسي در تاريخ بيستم فرورين 
براي تحصيل در رشـته رياضـي دانشـگاه     1350در سال . اخذ ديپلم رياضي از دبيرستان علوي مشهد شد

در شركت هاي ملي فوالد ايـران   1361التحصيلي تا اواسط سال  از زمان فارغ. صنعتي شريف پذيرفته شد
المللـي   به استخدام شركت بـين  1361در آذرماه . و آلوم پارس به عنوان كارشناس فني مشغول به كار بود

در اواخـر  . درآمد و در اين شركت به عنوان كارشناسي فني مشغول به كـار شـد  ) ايريتك(مهندسي ايران 
يم و هماهنگ كننده كل برنامه ريـزي و كنتـرل   خدمت در سمت معاون مديريت پروژه هاي احياي مستق

  .بازنشسته شد 1/4/1390پروژه مسئول انجام وظيفه بود و در تاريخ 
او همواره . در اثر سكته قلبي دار فاني را وداع گفت 1393مرحوم محمود مدرسي سرانجام در پنجم بهمن 

. به آن تعلق داشـت همـت گماشـت    عاشق ايران بود و با تمام توان و سعي خود در پيشبرد جامعه اي كه
  . هاي واالي انساني انساني بود مومن و مسئول و پاي بند به ارزش

فرزند ارشد روزبه . از ايشان همسر و سه فرزند پسر به نام هاي روزبه، سيامك و پويا به يادگار مانده است
التحصـيل مقطـع    ارغفرزنـد دوم سـيامك فـ   . باشـد  داراي مدرك كارشناسي رياضي و علوم كامپيوتر مـي 

كارشناسي ارشد در رشته مهندسي شيمي و نفت از دانشگاه صنعتي شريف و در حال حاضر مشغول ادامـه  
و فرزند سوم پويا محصل . باشد تحصيل مقطع دكتري در خارج از كشور مي

  .دبيرستان است
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  بصيرزاده، حسن) زنده ياد(
  يزد 1331متولد 

 بـه  سـاواك  مـاموران  دسـت  بـه  و ردسـتگي در تهـران   20/8/55 تاريخ در
  .رسيد شهدات

  تحصيالت
  1355ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  
  
  
  
  
  

  جاويدان، يونس) زنده ياد(
  تبريز 1331متولد 

 سرطان بيماري علت به آمريكا در 18/2/91 در درگذشت

  تحصيالت
  1356ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  عقيلي، محمد) زنده ياد(
  تهران 1331متولد 

 قلبي سكته علت به 9/11/92 تاريخ در درگذشت
  

  تحصيالت
  1361ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 

  1350ديپلم رياضي از دبيرستان دارالفنون تهران، 

 و مديريتي سوابق شغلي

  در تهران قطعه فرآور پارس شركتمدير عامل 
  
  
  فدائي، ابوالقاسم) ه يادزند(

  بروجرد 1332متولد 
 تهران 1360 شهريور 25 در درگذشت

  تحصيالت
  1654ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  افضل پور، محمد) زنده ياد(
  اهواز 1330متولد 

  تهران در 1391 مهر 25 تاريخ در درگذشت
 

  1355ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
  
 

  ايرج  انوري كوهستاني،) زنده ياد(
  بم 1331متولد 
 

  1354، ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف
  
 

  جباري مستحسن، جليل) زنده ياد(
  1367 ماه مرداد در درگذشت

 
  1354ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 

  

  حدادي مقدم، حسين) زنده ياد(
  تنكابن 1330متولد 
  رشت شهر در 1363 ارديبهشت 14 در ذشتدرگ
 

  1356ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  رشتچيان، مسعود) زنده ياد(
 تهران 1332متولد 

  تهران در 1367 مرداد در درگذشت
  1354ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 

  
  

  شريف زاده گلپايگاني، مجتبي) زنده ياد((
  تهران 1332متولد 

  تهران در 1362تا  1361بين سالهاي  درگذشت
  1359ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 

  
 

  شهبازي، محمد تقي) زنده ياد(
  شيراز 1330متولد 

  
 

  1354ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  

  شيرعلي، ايرج) زنده ياد(
  شادگان 1332متولد 

  آمل در 1361 بهمن پنجم در درگذشت
 

  1356ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  شيوا، بهروز) زنده ياد(
  رشت 1330متولد 

  تهران در 30/10/1361 در درگذشت
  1354، ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف

التحصـيلي از دانشـگاه، بـراي ادامـه تحصـيل بـه        مرحوم شيوا پس از فارغ
اما ظرف يكسال به بيماري ام اس مبتال شدند كه منجر به . فتندانگلستان ر

سال بيماري پيشرفت سريع داشـت   4در مدت . بازگشت ايشان به ايران شد
ايشـان بـه مـدت سـه سـال در شـركت مخـابرات        . كه مجبور به حركت صندلي با صندلي چرخدار شدند

 1361ام دي مـاه   د و منجر به فوت ايشان در سيمشغول به كار بودند تا آنكه بيماري ايشان را از پا درآور
  .شد

  عابد آملي، منيره) زنده ياد(
  آمل 1331متولد 

درگذشت در اواخر دهه پنجاه در حين تحصيل فـوق ليسـانس در فرانسـه،     
  پاريس به علت بيماري

  1355ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف، 
 

  عطائي، بهروز) زنده ياد(
  تهران 1332متولد 

 كاليفرنيـا  در سـرطان  بيمـاري  علـت  به 1386 ماه ارديبهشت در درگذشت
  آمريكا

 
  1356ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  غالمي، علي) زنده ياد(
  شيراز 1326متولد 

 
  1355، فوق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف

 
  

  بهروز  فتحي،) زنده ياد(
  اهواز 1331متولد 

  تهران در 1362 ماه بهمن در درگذشت
  1355، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف

  
  

  فخار شاكري، ) زنده ياد(
  تهران 1332متولد 

  قلبي سكته علت به تهران در 1386 مرداد 28 در درگذشت
  1355ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، 

  اينرشيمي تهراناشتغال در شركت 
 

  فريدون فر، فريدون  )زنده ياد(
  شيراز 1330متولد 

 ها صخره از سقوط حادثه علت به تهران در 1355 شهريور 20 در درگذشت
  شيرپال در

  1355ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
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  فريد كشاورزي،) ياد زنده(
   ابهر1332متولد 

  شهر/ساكن كشور
 

  1355، ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف
  
 

  شهرام نظريان،) ياد زنده(
   تهران1332متولد 

  درگذشت به علت بيماري
 

  1354ليسانس فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف، 
  
 

  علي مقدم، يگانه
   كاشان1332متولد 

   در اثر تصادف رانندگي در راه قم كاشان1358درگذشت در سال 
 

  1354شگاه صنعتي شريف، ليسانس مهندسي صنايع از دان
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  مشخصات دانشجويان درگذشته از دوره ششم
  امير شاه كرمي باده، مهدي) زنده ياد(

  اصفهان 1331متودل 
 درگيـري  در 1354 خـرداد  31 در مبارز سياسي و موسس گـروه مهـدوين،  

  .شدند شهيد اصفهان در ساواك نيروهاي با مسلحانه
 5دانشگاه صـنعتي شـريف بـا     1350دانشجوي كارشناسي فيزيك ورودي 

  واحد درسي

  مسعود  پرورش،) زنده ياد(
  .ندرسيد شهادت به مسلحانه درگيري در 1354 بهمن 6 درمبارز سياسي 

دانشـگاه صـنعتي    1350ورودي  دانشجوي كارشناسي مهندسـي مكانيـك  
  واحد درسي 69شريف با 

  
 

  جاويد الهي، جميل )زنده ياد(
  1353درگذشت در سال 

دانشگاه صنعتي شـريف  1350دانشجوي كارشناسي مهندسي سازه ورودي 
  واحد درسي 69با 
  

  حميدرضا  فاطمي،  )زنده ياد(
 شـهادت  بـه  اعـدام  با اجراي حكم 1354 اسفند 16 تاريخ در ،مبارز سياسي

  .ندرسيد
دانشـگاه صـنعتي   1350دانشجوي كارشناسـي مهندسـي مكانيـك ورودي    

  واحد درسي 82شريف با 
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  محمدرضا مجاور حسيني،  )زنده ياد(
  رانندگي تصادف علت به1353درگذشت در سال 

 89دانشـگاه صـنعتي شـريف بـا      1350دانشجوي مهندسي صـنايع ورودي  
  واحد درسي

  
  

  جعفر محتشمي،  )زنده ياد(
  .ندشد شهيد مسلحانه درگيري در 1354 بهمن 6 درمبارز سياسي 

 
واحد  65دانشگاه صنعتي شريف با 1350دانشجوي مهندسي شيمي ورودي 

  درسي
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  ششمدوره آموختگان  نمايه دانش
  

در اين بخش فهرست و نمايه عموم دانش آموختگان دوره ششم به ترتيب دانشكده و حروف الفبا ارايه 
  .در ابتدا نام خانوادگي، نام و در مقابل هرشخص شماره صفحه بيوگرافي ارايه شده است. ستشده ا

  
  سازهدانشكده مهندسي 

94 ابراهيمي سپهر، محمدعلي
43 احمدي كاشاني، كامران
625 انوري كوهستاني، ايرج
45 بروجردي، سيد عليرضا
46 تهراني زاده، محسن
95 حمدجامي زيركي، صالح الدين م
91  حاتمي، قادر
50 )دانش(حبيبي گورايم، وهاب
95 حسن آبادي، جليل
91 حسن پور متي كالئي، محمود
53 حسينعلي بيگي، مرتضي
56 خوانساري، سيد وحيد
59  دركشلو، آزاده
61  رباني، محمد
63 رفعت نيا، نسرين
64 رفيعي طاري، محمدحسين
68 زهره اي، محمود
71  عيدسپنجي، س
73 سلطاني تهراني، رضا
95 سمناني زاده، منوچهر
75 شمسي، جمال

95   شهابي، علي اصغر
92   علي بيك، محمدرضا
77   علي زاده خرازي، محمدمسعود
96   عيمانوئيل، بهمن
92   فاميل ذوقي، مهدي
628   فخارشاكري، بابك
78   قاجاريه بني اعمام، فرهنگ
80  قاضي، محمد
93  ويگنقريبيان،
80  كاشاني، محمد
83   كاظمي، محمدتقي
85  كريمي، مهدي
629  كشاورزي، فريد
86   كيشي گرمرودي، نوذر
96  معين، بهرام
87   مقتدري زاده، مسعود
94  نبيي، احد
89   نجف تومرائي، مهرداد

  

  صنايعدانشكده مهندسي 
133 اميري خورهه، ساسان
98 بابائي جهرمي، كرامت اله
100  بهدشتي، آذر

101  تمدني، اديب
102   جاويدان، منصور
625   جباري مستحسن، جليل
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جزائري، يحيي 605
133 حفيظي، هايده
114 طبالونداني، عباس حقگو
104 خورشيدفر، كامبيز
133 دانش اشتياني، مهدي
106  زرآزوند، حميد
107 زرگرارشادي، پرويز
108 ساسانيان، بيژن
129 ن، محمدعليسوخكيا
609 سيدين اردبيلي، سيدمنصور
133 شاپوريان، علي رضا
110 شايگان نيا، حسن
112 شمس شعاعي، شهرام
627  شيوا، بهروز
134 صالحي، محمدعلي
129  طبسي، محمد
134 عظيمي حصاري، مهران
134 علي زاده، نظام الدين
116  غفاري، اباذر
118  غيور، ژوبين
134  وحيدفارسي، 

135  قائم، مهناز
135   قاسمي نژاد، احمد
130   قورچيان، منصور
135   كاظمي سرتلي، اسماعيل
130   كاظمي مجدآبادكهنه، محمد
135   كراچي، مصطفي
119  كيانفر، فرهاد
136   محمدي روحي، سيروس
مرتضوي، سعيد  120
136  مرتضوي، ناهيد
131   مشايخي، محسن
121   مشكوتي، نجم الدين
131   مشهدي روح اهللا دماوندي، حميد
136   مظاهري ميبدي، فريبرز
132   معصومي فخار، سيدجواد
124   ميرجليلي، حسن
126   نعمت اللهي زين آباد، هوشنگ
127  همتي، شهال
132   ، پرويز)بردولي(نيك انجام
629   يگانه مقدم، علي

  )كارشناسي( دانشكده علوم رياضي
138 آذرافزا، مهدي
164  آرام، عذرا
162  ارباب، فريبرز
141 بيات، غالمرضا
164  پيوست، احمد
606 حيات غيب، هايده
142 رزازي، محمدرضا
164 رضائي، حسين
144 ساعدي، محمود
608 سليماني دهنه سري، بهرام

164   شفيعي تهراني، سيدعلي
146   شمس شعاعي، شهرزاد
165  صابري، نسرين
611  فرخصادقي،
147   صحابه تبريزي، بهروز
 صديقين، مجتبي  613
149   طلوع كاشف پاكدل، فروغ
615  طليمي، تقي
150  عمادي، حسين
153  قهرماني، سعيد
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162 الله، ابوالقاسم
622 مدرسي، محمود
163 معين، همايون

160  ، اميرنادري
165   نراقي آراني، خسرو
161  وكيلي، پيروز

  )كارشناسي ارشد( م رياضيدانشكده علو
167 آسرائي، اسداله
168 اعالئي پور، مسعود
181 امامي خوانساري، محمدرضا
181 بهجت، ابراهيم
172  تبريزي، الدن
173 دستوري، مهرداد
173 شكرانيان، صالح الدين
175 ظهوري زنگنه، بيژن

180   عربي مكي آبادي، مهدي
177   عموئي كالره، تيمور
628  غالمي، علي
181   فرح بخش، ناصرعلي
180  فرهنگ، مسعود
181  گاريا، ايدن
182  معيني، زهرا
182  ملكي، افراسياب

  دانشكده شيمي
625 افضل پور، محمد
205 بني اسدي، ابوالقاسم
202  جباري، علي
203 حسني، منوچهر
184 حسيني لواساني، سيدمحمد
203 خوشبختيان، محمد
186 ائي، مصطفيرج
206 زرين افسر، مجيد

ساكي زاده، كيومرث
206 شهيدي صادقي، بتول
204 شيخ رضائي، محمدتقي
207 طباطبائي نژاد، سيدمهدي
207 عالقبندها، اقدس

188  قادري، بيژن
207  قالچي، شهرام
208   قيافه داودي، باقر
191   كاهن، گوئل كليمي
208   كجباف، احمدعلي
208   نتري، محمدابراهيمكال
198   كهباسي، غالمعلي
196   كوچك پور، رجبعلي
200  ماجدي، محمود
204   محمدپوركازروني، علي
205   محمدزاده افهامي، مجيد
208   نظري نفوتي، علي رضا

  دانشكده فيزيك
224 آريائي نژاد، سيروس
210 آقائي تبريزي، حسين
212 اردشيرالريجاني، فاضل
214 ن، علي رضابدخشا

224  بروجردي، بيژن
604  بهلكه، محمد
225   حشمتي موالئي، محمدجواد
223   حمزه لوئي، محمدرضا
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223  رجبي، اختر
216 سميع زاده يزد، سيدمحمدرضا
225 سيدمحمدي، سيدمحمدامين
225 عبداله زاده شهربابكي ، عبداله
225 عرفاني، محمدحسن

عزيزي، عليرضا  217
218   ث الدين، پرويزغيا
220   مروج فرشي، محمدكاظم
224   مويد محسني، داريوش
629  نظريان، شهرام

  دانشكده مهندسي برق
قاضوي، شهاب الدين

227  ابري، اسداله
230 احمدي پوراناري، محمود
234  اخوان، فريد
338 ارجمندي رفسنجاني، علي
235 ارس نيا، فرزاد
236 افشار طارمي، سعيد
353 افشار هاشم خاني، منصور
238 )سيروس( افقهي، مرتضي
354  اقدسي، گلشاه
354 اكرميان، كامران
238  الوندي، فواد
339 امامي خوانساري، مجيد
241 اميني، ولي اهللا
243 انوري، كيومرث
339  باخدا، مريم
244 ، پيروزبرخوردار
245  بردبار، اردشير
339 برهاني، همايون
246  پايا، علي
251  پورآباده، جواد
252 پوربقراط، فرزاد
253  پورعلي، بهرام
254 پورميرزا، اميرحسين
340  جعفري، ناصر
354  جاللي، بيژن

256   جندقي سمناني، راضيه
258   چهل اميران، مسعود
354   حاجي حسيني، علي
355   حاجي خامنه، محسن
259   حكيم مشهدي، حسين
341   پناه، خداحسينخامس
355   خان زاده، ابراهيم
260  ختائي، سهراب
341   خداداد مستشيري، بهزاد
355   خرم آبادي، كامران
356  داورپناه، فرناز
342  درويشان، حميد
342   راثي زاده، غالمرضا
626   رشتچيان، مسعود
356   رفيعي، سيدمحمدتقي
262  زربافيان، سهيل
356  ستوده، مهدي
343   مدي راد، سيروسسر
343  سعيدي، احمد
سنبلستان، جواد  265
344   سوفالي، منوچهر
267   سيف نراقي، علي رضا
356   سيگاري، غالمحسين
270   شاهرخي مقدم، فرهاد
272   شرافت، احمدرضا
344   شريف بختيار، مهرداد
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357 شموئيليان، عنايت اله
273 شيرمحمدي نورعيني، داريوش
345 ربابصفابخش، 
276 صفابخش، رضا
345 طالبي طادي، مهدي
279 طاهر تهراني، فلور
357  طاهري، بيژن
346 ظفرمحتشمي، اميرمسعود
346 ظفرمحتشمي، مظفر
627 عابدآملي، منيره
281 عبدولين، ادگار
347  عزيزي، راشل
282 علي پور، محمد
284 ، فريدونرانيعليشاهي نو
347 اصرغضنفري املشي، ن
285 غفاري، سيدمحمدرضا
288 فرهي، عبدالحميد
348 فروزبخش، فرهاد
 قاضوي، شهاب الدين 348
290  قدسي، محمد
287  قنبري، برات
294 كاردان، احمداقا
295 كرباسي، جاويد
618 كرد، حميدرضا
349 كرمانشاچي، محمدعلي
349 كالنتري طراري، نادر
350 گرجي سينكي، عبدالعلي
296 گرمچي، جمشيد
299 لطف عليان، محسن
300 ، افشين)خيرمحمدي( متين
302 محفوظ باهللا، سيداحمدرضا

305  محمدي، فرخ
304  مخبر، خشايار
308   مراغه چي، بهزاد
350   مرتضائي فريد، كامران
312   مصطفوي، ميرفريد
357   معروفي بزرگي، ماندانا
314   معصوم پور، هانري
351   معمارزاده اصفهاني، جواد
357   مفاخر، فخرالدين
358  مفيد، محمدآقا
315  مالكي، محمد
351   ملك اسماعيلي، علي رضا
318   مليحي باسمنج، فرخ
321   مهرين فر، احمد
323   ناصح شهري، حسين
324  ناظم، محمود
358  نتنالي، الياهو
352   نجف آبادي فراهاني، رضا
352   نديمي فرخ، عبدالعظيم
 مدرضانصيري طوسي، مح  326
327  نورائي، علي
329   نوروزي، محمدصادق
331  نوروزيان، بهروز
353  نيكخواه، بهروز
358  هاشمي، سعيد
332  واحدي، ابراهيم
358   وزاني، محمدجعفر
334   وهاب، غالمرضا
336   يعقوبي شريف، مرتضي
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  شيمي مهندسي دانشكده

405   مهشيد آژير،
360   احمد ارجمندي،
361   سياوش اميري،
363   سعيد اميني،
365   الهه انساني،
370   داريوش باستاني،
372   محمدحسن باقري،
405   مينو زاده، بزرگ
412   جهانگير بيگلري،
623   يونس جاويدان،
406   حشمت جوانبخت،
374   فريبرز حقيقت،
380   محمدحسن اف، خان
406   اسداله صنيعي، ذهب
407   شيرين راغب،
607   ايرج آواز، خوش رحيمي
376   داود رشتچيان،
381   مصطفي راد، رفعت
382   شاپور رودپيما،
383   شيوا زجاجي،
385   فخرالسادات آزاد، سيدين
626   ايرج شيرعلي،
387   عظيم ممقاني، نژاد عبدل
407   حسن محمدي، علي
408   كيوان ختام غفوريان،
412   اكبر علي غياثي،

388   يدسع فالحي،
412   ناهيد آسا، فلك
413   نورالدين قاصدي،
413   تيكران سيركي، قراخانيان
617   محمد فلكي، زاده قلي
413   عبدالرضا كاوسي،
389   محمدحسن كاوياني،
408   احمد سيرت، نيك گلچين
409   نسرين محمدي،
409   شهرام مدي،
410   محمود توچائي، مرادي
392   سيدمرتضي مرتضوي،
393   سيدمسعود ضوي،مرت
395   مسعود معمارپور،
410   منير تنها، عراقي مفتخري
414   حسن مقتدري،
396   جواد مالحسني،
411   داود محمدآبادي، مهرابي
398   آقاولي نژاد، موسوي
411   آذر ،يعشق يناظر
414   سيدقاسم نوراني،
400   سيدمحمد التجار، وكيل
402   حسين وكيليان،
403   هالل يروشلمي،
404   مهرانگيز يزدانيان،

  متالورژي مهندسي دانشكده
416   )فرامرز (محمد موثق، آشوري
424   اله فتح اني،بلن آقاخاني
420   جعفر مستوفي، اخوان

422   عبداله افشار،
427   عباس اميري،
623   حسن بصيرزاده،
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462 بهزادي سنجابي، محمد
جهان افروز، علي 428
430 حائري زاده، خيريه بيگم
431 حاجي ميرزائي، مهوش
433 حسيني، سيدمحمد
434 خوشبخت، احمد
436 داودي، مسعود
438 رسولي ديسفاني، حسن
439 رضائي آريا، فرهاد
464  رفيع، موريس
464  رفيعا، فرزين
441  رهبري، فرهاد
464 روشناس، محمدمهدي
464 سامي كرماني، مسعود
443 سليمانيها، مجتبي
445 سيداكبرسيدي، 
465 شكرزاده، محمود
446 صادقيان، جمشيد
614 ضيائي مويد، علي اكبر
462 جمشيدطالبيان، 
616 عالياني، حسين

448   عباسي، محمدحسن
627  عطائي، بهروز
465   عطارزاده بهبهان، احمد
624   عقيلي، محمدتقي
617   علي قلي زفره، محمدعلي
465   عليمرداني، محمدرضا
455   حمام كار، سيدرضاغفاريان
463   غالمزاده نباتي، محسن
624  فدائي، ابوالقاسم
450  فرآريا، مرتضي
452   ، علي رضارفالحي آرزودا
465  قاسميان، رحيم
466   قاصدي، غالمحسين
466   قاضي مرادي، علي رضا
463   قنبري اهري، كاظم
457   گلستاني فرد، فرهاد
466   مجيدي، فريدون
459  اصرمرداني، ن
460   ، عبداله)نقي(نقيبي راد
461  ورهرام، ناصر

  دانشكده مهندسي مكانيك
468 آزمنديان، علي رضا
469 آشنائي، محمد
584 احساني، غالمعلي
472 اخوان بهابادي، محمدعلي
584 اخوان سيگاري يزد، عباس آقا
585 افغان علوي، مسعود
475 اميدوار تهراني، محمدتقي
585  هر، جهانداربا
477 برازجاني، محمدباقر
479 برخورداري يزدي، احمد

484   به نژاد، علي رضا
480  بهزادي، بهيمن
482   بهكام، سيدمحمد
485   بهين فر، عبدالمهدي
586  پزشك زاد، نادر
489  پوركي، فروزا
492   تقوي تفرشي، كاوه
493  جابري، يوسف
495   جباري طالقاني، بهنام
600   هان بخش، علي رضاج
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498 حاجي زاده، مسعود
625 حدادي مقدم، حسين
600  حسني، محمد
500 خاشع، شهريار
503 خالصي حسيني، محمدرضا
505 خضري يزدان، محمدرضا
508 خليل الهي، حسين
509 خوش گفتار پسيخاني، محمدرضا
586 دبيريان، عزت اله
510 دهداري، محمود
600 علي محمدذوالفقاري، 
515 رحمانيان، احمد
518  رضائي، گيتي
520  سجاد، مهدي
521 سراج، محفوظ
610  شاكري، احمد
522 شاكرين، سعيد
587  شاهي، خسرو
600 شاهين گهر، علي
587  شرفي، محمد
626 شريف زاده گلپايگاني، مجتبي
601 شعباني، محمد
588 شفاعت قراملكي، محمد
ي، محمدحسنشفيعي ده آباد 588
589 شكاري اسحق آبادي، داود
589 شكراللهي، هادي
590 شكورزاده، محمدمهدي
590 شكوه، محمدرضا
591  شمسا، كاوه
626 شهبازي، محمدتقي
525 شورشي، رحمت اله
526 شيخ االسالمي، محمدزاهد

528   شيراني چهارسوقي، ابراهيم
601  صهبا، مسعود
531   بادي، فريبرزاردو)طالب زاده(
533   عاصم پور، مصطفي
591   عباسي، محمدحسين
534   عبداللهي رئيس آباد، حبيب اله
592   عطاران، منوچهر
592  عطرلي، جمشيد
536   عالقبند پيگاهي، ناصر
537   فتاح حصاري، ضرغام الدين
628  فتحي، بهروز
593   فتحيان دهكردي، ارسالن
539  فراهت، سعيد
593   منوچهرفرح وشي،
542   فرهمندراد، شيوا
544  ، ايرجفروزنده
628   فريدون فر، فريدون
547   قربان اوغلي، ولي
594   قهرماني، كامران
594   كردنژاد، حشمت اله
601  كالنتري، بهرام
595  كلكته، مصطفي
549   الجوردي، سيدهاشم
619   محرمي منيق، علي
550  مددنيا، جعفر
551  مرتضوي، احمد
595   مرصوصي، رسول
553  مصباحي، امير
555   مظفري، علي اصغر
557  معمار، شكراله
558   مكاره چي، شهريار
559   ملكي نوجه دهي، نسرين



 

640 
 

596 منبتي شرق، احد
561 مهاجر، جمشيد
596  مهتدي، ايرج
597 مهتدي تبريزي، محمود
563 مهنما، عبدالحسن
568 ميرفندرسكي، سيدمحمدحسين
582 ناصرزاده، شهريار
570 ناطق، محمدجواد
572 نبي پور، عبدالعباس
597 نجفي زاده، احمد
574 نجفي منش، محمدرضا
576  نظري، محمد

601   نگارستاني، محمود
602   نمازي، عبدالمجيد
602   نميري كالنتري، منوچهر
598  نوائي، كاميل
602  نوربخش، سعيد
578   نوروزي ساماني، بهرام
580   نيل فروش زاده، علي
598  هادزاد، انوشه
583  هاشم، خسرو
599  هراتي راد، علي
599   هندي زاده، منوچهركليمي
602   وكيلي پور، رحيم

  
  

  
  




