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مقدمه
به نام آنکه هستی را فکرت آموخت

با سالم و احترام؛

دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا گذشــت بیــش از  ۵۲ســال از فعالیتــش حــدود  ۵۵هــزار

نفــر را در مقاطــع مختلــف تربیــت کــرده کــه قریــب دو هــزار نفــر از آنــان در جایــگاه
هیئــت علمــی دانشــگاه هــای مختلــف ایفــای نقــش مینماینــد .بــا ورود اولیــن دوره فــارغ

التحصیــان بــه عرصــه کار و فعالیــت (در ســال  ،)1349کیفیــت و آوازه و شــهرت ایــن

دانشــگاه احــراز شــد کــه در ادامــه بــا انتخــاب بهتریــن دانــش آمــوزان و بهتریــن و دلســوزترین

اســاتید ایــن خوشــنامی نــه تنهــا حفــظ کــه روز بــروز بــر آن افــزوده شــده اســت.

در ســند راهبــردی دانشــگاه آمــده کــه میخواهــد ســرآمد در آمــوزش ،ســرآمد در پژوهــش و

دارای اســتقالل نســبی مالــی و  ...باشــد .در تحقــق ایــن اهــداف جــدای از همــت حاکمیــت

و تــاش مســئولین محتــرم ،نقــش فــارغ التحصیــان میتوانــد بســیار برجســته باشــد زیــرا
در بســیاری از حــوزه هــای علمــی و تحقیقاتــی ،فنــی و صنعتــی ،مدیریتــی و اقتصــادی،

اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی ،هنــری و ورزشــی حضــور پررنــگ دارنــد در شــرایطی کــه

ایــران عزیــز مــورد تحریــم بیرحمانــه قــرار گرفتــه ،نمـ ِ
ـود ایــن مشــارکت ملمــوس تــر خواهــد

بــود.

انجمــن فــارغ التحصیــان شــریف خوشــبختانه موفــق شــده از ســال  1389هــر ســاله

گردهمایــی بــزرگ فــارغ التحصیــان را برگــزار نمایــد .ایــن گردهمایــی گرچــه بــه کلیــه
فــارغ التحصیــان تعلــق دارد ولــی در هــر ســال توســط کســانی کــه  ۴۰ســال قبــل بــا اخــذ
مــدرک در یکــی از مقاطــع تحصیلــی فــارغ التحصیــل شــده انــد میزبانــی مــی شــود کــه
امســال نوبــت دوره نهمــی هــا اســت (ورودی هــای ســال  ۱۳۵۳کــه در ســال  ۱۳۵۷در
آســتانه انقــاب اســامی فــارغ التحصیــل شــده انــد).

انجمــن فــارغ التحصیــان چهارمیــن دوره اســت کــه کنفرانــس ســالیانه را هــم برگــزار مــی

کنــد زیــرا جامعــه دچــار ابرچالــش هایــی اســت کــه همگــی آن هــا را لمــس مــی کننــد
نظیــر بحــران بــی اخالقــی ،بحــران زیســت محیطــی ،بحــران ترافیــک ،بحــران انــرژی ،بحــران

صنــدوق هــای بازنشســتگی و  ...طبیعــی اســت کــه نظــام حکمرانــی بــا تــوان محــدود نمــی
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توانــد بــه نحــو مطلــوب از عهــده ایــن هــا برآیــد .اینجاســت کــه آگاهــان ،دانشــگاهیان،
دلســوختگان و اندیشــمندان بایــد پــا پیــش بگذارنــد .انجمــن فــارغ التحصیــان شــریف

بــا درک ایــن مســئولیت اجتماعــی و بــا پشــتوانه قــوی و توانمنــدی فــارغ التحصیــان ایــن
دانشــگاه در صــدد اســت کــه مســائل و معضــات مبتالبــه جامعــه را کارشناســانه تجزیــه و

تحلیــل کــرده و راه حــل هــای مناســب و اجرائــی را ادامــه دهــد تــا بدینوســیله ِدیــن خــود را
ادا کــرده باشــد امیــد آنکــه مقبــول افتــد.

خوبســت بدانیــم کــه ایــن دانشــگاه تاثیرگذارتریــن مرکــز علمــی در رشــد و شــکوفایی

اســتعدادها و توســعه قابــل تحســین کشــور بــوده اســت لــذا بــر ماســت کــه از ایــن جایــگاه
رفیــع در ایــن برهــه حســاس از زمــان صیانــت کنیــم تــا همچنــان نگینــی درخشــان بــر تــارک

علــم و فنــاوری ومدیریــت بدرخشــد .وظیفــه هــر فــارغ التحصیلــی اســت کــه ایــن مهــم را
دغدغــه خــود بدانــد الزمــه اش اینســت کــه ابتــدا خــود را در شــبکه فــارغ التحصیــان شــریف

قــرار دهــد .از طریــق شــبکه ســازی و بــا انســجام و ایثــار و برقــراری ارتبــاط تنگاتنــگ میتــوان
انجمــن فــارغ التحصیــان و دانشــگاه پرافتخــار شــریف را در نیــل بــه اهــداف عالیــه یــاری

داد.

بــا زبانــی قاصــر از ریاســت محتــرم دانشــگاه ،معاونیــن محتــرم و مدیــران محتــرم ســتادی
دانشــگاه ،ریاســت محتــرم ســتاد دوره نهــم و اعضــا محتــرم کارگــروه هــا و مدیریــت محتــرم

اجرایــی انجمــن و همــکاران عزیــز و نیــز پیمانــکار مجــری صمیمانــه تشــکر مــی نمایــم.
دیماه 1397
محمود شیری
دبیر کل انجمن
(دانش آموخته دوره اول)
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بازگشت به دانشگاه پس از  40سال

بــه نــام دانشــگاهی پــر عظمــت کــه در دوران مــا ،علیرغــم تضادهــای فکــری و معرفتــی و

گروهــی ،همــواره جایــگاه دوســتی ،صداقــت  ،پاکــی و رواداری بــود .مــکان مقدســی کــه
نــه بحکــم حکومــت و زمامــداران زمــان دچــار انحطــاط اخالقــی شــد و نــه بــه جــور و جبــر
مقــدس نمایــان دانشــجوئی ،ناچــار بــه تظاهــر بــه دینــداری و دوگانگــی در اندیشــه و عمــل.
مکانــی بــرای تضــارب افــکار و ســیال شــدن اندیشــه هــا در بطــن جوانانــی کــه هریــک از

ســر زمینهــای دور و نزدیــک و بــه حکــم توانائــی هــای علمــی و انتخــاب خــود و نــه بــر مــدار
ســهم بنــدی هماندیشــان حکومــت  ،بــه دانشــگاه آریامهــر وارد شــدند کــه پذیــرای همــه
جوانــان ایــران زمیــن از ترکمــن و لــرو بلــوچ ،تــا آذری و کــرد و فــارس بــود.

بــا اینکــه دانشــگاه صنعتــی شــریف از زمــان تاســیس تاکنــون همــواره بــه عنــوان دانشــگاه برتر
کشــور در حــوزه فنــی و مهندســی شــناخته شــده اســت و هنــوز هــم انتخــاب اول رتبــه هــای

برتــر کنکــور سراســری اســت ،معهــذا دوره نهــم دانشــگاه کــه بــا حــذف متعــدد تــرم هــای
تحصیلــی ،بازداشــت  ،شــکنجه و کشــته شــدن دانشــجویان همــدوره ای ،آنچنــان ســخت و
دشــوار گذشــت کــه از حــدود 900نفــر ورودی ســال  ،1353تنهــا  392نفــر از دانشــگاه

فــارغ التحصیــل شــدند و از ایــن نظــر در بیــن تمامــی دوره هــای تحصیلــی دانشــگاه ،دوره
ای اســتثنائی بــوده و خواهــد بــود.

بدلیــل تعطیلــی دانشــگاه در ترمهــای بهــار و پائیــز ســال  ،1357تعــداد قابــل توجهــی از
دوره نهمــی هــا بــرای ادامــه تحصیــل بــه خــارج عزیمــت کردنــد و بخــش عمــده ای نیــز
خــواه ناخــواه وارد فعالیتهــای سیاســی شــدند .ایــن رویکــرد باعــث شــد تــا پــس از پیــروزی

انقــاب اســامی و بازگشــائی دانشــگاه در همــان ســال و در شــرایط و فضــای کامــا بــاز
سیاســی ،شــاهد رویدادهــای بســیار متفاوتــی نســبت بــه قبــل از تعطیلــی دانشــگاه باشــیم.

ایــن رویدادهــا و رخ دادهــای پــس از آن باعــث شــد تــا شــیرینی پیــروزی انقــاب  ،بــزودی
موجــب تلــخ کامــی هــای زیــادی شــد کــه شــایداز دســت دادن بهتریــن دوســتان هــم اندیــش

و دگــر اندیــش در ســالهای پــس از آن  ،کمتریــن آن بــود.

فعالیــت مجــدد دانشــگاه بــا بازگشــائی کارخانجاتــی کــه مدتهــا در اعتصابــات سراســری از
فعالیــت بازمانــده بودنــد ،همــراه گردیــد .امــا ایــن شــروع بــکار دوبــاره نیــز بــا چالشــهای

بســیار زیــادی مواجــه گردیــد .فــرار صاحبــان کارخانجــات بدلیــل نگرانــی از بازداشــت و

مجازاتهــای غیــر قابــل پیــش بینــی ،عزیمــت یکبــاره متخصصــان خارجــی و داخلــی کــه
اداره کارخانــه و مدیریــت هــای فنــی و اجرائــی را در دســت داشــتند ،کمبــود مــواد اولیــه
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بدلیــل موانــع زیــادی کــه در خریدهــای خارجــی وجــود داشــت و نهایتــا ورود گروههــای
سیاســی عمدتــا چــپ بــه محیــط هــای کارگــری و برانگیختــن احساســات ضــد ســرمایه
داری و حمایــت از طبقــه کارگــر و ...باعــث شــد تــا بخشــی از دوره نهمــی هــا ،ایــن

بــار بــه مــدد دولــت موقــت و حکومــت در حــال تاســیس بشــتابند تــا بخــش هــای آســیب

دیــده اقتصــادی و ســرمایه هــای ملــی  ،بیــش از آن دچــار تخریــب و نابــودی نگردنــد .بدیــن

ترتیــب دانشــجویان و فــارغ التحصیــان دوره نهــم دانشــگاه بعنــوان نیروئــی تاثیــر گــذاردر

کاهــش تنشــهای کارگــری ،راهبــری واحدهــای کوچــک و بــزرگ صنعتــی و اقتصــادی،
فعــال نمــودن پــروژه هــای بســیار زیــاد عمرانــی بــی ســامان و رهــا شــده کشــور ،و همچنیــن

بعنــوان نیروهــای داوطلــب جهــادی ،وارد میــدان شــدند .همزمــان عــده ای از آنــان نیــز وارد

عرصــه هــای سیاســی ،فرهنگــی ،امنیتــی و نظامــی شــدند .بــا شــروع جنــگ تحمیلــی ،تعــداد
زیــادی از دوره نهمــی هــا در رده هــای مختلــف اعــم از نیــروی داوطلــب تــا افســر وظیفــه
و حتــی فرماندهــی عملیــات و قــرارگاه هــا ،بــه دفــاع از میهــن پرداختنــد کــه درانجــام ایــن

خدمــت مقــدس ،دانشــگاه هــزاران نفــر از بهتریــن فرزنــدان خــود و دوره نهمــی هــا هــم از

عزیــز تریــن دوســتان خــود را بــه عنــوان شــهید از دســت دادنــد..

از میــان تعــداد زیــادی از دوره نهمــی هــا کــه قبــل و بعــد از فراغــت از تحصیــل در دانشــگاه

صنعتــی شــریف بــه خــارج کشــور مهاجــرت کــرده انــد نیــز ،برخــی از آنــان در بهتریــن

دانشــگاههای آمریــکا ،کانــادا ،اروپــا و  ...بــه عنــوان مــدرس و محقــق مشــغول بــکار شــدند.

آنــان نیــز ماننــد ســایر فــارغ التحصیــان دانشــگاه شــریف ،بعضــا بــا فعالیتهــای علمــی و

تخصصــی و حمایتهــای خــود از نخبــگان و مــردم کشــور ،افتخاراتــی بــرای کشــور بــه
ارمغــان آوردنــد ،معهــذا بــدور از مالحظــات ایدئولوژیــک و سیاســی ،قســمتی از آنچــه که در

بخــش هــای علمــی ( ماننــد دانشــگاه)  ،صنعتــی  ،اقتصــادی و مدیریتــی در طــی ایــن ســالها
پــا برجــا مانــده و یــا توســعه یافتــه اســت ،حاصــل تالشــهای اســاتید و فــارغ التحصیالنــی
اســت کــه ماندنــد و بــار ســختی هــا را بــدوش کشــیدند و بــرای بدســت آوردن یــا حفــظ آنهــا
هزینــه دادنــد .پیــام مــا یــاد آوری و گرامــی داشــت ارزشــهائی اســت کــه ایــن نســل از فــارغ
التحصیــان و اســاتید دانشــگاه ،بــا نــام و یــا گمنــام ،ایجــاد کردنــد و برجــای گذاشــتند.

گروهــی نیــز ایجــاد کننــده کســب و کارهــای جدیــد در خــارج کشــور بــوده و موفقیــت
زیــادی در تولیــد ثــروت داشــته انــد  .امــا آنــان کــه قــرار بــر مانــدن در کشــور و عــزم بــر
مواجهــه بــا چالشــهای پیــش گفتــه گذاشــتند ،بــا نــام و یــا گمنــام ،افتخــار آفرینــان عرصــه

هــای مختلــف صنعتــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی شــدند
7
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اکنــون کــه بــا همــت واالی انجمــن فــارغ التحصیــان دانشــگاه صنعتــی شــریف ،جشــن
چهلمیــن ســال فــارغ التحصیلــی دوره نهمــی هــا برگــزار مــی شــود ،مــا دوره نهمــی هــا ایــن

گردهمائــی را موجبــی بــرای تجدیــد دوســتی هــا در دوران میانســالی خــود قلمــداد مــی کنیــم

و تــاش خواهیــم کــرد تــا رابطــه ای بهتــر ،فعالتــر و مفیدتــر بــا دانشــگاه و انجمــن برقــرار
ســازیم .

بــا یــاد و گرامــی داشــت دکتــر مجتهــدی گیالنــی بنیانگــذار داشــگاه شــریف و تمامــی روســا
 ،اســاتید و کارکنــان شــریف دانشــگاه کــه در اکنــون در میــان مــا نیســتند و یــاد و خاطــرات

تمامــی عزیزانــی کــه در طــول دوره تحصیلــی چــه در دوران جنــگ و دفــاع مقــدس از تمامیت
کشــور و چــه بنــا بــر دالیــل مختلــف جــان بــر ســر آرمانهــای خــود گذاشــتند ،یــا در طــی

ســالهای اخیــر جــان بــه جــان آفریــن تســلیم داشــته انــد ،تالشــهای آنــان را ارج مــی نهیــم و

بــه روان پاکشــان درود مــی فرســتیم .

امیدواریــم دوران ســخت تحصیلــی مــا دوره نهمــی هــا دیگــر تکــرار نشــود .روایتهــای ایــن
دوره از جنبــش دانشــجوئی دانشــگاه شــریف کــه در حافظــه تــک تــک مــا نقــش بســته

اســت ،بــه دانشــجویان دوره هــای مختلــف پــس از انقــاب دانشــگاه کــه بــا گذشــت زمــان

و فاصلــه گرفتــن از آن دوران  ،اکنــون بــا قرائــت هــای دیگــری نســبت بــه دغدغــه هــا و
چالشــهای آن دوره ،مــا را قضــاوت خواهنــد کــرد ،توســط مــا و دیگــران بدرســتی انتقــال داده

شــود  .اکنــون کــه مــا خــود بــا نــگاه نقــد بــر آن دوران مــی نگریــم ،بتوانیــم آنــان را بــه نقــد
منصفانــه در شــرایطی کــه بــا همــه چالشــهای کشــور در دهــه چهــارم انقــاب ،در وضعیــت

و فضــای بهتــری قــرار گرفتــه انــد دعــوت کنیــم ،تــا آنــان نیــز راویــان صــادق آنچــه بــر جنبــش
دانشــجوئی رفتــه اســت باشــند..
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فهرست حامیان حقوقی نهمین جشن سالیانه

محمدعلی

منتظرالقائم

مهندسی شیمی نفت

رضا

فرزانه

مهندسی شیمی نفت

شرکت آلتیس

علیرضا

نادری

مهندسی شیمی نفت

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

مهدی

ساعدی عراقی

مهندسی و علم مواد

سعید

محصب

مهندسی و علم مواد

همایون

شاکرین

مهندسی و علم مواد

منصور

علوی زاده

مهندسی و علم مواد

حمیدرضا

دهقانی قطب آبادی

مهندسی و علم مواد

محمد

شریف زاده محالتی

مهندسی و علم مواد

فرهاد

فرمانی

مهندسی و علم مواد

محمدرضا

زمانلو

مهندسی و علم مواد

شرکت مپنا(توگا)

محمد

ساالری

مهندسی و علم مواد

شرکت فراب

احمد

نجاتیان احمدی

مهندسی و علم مواد

شرکت پارت سازی مشهد

حمیدرضا

توکلی

مهندسی و علم مواد

شرکت چینی زرین

حمیدرضا

وحدت

مهندسی و علم مواد

فهرست حامیان حقیقی نهمین جشن سالیانه

اردشیر

قادری

مهندسی صنایع

محمدکاظم

ابراهیمی

مهندسی صنایع

نادر

قنبری

مهندسی شیمی نفت

هوشنگ

آذری

مهندسی صنایع

احمد

مطهری

مهندسی شیمی نفت

کمال الدین

مکی

مهندسی صنایع

مهندسی شیمی نفت

غالمرضا

رزازی

مهندسی صنایع

محسن

شادروان

مهندسی شیمی نفت

ناصر

وکیلی پیهانی

مهندسی صنایع

سیدحسین

اسماعیل نژاد

مهندسی شیمی نفت

اصغر

بانک

مهندسی صنایع

سوسن

داوری

مهندسی شیمی نفت

منصور

حق طلب

مهندسی صنایع

مجید

عاقل منش

مهندسی شیمی نفت

سیامک

عزیزی نمینی

مهندسی صنایع

شرکت سیمان سازان

شرکت پتروشیمی الله
پاالیشگاه اصفهان
شرکت مالیبل سایپا
شرکت سرور رایانه
شرکت صنعتی فراساز
شرکت صنایع ارتباطی پایا
شرکت مهندسی و ساخت ژانراتور مپنا
شرکت مهندسین مشاور آباد

محمدصادق حاجی تاروردی

مسعود حاجیمحمدیاسینی

مهندسی شیمی نفت
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فهرست حامیان حقیقی نهمین جشن سالیانه

محمدمسعود

فالحی

مهندسی مکانیک

محمدامین

محجوب

مهندسی مکانیک

خانکی

مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک

فرخ

سمیعی

مهندسی صنایع

جعفر

صفویان

مهندسی صنایع

منصور

ابراهیم

زبرجدی سار

مهندسی صنایع

عباس

عامری

هومان

امیرپور

مهندسی صنایع

قاسم

آقابابایی علویجه

مهندسی مکانیک

مهرانگیز

رحیم زاده

مهندسی صنایع

منصور

مریخی نصرآبادی

مهندسی مکانیک

علی اکبر

سهیلی

مهندسی صنایع

جواد

محمودی

مهندسی مکانیک

محمدعلی

طاهباز

مهندسی صنایع

فروزنده

طبیبی

مهندسی صنایع ورودی 50

ابراهیم

مباهات

مهندسی مکانیک

محمدمهدی

رحمتی

مهندسی برق

بهرام

وثاقی قراملکی

مهندسی عمران

نادرقلی

افشار

مهندسی برق

فرهاد

گرمچی

مهندسی عمران

مجید

آذرنوش

مهندسی برق

مسعود

ایپچی لر

مهندسی عمران

خسرو

مقصود

مهندسی برق

سعیدرضا

مومنی

مهندسی عمران

محمود

محمدطاهری

مهندسی برق

منصور

انصافی

مهندسی عمران

محمدحسین

قنبری

مهندسی برق ورودی 49

علیرضا

رازقی

مهندسی عمران

مرتضی

طاهرشمسی

شیمی

محمدباقر

نقشینه

مهندسی عمران

محمدعلی

صداقتی

شیمی

محمدرضا

ربانی اصفهانی

مهندسی عمران

شهرام

بهادرانی باغ دارانی

شیمی

حبیب اله

مستوفی دربانی

مهندسی عمران

ساعد

یزدانی

شیمی

محسن

زائری

مهندسی عمران

بهروز

روستائیان

ریاضی

شاهرخ

امیرابراهیمی

مهندسی مکانیک

نادر

سیداحمدیان

مهندسی مکانیک

محمدجالل الدین کلباسی اصفهانی

مهندسی مکانیک

محمد

اشعری

مهندسی مکانیک

بیژن

منایی سیچانی

مهندسی مکانیک

حسن

کاظمی

مهندسی مکانیک
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آمار مقایسه ای وضعیت فارغ التحصیالن نه دوره دانشگاه (تعداد)
دوره
اول

دوم

سوم

چهارم
پنجم

ششم
هفتم

هشتم
نهم

جمع

تعداد کل

درتماس

مقیم ایران مقیم خارج

نامعلوم

درگذشته

فوق

لیسانس

دکتری

زوج های هم
دانشگاهی

فرزندان
هم

دانشگاهی

384

271

167

104

80

33

43

39

7

30

323

235

182

53

62

26

32

38

5

28

354

273

187

86

51

30

68

56

9

57

317

238

156

82

44

35

35

62

15

46

469

344

215

129

99

26

66

101

25

55

488

341

230

111

108

39

89

99

18

61

551

413

259

154

106

32

92

117

23

51

502

352

258

94

77

28

65

46

12

10

389

285

245

38

103

20

20

26

9

76

3777

2752

1899

851

730

269

510

584

123

414
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نمودار توزیع کلی دانش آموختگان دوره دوم

نمودار توزیع کلی دانش آموختگان دوره اول
درگذشته
9%

درگذشته
8%

نامعلوم
21%

مقیم ایران
43%

نامعلوم
19%
مقیم ایران
56%

مقیم خارج
27%

نمودار توزیع کلی دانش آموختگان دوره سوم
درگذشته
9%

مقیم ایران
53%

نمودار توزیع کلی دانش آموختگان دوره چهارم

نامعلوم
14%

درگذشته
11%

نامعلوم
14%

مقیم ایران
49%

مقیم خارج
24%

مقیم خارج
26%

نمودار توزیع کلی دانش آموختگان دوره پنجم

نمودار توزیع کلی دانش آموختگان دوره ششم

درگذشته
6%
مقیم ایران
46%

مقیم خارج
17%

درگذشته
8%

نامعلوم
21%

نامعلوم
22%

مقیم ایران
47%

مقیم خارج
27%

مقیم خارج
23%
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نمودار توزیع کلی دانش آموختگان دوره هفتم

نمودار توزیع کلی دانش آموختگان دوره هشتم

درگذشته
6%

درگذشته
6%

نامعلوم
19%

مقیم ایران
47%

مقیم ایران
47%

مقیم خارج
28%

نامعلوم
19%

مقیم خارج
28%

نمودار وضعیت کلی جمع نه دوره نخست دانشگاه

نمودار توزیع کلی دانش آموختگان دوره نهم
درگذشته
5%

درگذشته
8%
نامعلوم
26%

مقیم ایران
48%

مقیم ایران
60%

نامعلوم
21%

مقیم خارج
23%
مقیم خارج
9%
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آموختگان دوره
جغرافیایی
پراکندگی
نهمتکمیلی فوق لیسانس
تحصیالت
دانش دوره نهم با
لیسانس
آموختگان مقطع
فهرست دانش
نام

ردیف
1

محمدكاظم

3

مهوش

همایون

2

دانشگاه محل تحصیل

نام خانوادگی

ابراهیمی خرم آبادي دانشگاه صنعتی امیر كبیر
دانشگاه امپریال

ابطحی

بنی سالم

دانشگاه میشیگان

حقی فام

مركز آموزش مدیریت دولتی

7

محمدمهدي

رحمتی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي

9

غالمرضا

رزازي

شهرام

4

داود

5

حمیدرضا

6

مهرانگیز
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فهرست دانش آموختگان مقطع لیسانس دوره نهم با تحصیالت تکمیلی فوق لیسانس
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فهرست دانش آموختگان دوره نهم با درجه دکتری
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فهرست دوره نهمی های دارای خویشاوندان هم دانشگاهی نزدیک
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فرم خام بیوگرافی مورد استفاده در تدوین زندگینامه دوره نهمیها
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فرم خام بیوگرافی مورد استفاده در تدوین زندگینامه دوره نهمیها
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دانشآموختگان دوره نهم
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

داود حقی فام

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 پست الكترونيك:d_haghifam@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان فروزی مراغه/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /ریاضی/ کارشناسی ارشد :مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران/مدیریت دولتی1379/ -دکتری:

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشــنايي بــا زبانهــای انگلیســی (خوب)/عربــی (متوســط)/ترکی آذری (زبــانمادری)
 کامپیوتــر (انــواع دورهها)/خدمــات کامپیوتــر و اطالعــات مدیریــت وزارتنفــت 2/62/ســال
نرمافزارهــای کنتــرل پــروژه (انــواع دورهها)/خدمــات کامپیوتــر و اطالعــات مدیریــت
وزارت نفــت 2/62/ســال
سیســتمهای اطالعــات مدیریــت (انــواع دورههــا)/اداره آمــوزش شــرکت پاالیــش نفــت
تبریز 5/75/ســال
مدیریت منابع انسانی ژاپن شرکت  22/81/jccpروز

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 وزارت پست و تلگراف و تلفن/تهران/معاونت اداره کل مطالعات پست-1361/1362
خدمات کامپیوتر و اطالعات مدیریت وزارت نفت/ایران ،تهرانSystem/
1366-1362/programmer
وزارت کشور/مراغه/فرماندار1372-1366/
شرکت پاالیش نفت تبریز/تبریز/رئیس مرکز خدمات کامپیوتر1375-1372/
شرکت پاالیش نفت تبریز/تبریز/رئیس امور اداری1382-1375/
26
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شرکت پاالیش نفت تبریز/تبریز/رئیس اداره آموزش و برنامهریزی نیروی
انسانی1391-1382/
شرکت پاالیش نفت تبریز /تبریز/مدیر استقرار و توسعه سامانه های
مدیریتی1394-1391/
وزارتنفت/تبریز/بازنشسته1394/تاکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:
		

 سیستم کنترل و نظارت بر توزیع دارو -تحلیل سیستم آموزشی پاالیشگاه بهمنظور مکانیزاسیون و اندازهگیری اثربخشی

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

		

 مدیریــت کمیتههــا و انجمنهــای فرهنگــی و اجتماعــی بــهعنــوان فرمانــدار1366/ 6 /سال
 عضویت در کمیته فرهنگی جهاد سازندگی مراغه 6 / 1359/ماه -تدریس در موضوعات فرهنگی و اجتماعی 1 / 1360/سال

زندگینامه

 وضعیت خانواده :دو فرزند پسر یکی،کارشناسی ارشد نرمافزاردیگری،کارشناسی ارشد عمران ،ژئوتکنیک
 عالیق شخصی  :اجتماعی فرهنگی سیاسی -محل اقامت :تبریز ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 دنبــال فعالیتهــا و حرفههایــی باشــند و مســئولیتهایی را بپذیرنــد کــه بــدان اعتقــادقلبــی دارنــد و عشــق بورزنــد و صرفــ ًا بــرای رفــع تکلیــف یــا فقــط بــرای گــذران
زندگــی و معــاش نباشــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

شهروز زندی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

zandi@pooyaco.com

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان آذر/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /ریاضی/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 آشنايي با زبانهای انگلیسی (خوب) /Advanced Certified Engineer(ACE) SCO unixآلمان1/1370 /ماه  /Unix svr4انگلستان1/1372 /ماه /Informix (RDBMS) Productsایران1/1373 /ماه			

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شــرکت پویــا  -طراحــی و ســاخت ســامانه هــای بانکی/تهــران /برنامــه نویــستحلیلگــر  -طــراح  -مدیــر پــروژه -مدیــر فــروش  -معاونــت فــروش  -عضــو هیئــت
مدیــره1397-1366/

زندگینامه

 وضعیت خانواده :متاهل  -دارای  2فرزند عالیق شخصی  :ورزش -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 جدیت در کار و پشتکار صداقت با خود ،خانواده ،محیط کار و اجتماع اعتماد به نفس خستگی ناپذیری و سیری ناپذیری در آموختن28
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مجتبی شکرچی زاده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 پست الكترونيك:mojtaba.shekarchi@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان ادب اصفهان/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /ریاضی و علوم کامپیوتر1359 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنایی با زبانهای عربی (/)ABانگلیسی ()B

			

زندگینامه

 وضعیت خانواده :زهرا دروویان :کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه شریف ،ورودی/1357مبین اله شکرچی زاده :کارشناس /ITامیرحسین شکرچی زاده :کارشناس
مکانیک؛ /مرجان شکرچی زاده :کارشناسی عکاسی.
 عالیق شخصی  :کوهنوردی -محل اقامت :اصفهان ،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مجید محمودزاده نیکنام

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 پست الكترونيك:mmniknam@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان  15بهمن تهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /ریاضی1369 / کارشناسی ارشد :دانشگاه تربیت مدرس/ریاضی محض1373/ -دکتری :دانشگاه خواجه نصیر/ریاضی رمز

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبان انگلیسی (متوسط)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 تدریس در دانشگاه صنعتی شریف دانشکده ریاضی/تهران/استاد مدعو1385-1369/ تدریس در دانشگاه تهران دانشکد ه فنی/تهران/استاد مدعو1380-1375/ تدریس در دبیرستان علوی (پسرانه)/تهران/دبیر1379/تاکنون -تدریس در دبیرستان خرد (دخترانه)/تهران/دبیر1390/تاکنون

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 توصیــه بــه صبــر و آرامــش و ایجــاد تغییــرات تدریجــی بــرایحــوزه کاری خــود و پرهیــز از ایجــاد تغییــرات لحظــهای و
ناگهانــی و ناپایــدار؛ در واقــع بــه گونــه موافقــت بــا اصالحــات
تدریجــی در محیــط کاری و مخالفــت بــا اصالحــات انقالبــی
بــهیکبــاره.
30
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمد مهیایه

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

m.mahyayeh@gmail.com

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان شماره  1هدف تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /ریاضی1361 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 -آشنايي با زبان انگلیسی (خوب)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 شرکت ساخت سیستم/تهران/کارشناس و برنامه نویس سیستمها1373-1366/ شرکت ایران خودرو دیزل/تهران/رئیس اداره بانکهای اطالعاتی 1375-1373/ شرکت زامیاد/تهران/کارشناس و برنامه نویس سیستمها1379-1375/ -شرکت سایپا/تهران/کارشناس و برنامه نویس سیستمها1379/تاکنون

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 شناخت کاری که انجام میدهیم از تمام جوانب علمی و موثر بودن روش انجام آن برخورد مناسب و بسیار سنجیده با مخاطبان در تمام امورمحوله
 -صداقت در انجام کار در هر سطحی که قرار داریم
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 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم بهروز آسفی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 -نام و نام خانوادگي:

میترا آل یاسین

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 -نام و نام خانوادگي:

حسین بادبانچی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 -نام و نام خانوادگي:

جهانگیر بختیاری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 پست الكترونيك:jbakhtiari@hotmail.com

 محل اقامت:آلمان
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 -نام و نام خانوادگي:

احمد بنای یزدی پور

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 -نام و نام خانوادگي:

محمود تقوی اردکانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی و کارشناسی ارشد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 پست الكترونيك:taghavi_cd@yahoo.ca

 محل اقامت:کانادا

 -نام و نام خانوادگي:

سید محمد سعید خاتمی فیروزآبادی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 -نام و نام خانوادگي:

مسعود خلخالی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
33
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 -نام و نام خانوادگي:

شیوا داود پور ساوج بالقی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 پست الكترونيك:sdavoodpour@cidengineering.net

 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

عطا اله دباغی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 -نام و نام خانوادگي:

مهدی رضا درویش زاده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی /کارشناسی ارشد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 -پست الكترونيك:

adarvish2@ut.ac.ir

 سوابق اخذ دیپلم دبیرستان و تحصیالت تکمیلی:دیپلم /دبیرستان خوارمی تهران
دکتری /دانشگاه تهران
 سوابق کار:عضو هییت علمی دانشکده ریاضی -آمار و علوم کامپیوتر
 محل اقامت:تهران /ایران
34
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 -نام و نام خانوادگي:

محمد سعیدی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 -نام و نام خانوادگي:

علیرضا سلیمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 -نام و نام خانوادگي:

حسن عسگرپور چافجیری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 -نام و نام خانوادگي:

مهدی فالحی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر /کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی صنایع  /کارشناسی
 -پست الكترونيك:

persianradio@gmail.com

 -سوابق کار:

owner and founder/ Wide Angle Video & Photography

 محل اقامت:کانادا
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 -نام و نام خانوادگي:

محمود گیاهی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 -نام و نام خانوادگي:

حسین محمد داودی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر  /کارشناسی ارشد

 -نام و نام خانوادگي:

پرویز ناصری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر /کارشناسی ارشد

 -نام و نام خانوادگي:

فریدون نرگس زنجانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 -پست الكترونيك:

feri_nz@yahoo.com

 محل اقامت:تهران /ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

سعید نصریان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 -نام و نام خانوادگي:

هنگامه هماوند

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 -نام و نام خانوادگي:

اصغر وثوقی اسكوئي

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر /کارشناسی ارشد

 -نام و نام خانوادگي:

فرزین یاشار رشتی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر /کارشناسی ارشد
37
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مجيد آذرنوش

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:majidazarn@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:
 متوسطه :دبيرستان البرز  /ايران  /تهران/رياضي1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق1359/ -کارشناسی ارشد :وزارت نيرو  /ايران  /تهران/مهندسي برق قدرت (معادل)1372/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنايي با زبان انگليسي(مهارت كامل)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 شركت برق منطقهای گيالن/رشت/كارشناس اجرايي و نظارت1372-1362/ شركت فراب/تهران/مدير مهندسي1377-1373/ شركت پارسيان/تهران/مدير پروژه1379-1378/ شركت  ABBايران/تهران/مدير اجرايي1389-1379/ شــركت /ABB Industriesامــارات متحــده ،دبي/كارشــناس ارشــد كنتــرلكيفيــت1393 -1389 /
 -شركت آراپاد/تهران/مدير اجرايي1394/تا کنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:
 حــاالت گــذراي اتصــال كوتــاه در سيســتم قــدرت /مقالــه در كنفرانــس بینالمللــی/دانشگاه امیرکبیر1372/
 بررســي اشــباع ترانســفورماتور جريــان با اســتفاده از جريــان ديناميك شــبكه/مقاله دركنفرانــس بینالمللی/توانير1373/
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زندگینامه

 وضعیت خانواده :متاهل  -دو فرزند عالیق شخصی  :کوهنوردی /شطرنج -محل اقامت :تهران ،ایران

41

انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف

معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدرضا آقامحمدی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:m_aghamohammadi@sbu.ac.ir

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان کریم فاطمی ،اهواز ،ایران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران/مهندسی برق1359/ کارشناســی ارشــد :دانشــگاه یومیســت ،منچســتر ،انگلستان/مهندســی بــرق،قــدرت1364/
 -دکتری :دانشگاه توهوکو ،سندائی ،ژاپن/مهندسی برق ،قدرت1374/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنايي با زبانهای انگلیسی و ژاپنی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 دانشــگاه صنعــت آب و بــرق شــهید عباســپور وابســته بــه وزارت نیرو/ایــران ،تهــران/عضــو هیئتعلمــی دانشــکده بــرق1392-1363/
دانشگاه شهید بهشتی /تهران /عضو هیئتعلمی دانشکده برق1392/تاکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:
		
		

 دههــا مقــاالت علمی/منتشرشــده در مجــات معتبــر بینالمللــی خارجــی وداخلی

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :دارای همســر و  3فرزند :پســر :کارشناســی مهندســی بــرق قدرت/متأهــل .دختــر اول :کارشناســی مهندســی شــیمی/متأهل .دختر دوم در حــال تحصیل در
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رشــته روانشناســی ،مقطع کارشناســی ارشــد/مجرد.
 عالیق شخصی  :مباحث علمی و فرهنگی -محل اقامت :تهران،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

همایون ابطحی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:abtahi_h@mapnagroup.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:
 متوسطه :دبیرستان البرز تهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق/ -کارشناسی ارشد :انگلستان ،لندن/امپریال ،کالج/سیستمهای کنترل 1365/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنایی با زبان انگلیسی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 تخصص سیستمهای کنترل نیروگاهها شرکت مشانیر/تهران  ،اصفهان/کارشناس ابزار دقیق و کنترل1374-1362/ شرکت موننکو/تهران/مدیر گروه ابزار دقیق و کنترل1376-1374/ شرکت مپنا/تهران/کارشناس ابزار دقیق و کنترل1379-1376/ شرکت شوکا/تهران/مدیرعامل1390-1380/ -شرکت مپنا/تهران/مشاور مدیرعامل بخش برق1390/تاکنون

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان
 تالش وافر -صداقت در رفتار و گفتار
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 تواضع و دوری از تکبر و آمادگی همیشگی براي یادگیري وابسته نبودن به مناصب شغلی -پرهیز از انجامدادن کاری یا گفتن سخنی که از افشاي آن واهمه داشته باشم.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

نادرقلی افشار

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

naderafshar55@hotmail.com

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان هدف  /تهران /ریاضی 1353 / -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبانانگلیسی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 شرکت خصوصی  /تهران /ساخت و ساز 1396-1391 / شرکت خصوصی  /تهران/مدیر مالی -شرکت خصوصی  /تهران/مدیر تولید کارخانه

زندگینامه

 وضعیت خانواده :متاهل و دارای دو فرزند -عالیق شخصی  :علمی و هنری
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محسن پارسا مقدم

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:parsa@modares.ac.ir

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان علوی  -تهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق/ کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتی تولوهاشمی/ژاپن/مهندسی برق1364/ -دکتری :دانشگاه توهوگو  /ژاپن/مهندسی برق1367/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبانهای انگلیسی و ژاپنی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 دانشگاه تربیت مدرس/ایران ،تهران/هیئتعلمی1367/تاکنون دانشگاه تربیت مدرس/ایران ،تهران/مدیر گروه قدرت1393/تا مهر 1397 -دانشگاه تربیت مدرس/ایران ،تهران/رئیس دانشکده مهندسی برق1397/تاکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

		

 مقاالت علمی/بیش از  200مقاله /ژورنالها و کنفرانسهای بینالمللی و داخلیاســتاد راهنما/راهنمایــی بیــش از  100پایاننامــه کارشناســی ارشــد و رســاله دکتــری /در
زمینــه مهندســی بــرق ،قدرت

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

		

 دانشمند یک درصد برتر جهان 2015/میالدی/تامسون  -رویترز )ISI(/ دانشمند یک درصد برتر جهان 2016/میالدی/تامسون  -رویترز)ISI( / دانشمند یک درصد برتر جهان 2017/میالدی/تامسون  -رویترز)ISI( /47
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زندگینامه

 وضعیت خانواده :متأهل ،دارای  3فرزند عالیــق شــخصی  :از عالیــق شــخصی و وافــر اینجانــب گلکاری و فعالیتهــایکشــاورزی اســت.
 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 خداوند را بر همه کارهای خود ناظر ببینید. مهمتریــن عصــاره تجربــه در ســالها گــذران عمــر ،اتــکا بــه خداونــد بــرای هرگونــهحرکــت در مجموعــه فعالیتهــای زندگــی و کاری ،صبــر و اعتمادبهنفــس و نیــز
پشــتکار فــراوان اســت .از مهربانــی در حــق دیگــران ب ـ ه خصــوص نســل امــروز دریــغ
نورزیــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

عباس پورهاشمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:abbaspourhashemi@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :گروه فرهنگی قدس /تهران/ریاضی1353 / کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق/ کارشناســی ارشــد :گواهــی معادل/دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران/وزارت صنایــع/صنعت شیشــه1366 /

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنايي با زبان انگلیسی (متوسط)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شــركت تولیــدی و صنعتــی آبگینه/ایــران ،قزوین/مدیرفنــی ،مدیراجرایــی طــرحتوســعه1374-1362/
 شــركت صنايــع شيشــه آذر/ایــران ،تبریز/قائممقــام مدیرعامــل 1376-1374/و1384-1379
 شرکت شیشه اپتیک ایران/ایران ،قزوین/مدیرعامل1374-1373/ وزارت نیرو/تهران/عضو کمیته بهینهسازی مصرف انرژی1375-1374/ شركت احداث كنترل /ایران ،تهران/مدیرعامل1379-1377/ شركت سهند جام تبريز/ایران ،تبریز/مشاور طرح1384-1381/ شركت سهند فلوت تبريز/ایران ،تبریز/مشاور طرح1384-1383/ شركت صنایع خاک چینی ایران/تهران/رئیس هیئتمدیره(غیرموظف)1387-1386/ شركت سرامیک ا لبرز/تهران/رئیس هیئتمدیره (غیرموظف)1388-1384/ شــركت ســرمایهگذاری صــدر تأمیــن /تهران/عضــو هیئتمدیــره و معــاونبهر هبــرداری1390-1384/
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 شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند/ایران ،تهران/مدیرعامل1395-1390/ شــرکت بازرگانــی معــادن و صنایــع معدنــی ایران/ایــران ،تهران/رئیــس هیئتمدیــره(موظف)1396/تاکنــون
		

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران ،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

صادق جمالي

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:sjamali@iust.ac.ir

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان ارشاد /تهران/ریاضی/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق1358 / کارشناسی ارشد :دانشگاه ويکتوريا ،منچستر/انگلستان/مهندسی برق1365/ -دکتری :دانشگاه سيتی ،لندن/انگلستان/مهندسی برق1990/

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 عضو هیئتمميزه دانشگاه علم و صنعت ايران از  1381تا 1383 عضو کميسيون تخصصی فنی و مهندسی از  1381تا 1385 مديــر مؤســس و ســردبير مجله مهندســی بــرق و الکترونيــک ايــران ( )IEEEاز 1381تا 1386
 عضــو هیئــت تحريريــه مجلــه مهندســی بــرق و الکترونيــک ايــران ( )IEEEاز 1381تــا 1386
 عضــو قطــب علمــی اتوماســيون و بهرهبــرداری از سیســتمهای قــدرت از  1385تــا1389
 معاون آموزشی  -پژوهشی دانشکده مهندسی برق از  1375تا 1376 -مدير گروه قدرت از  1372تا 1374

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:
		

 -بيش از  200مقاله علمي

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:
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 تقديــر در مقــام يکــی از مفاخــر و ذخايــر جامعــه مهندســی در زمينــه حفاظــتسیســتمهای قــدرت در نهميــن کنفرانــس حفاظــت و کنتــرل سیســتمهای قــدرت،
دانشــگاه اميرکبيــر1393 ،
 پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه علم و صنعت ايران1382 ، برنده جايزه بهترين پروژه صنعتی اجراشده دانشگاه علم و صنعت ايران1381 ، عضو ارشد  Fellowانجمن مهندسی و فناوری انگلستان ( )IEIاز 1381 برنــده جايــزه اول مســابقه بینالمللــی  ABBدر کشــور ســوئيس در زمينــه پیشبینــیوضــع انتقــال انــرژی در ســال 1379 ،2020
 -نماينده انجمن مهندسی و فناوری انگلستان ( )IEIدر ايران از  1377تاکنون

زندگینامه

 وضعیت خانواده :متاهل دارای  2فرزند عالیق شخصی  :پیاده روی در طبیعت -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 جوانــان قــدر پــدر ،مــادر و جوانــی خــود را بداننــد .اینهــا تنهــا چیزهایــی هســتند کــهممکــن اســت افسوسشــان بماند.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

ادوارد خداوردیان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:edwardkhodaverdian56 @yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان البرزتهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق1358 / کارشناسی ارشد :دانشگاه منچستر ،انگلیس/مهندسی برق (قدرت)1981/ -دکتری :دانشگاه منچستر ،انگلیس/مهندسی برق (قدرت)1985/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنایی با زبانهای ENGLISH , ARMENIAN

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

  30سال سابقه کار Energy Management Systems /Heuston Texas / Ferranti International controls/1995-1986/corporationEngineer
/Santa clara California/ ABB Systems Control2016-1995 / Engineering Manager - project Manager
 /Redwood city California/ Open Access Technologis International2016/Senior Engineering Managerتااکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

		

 مســئول فنــی در طــرح و کاربــرد  Energy Managment Systemبــرای کشــورهاینــروژ ( )2008و ارمنســتان ()2012
 SCADA and Energy Management systems National Elctricity control Centerبــرای کل کشــور
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زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :متأهــل ،دو فرزنــد پســر ،هر دو رشــت ه علــوم کامپیوتر در دانشــگاهبرکلــی کالیفرنیا
 عالیق شخصی  :ادبیات فارسی ،موسیقی سنتی ،تاریخ -محل اقامت.Sunnyvale, California :

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 همیشــه مدیــون تحصیالتــی کــه در ایــران کســب کردهایــد ،باشــید و هــر مســئولیتیرا کــه بــه عهــده گرفتهایــد ،فرامــوش نکنیــد کــه کار شــما نمایشــگر ایرانــی بــودن شــما
است.
 تحصیــات علمــی در دبیرســتان البــرز و دانشــگاه صنعتــی شــریف پایــه و ریشــهموفقیتهــای تحصیلــی در خــارج از کشــور و  32ســال ســابق ه کار صنعتیــب بــود.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

اصغر خطیبی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:asghar_khatibi@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :گروه فرهنگی آذر،تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق1358/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي با زبانهای انگلیسی (خوب)  /عربی (متوسط) مدیریت پروژه/تهران/1368/یک هفته /HAZOPتهران/1372/یک هفته /NEGOTIATION SKILLSتهران/1378/یک هفته/PHAST -تهران/1384/یک هفته

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شــرکت نفــت فــات قــاره ایران/جزیــره الوان ســکوی سلمان/کارشــناس توربیــن وتعمیــرات بــرق1362-1361/
شــرکت نفــت فــات قــاره ایران/جزیــره الوان ســکوی ســلمان/رئیس تعمیــرات
ســکو1364-1362/
شــرکت نفــت فــات قــاره ایران/جزیــره الوان/معاونــت منطقــه الوان و رئیــس
تعمیــرات1368-1364/
شــرکت نفــت فــات قــاره ایران/جزیــره خارک/معاونــت منطقــه الوان و رئیــس
تعمیــرات1371-1368/
شرکت نفت فالت قاره ایران /تهران/مهندس ارشد طراحی1375-1371/
شرکت نفت فالت قاره ایران/تهران/مدیر مهندسی پروژهها1377-1375/
شرکت نفت فالت قاره ایران/تهران/مدیر پروژه1385-1377/
شرکتبهسازصنعتپارسیان/تهران/مدیرمهندسی1388-1385/
کنسرسیومنصر/تهران/مدیرپروژه/1-EPC-فازدوازدهپارسجنوبی1390-1388/
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شرکت پترو ایران/تهران/مدیر بخش 1393-1390/HSE
شــرکت دانــا انرژی/امــارات متحــده عربــی ،دبی/کارشــناس ارشــد طراحــی بخــش بــرق،
مخابــرات و ابــزار دقیــق1394-1393/
شرکت نفت ستاره خلیجفارس/تهران/مدیر بخش رسیدگی به ّادعاها1395-1394/
شرکت مهندسی و صنایع نفت/تهران/مسئول بخش رسیدگی به ّادعاها1397-1396/

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

		

 مدیریــت پروژههــای باالدســتی نفــت؛ بــرآورد هزینــه و مدیریــت آن در طرحهــایتوسعه میدانهای نفت و گاز؛ مدیریت ّادعاها.
 مطالعه و بررســی روشهای کاهش دود و آالیندهها در مشــعلهای واحدهای صنعتی. -روش ساختارمند برای طراحی ایمن تأسیسات نفت ،گاز و پتروشیمی.

زندگینامه

 وضعیت خانواده :همسر/لیسانس ادبیات  -دبیر نمونه .فرزندان/دانشجو. عالیق شخصی  :باغبانی و ورزش شنا -محل اقامت :تهران  -ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 لحظــه لحظههــای عمــر خــود را دریابیــد و بــر کیفیــت علمــی و مهارتهــای خویــشبیفزایید.
بــه علــوم دیگــر بــه خصــوص فلســفه محــض ،بیاعتنــا نباشــید و آشــنایی و آموختــن آن را
در برنامــه زندگــی خــود قــرار دهیــد .معنــا و مفهــوم زندگی بــا اســتفاده از مباحث فلســفه،
عمــق و وســعت دیگــری خواهــد یافــت.
خدمــت بــه ایــران عزیــز و مــردم مظلــوم ایــن مملکــت را بــر هــر چیــز مقــدم داریــد! لــذت
ارائــه خدمــت بــه ایــران بــا هیــچ لــذت دیگــری قیاسپذیــر نیســت.
 ایجــاد شــوق و تشــنگی در آموزشگرفتــن و اســتفاده از کالسهــا و صــرف وقــت خوببــرای مطالعه
 احساس نیاز به کسب مهارتهای عمومی و ارتقای آنها -انتقال تجربیات به جوانها و برگزاری کالسهای آموزشی تخصصی
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

شهریار دبیران

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:shdabiran@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان شماره  1خوارزمی تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 آشنايي با زبانهای انگلیسی ،خوب  /فرانسه ،متوسط  /آلمانی ،ابتدایی -مهندسی برق  -سیستمهای قدرت

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 مشانیر/تهران ،ایران/مهندس پروژه1996-1986/ منیران/مشهد ،ایران/مدیر مهندسی2000-1998/ /ABB Iranتهران ،ایران/مدیر ارشد پروژه2006-2000/ ساپتا/تهران ،ایران/مدیرعامل2008-2006/ صانیر/تهران ،ایران/مدیر پروژههای خارجی2010-2008/ گام اراک/تهران ،ایران/مدیر صادرات فروش و خدمات مهندسی2013-2010/ 2014-2013/Gam & Partners/Muscat, Oman/General Manager اسپیدز/تهران ،ایران/مدیرعامل2016-2014/ 2017-2016/KD Power and Solutions/Toronto, Canada/Power EngineerPresent-2018/System Consultant IBE Group/Montreal,Canada -

زندگینامه

 وضعیت خانواده :متاهل عالیق شخصی  :موسیقی محل اقامت :مونترال ،کانادا57
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سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 دانشــگاهی کــه کــه در آن تحصیــل میکنیــد ،یکــی از برجســته تریــن دانشــگاههایدنیاســت و حتمــأ شــما هــم میدانیــد کــه فــارغ التحصیــان دانشــگاه بــا آغــوش گــرم
دانشــگاه هــا و قطبهــای صنعتــی معتبــر دنیــا ،بــرای ادامــه تحصیــل یــا کار مواجــه
خواهنــد بــود.
ایــن دانشــگاه بــا زحمــت بــی دریــغ دکتــر مجتهــدی ،کــه قبــأ نیــز ســابقه ایجــاد
دبیرســتان البــرز بــا ســابقه فــوق العــاده علمــی را در کارنامه خود داشــت ،تأســیس شــده
و بــا تــاش بــی دریــغ اســتادان جوانــی ،کــه بــا بدعــت دکتــر مجتهــدی در جوانگرایــی
علمــی دانشــگاه ،جــذب شــده بودنــد و متعاقبــأ تــاش گروهــی آنــان بــه ایــن درجــه
علمــی رســید.
دانشــگاه بــه افتخــار وی نــام اصلی ترین ســاختمان خود را «ســاختمان دکتــر مجتهدی»
نهــاد و مــا فــارغ التحصیــان در دفــاع از نگهــداری نــام وی بــر آن ســاختمان ،کــه
حداقــل قدردانــی از آن مــرد بــزرگ بــود ،متأســفانه کوتاهــی کردیــم!
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمد مهدی رحمتی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

mm_rahmati@yahoo.com

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان امیرکبیر /یزد/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق1363/ کارشناســی ارشــد :موسســه عالــی پژوهــش در برنامه ریزی و توســعه/تهران /مهندســیسیســتم های اقتصادی/اجتماعی1376/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنايي با زبان انگلیسی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 صنایع دفاع/تهران/کارشناس طراحی و محاسبات1368-1362/ ســازمان برنامــه وبودجــه کشــور/تهران /کارشــناس ارشــد برنامــه ریــزی وبودجــه1370-1368/
 سازمان برنامه وبودجه کشور/تهران /معاون اداره کل انرژی1373-1370/ سازمان برنامه وبودجه کشور/تهران /مدیر کل امور انرژی1378-1374/ سازمان برنامه وبودجه کشور/تهران /معاون امور زیر بنایی1385-1378/ ســازمان برنامــه وبودجــه کشــور/تهران /معــاون امــور فنــی و نظــارتراهبــردی1393 -1386 /
 -وزارت نفت/تهران /معاون برنامه ریزی1397-1393/

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :متاهــل ،فرزنــدان :دکتــر محمــد حســین رحمتــی عضــو هیــاتعلمــی دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد شــریف دکتــر زهــرا رحمتــی درحــال دفــاع پایــان
نامــه دکتــری مکانیــک شــریف
 عالیق شخصی  :مطالعه تاریخ ایران و اقتصاد59
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 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 با امانت داری و دانش مرتبط کار کنیم استاندارد های حرفه ای را همیشه مقدم بداریم و بدرستی وکامل کار را تمام کنیم از چیزی که نمی دانیم صحبت نکینم درباره کاری را که بلد نیستیم طرح ندهیم در رعایت سلسله مراتب صادق باشیم هرگز در باره دیگران بد حرف نزنیم راهبرد های درازمدت را با وقت گذاشتن و حساب و کتاب کافی انتخاب کنیمبرگشتن راهبردی در زندگی غیرممکن است عجله همیشه نتیجه بد دارد
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مسعود رهگذر

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:rahgozar@ut.ac.ir

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

		

 کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق1358/ کارشناسی ارشد :پاریس /سیستمهای پایگاهداده1362/ -دکتری :پاریس/پایگاههای داده توزیع شده1366/

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

دارای حدود  20سال سوابق کاری در صنایع خارج از کشور در فرانسه و اروپاطــی ســالهای  1359تــا  1379در بیــش از  70پــروژه انفورماتیــک در کشــورهایاروپایــی ،فرانســه و آمریــکا و نیــز طــی ســالهای  1379تــا  1397در بیــش از
 15پــروژه پژوهشــی کاربــردی در صنایــع و ســازمانهای دولتــی و خصوصــی در ایــران
مشــارکت داشــته اســت.
احــراز بیــش از  10مــورد مســئولیتهای اجرایــی دردانشــگاه تهــران طــی ســالهای 1379تــا 1397
در حــال حاضــر عضــو هیــأت علمــی و دانشــیار دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتــرپردیــس دانشــکدههای فنــی دانشــگاه تهــران

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 بیش از  130مقاله در کنفرانسها و مجالت علمی پژوهشیبین المللی

زندگینامه

 عالیــق شــخصی :معمــاری سیســتم هــا و پایگاههــای دادهتوزیــع یافتــه ،رایانــش ابــری ،جســتجوی اطالعــات ،داده
کاوی ،شــبکه هــای اجتماعــی ،بیــو انفورماتیــک و اقتصــاد
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معرفینامه

: نام و نام خانوادگي-

حمیدرضا شریف نیا

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
: پست الكترونيكsharifnia@comcast.net

تحصیالت
:متوسطه و دانشگاهی

 مهندسی برق/ دانشگاه صنعتی شریف: کارشناسیPortland State University : کارشناسی ارشد-

 فنی و مدیریتی،دستاوردهای علمی
:مدیریتی و کار

Substation Project Engineer/ Company Name Black & Veatch Company Name Portland State University / Adjunct Faculty Senior Substation Principal Engineer/ Company Name PacifiCorp Senior Substation Technical Advisor/ Company Name HDR Company Name Stantec / Manager of Engineering Company Name Power Wright Technologies / Manager of Substation and P&C Engineering
Company Name IEEE Oregon / Chair Company Name Southern States / Southern States Technical Advisory Council (TAC) Member
SM / Company Name IEEE Senior Electrical Engineer / Company Name Akana Consulting, Inc
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S. H. H. Sadeghi, PhD
Professor
Electrical Engineering Department, Amirkabir University
of Technology
E-mail: sadeghi@aut.ac.ir
www.aut.ac.ir/sadeghi/

EDUCATION
Ph.D./Electronic Systems Engineering (Electromagnetics),
University of Essex, England, 1991.
M.S./Electrical Power Engineering, University of Manchester, England, 1985.
B.S./Electrical Engineering and Electronics, Sharif University of Tech. Iran, 1980.
RESEARCH AREAS
• Eddy-Current and Microwave Nondestructive Evaluation of Materials
• Electromagnetic Compatibility
• Power System Protection
BOOK/BOOK CHAPTER
• «Antenna Models of Lightning Return-Stroke: An Integral Approach Based
on the Method of Moments,» R. Moini and S.H.H. Sadeghi, in Lightning
Electromagnetics, V. Cooray, Ed., Chapter 9, IET-Power and Energy Series, U.K.,
2012.
• “Power System Harmonics”, S.H.H. Sadeghi, A. Der Minassians, and S.M.
Kouhsari, Amirkabir University Press, 2nd Edition, Spring 2011.
JOURNAL/CONFERENCE PAPERS
Published more than 350 scientific papers, including 121 journal papers.
PATENTS
• “Array waveguide probe for detection, location and sizing of surface cracks in
metals”, F. Mazlumi,N. Gharanfali, S.H.H. Sadeghi, and R. Moini, IRI Patent No.
85520, April 2015 ,21.
• “Substrate integrated waveguide probe for detection and sizing of surface
cracks in metals”, F. Mazlumi, N. Gharanfali, S.H.H. Sadeghi, and R. Moini, IRI
Patent No. 62596, December 2008 ,27
• “Spectrum analyzer for measuring power system grounding Impedance”, M.
Hajizadeh, H. Rahimi-Mirazizi, S.H. Fathi and S.H.H. Sadeghi, and R. Moini, IRI
Patent No. 37920, December 2006 ,16.
• «Nondestructive testing for cracks in metals», S.H.H. Sadeghi and D. MirshekarSyahkal, UK Patent No. GB 2233763 A, January 1991 ,16.
• «Methods and apparatus for non-destructive testing of materials with eddy
currents», S.H.H. Sadeghi and D. Mirshekar-Syahkal, US Patent No. 258,708 ,5,
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Nov. 1993 2.
PROFESSIONAL ACTIVITIES
• Senior Member of IEEE
• Fellow of Iranian Nondestructive Evaluation Society
• Fellow of Iranian Association of Electrical and Electronic Engineers (IAEEE)
• Associate Editor for IEEE Transactions on Instrumentations & Measurement
• Member of Editorial Board in Int. Journal of Electrical Engineering & Amirkabir
J. of Science & Technology
• Member of Technical Advisory Board in IAEEE Journal of Electrical
Engineering, Iranian Conference on Electrical Engineering, and Electrical Power
Distribution Conference
• Member of International Committee on Lightning Research on Tall Buildings
• Chairman of IAEEE Committee on Adverse Effects of Electromagnetic Fields
• Active reviewer for IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, IEEE
Transactions on Instrumentations & Measurement, and IEEE Transactions on
Magnetics
• Winner of the International Kharazmi Festival Prize for Excellence in Applied
Research, Iran Ministry of Science & Higher Education, 2001
• Distinguished Researcher of the Year, Iranian Association of Electrical &
Electronics Engineers (IAEEE), 2005
• Distinguished Professor for the Occasion of University’s 50th Anniversary,
Amirkabir Univ. of Technology, 2009
• Distinguished EE Professor of the Year, Amirkabir University of Technology,
2009
• Outstanding service to IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement
and outstanding Reviewers of 2014
• Invited speaker of Power System Conferences in 2003 and 2004, Power Systems
Protection and Control Conferences in 2006 and 2007, and Conference on Quality
and Productivity in Electric Industry in 2008
• Supervised 26 Ph.D. and 84 M.S. students at Amirkabir University of Technology
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

علیرضا فرازمند

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:farazmand.alireza@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :ایران ،قائم شهر -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 آشنایی با زبانانگلیسی -خطوط انتقال و بهرهبرداری

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شرکت مهندسی مشاور نیروی مازندران شــرکت بــرق منطقـهای مازندران/ایــران ،ساری/کارشــناس طراحــی خطــوط انتقــالنیــرو و مدیــر بهرهبرداریهــای خطــوط1392-1364/

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 ارائه چندین مقاله در کنفرانسهای برق		
 -انجام چند پروژه تحقیقاتی در زمینه طراحی

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 شــناخت گذشــته فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصادی کشــور وپرهیــز از خطاهــای جوانــی و بیتجربگــی در زندگــی فــردی و
اجتماعــی و حرکــت بــه عقب.
 کوشش در حفظ سالمتی جسمی و روحی. درک و فهــم علــم در تمــام زمینههــا و اســتفاده از آن درزندگــی شــخصی و اجتماعــی و اقتصــادی و رفاهــی.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

رضا گلشناس راد

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:rezagolshenas@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستانهدف /ریاضی 1353 / -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي با زبان انگلیسی طراحی سیستمهای توزیع واحدهای صنعتی اتوماسیون و کنترل -مهندسی معکوس در ماشینهای صنعتی.

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 -شرکت مهندسی انتقال انرژی /ایران/مدیرعامل ـ مدیر پروژهها1397 -1362 /

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

		

 مدلینگ توربین بخار نیروگاه نکا آنالیز سیستم کنترل آنالوگ توربین گازی نیروگاه ری مطالعــات امکانســنجی بــرای ایجــاد نیــروگاه بیــوگاز بــا اســتفاده از پســمانددامداریهای دشت ورامین 		

زندگینامه

 عالیــق شــخصی  :نقاشــی آبرنــگ و رنــگ روغــن؛ مجسمهســازی بــه صــورتحرفــهای
 محل اقامت :تهران ،ایران66
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سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 امیــدوارم خواننــدگان جوانتــر ایــن کتــاب الگوهایــی درســت را بــرای خــودبرگزیننــد؛ فقــط از ایــن طریــق میتواننــد آینــده ایــران را دوبــاره بســازند.
 پــس از چهــل ســال تــاش در صنعــت و پژوهــش در کشــورم ،نــه تنهــا ســرخوشنیســتم ،از شــکوفایی هــم ســرخورده شــدهام ،ولــی خوشــحالم دیــن خــودم را بــه مــردم
کشــورم بــا اجــرای پروژههــای خــاص طراحــی و ســاخت پرداخــت کــردهام و افتخــار
میکنــم اولیــن طــراح و ســازنده تعــدادی ماشــین صنعتــی خــاص در شــرکت خصوصــی
خــود بــودهام .آرزو میکنــم ایــن ســالهای محــدود باقیمانــده بتوانــم تجربیاتــم را در
اختیــار نســلی قــرار دهــم کــه الگوهایــی اشــتباه بــه آنهــا تحمیــل شــده اســت.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مصطفی مازوجی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:mazoogi_m@mapnagroup.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خوارزمی شماره 2تهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق گرایش /I&C گواهی لوور کمبریج/شورای فرهنگی بریتانیا (تهران)/زبان انگلیسی1354/دورة پروفشنســی کمبریج/شــورای فرهنگــی بریتانیــا (تهران)/زبــان انگلیســی/
(دوره3ســاله کــه بعلــت وقــوع انقــاب اســامی ،امتحــان نهایــی آن انجــام
نگردیــد)1357/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 آشنایی با زبانانگلیسی (تسلط کامل)آشنایی با زبان فرانسه دوره آموزش نرم افزار کنترل پروژه  / Primavera IIIشرکت مشانیر/تهران 40/1378/ساعت
 دوره آموزش سیستم کنترل  / Centium IIIشرکت  Yokogawaکره جنوبی/ 1380 / 4هفته
-دوره آموزش «حل مسئله» ( / )Problem Solvingشرکت مپنا 33 /1391/ساعت

		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 ســتاد سازنـــدگی و آمــوزش وابســته بــه وزارت نیــرو /نهــران  /مطالعــات توســعه بــرقو انــرژی1361-1359 /
 مرکــز تحقیقــات نیــرو (متــن) وابســته بــه وزارت نیرو/تهران/دســتیار تحقیقــات بخشبــرق 1363-1361/ -
 خدمــت وظیفــه عمومــی (نیــروی زمینــی ارتــش)  /تهــران  /افســر وظیفــه (رســتهمخابــرات)1365-1363 /
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 شــرکت تولیــدی کفــش گام/تهــران( کرج)/سرپرســت تعمیــرات و نگهــداریکارخانــه1368-1366/
 شــرکت مهندســین مشــاور صنعتــی رعدان/تهران/کارشــناس و سرپرســت بخــش بــرقو کنتــرل 1375-1368/
 شرکت مشانیر/تهران/کارشناس و رئیس گروه ابزار دقیق1379-1375/ شرکت پتروپارس/تهران/مدیر مهندس عمومی1388-1379/ شــرکت گــروه مپنا/تهران/مدیــر تهیــه پیشــنهادی فنــی و مدیــر توســعه محصول(نفــتو گاز) 1389/تاکنــون
		

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :متأهــل /همســر :مهنــدس کامپیوتــر (ســختافزار)  .فرزنــداول:دانشآموختــه مهنــدس صنایــع و فرزنــد دوم :دانشآموختــه مکانیــک.
 عالیق شخصی  :مطالعه فلسفه -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 همگــی بایــد ســعی کنیــم اشــکاالت فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه خــود را _ کــهکــم هــم نیســتند -رفــع نماییــم .بــرای نیــل بــه ایــن هــدف  ،تنهــا راه توجــه بــه مــدارس
(از همــان ســطوح ابتدایــی) اســت .در ایــن راه بایــد تــاش مســتمر و جمعــی صــورت
پذیــرد.
 صداقــت و درســتی را پــاس بداریــد و تــا حــد امــکان دیگــران را نیــز بــه ایــن ارزشترغیــب کنیــد.
 به نظم در انجام امور (اعم از شخصی ،کاری و غیره) توجه کنید. همــراه خانــواده تــان باشــید ؛ از زندگــی خــود لــذت ببریــد و بــه شــادیها بیشــتربیندیشــید-.روحیه مثبــت و رضایــت از زندگــی از عوامــل پیشــرفت و شــادی اســت.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

منصور مرشد

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:mansour.morshed@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان المعی ،تهران/ریاضی/خرداد 53 -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 آشنايي با زبانهای انگلیسی (خوب) /ایتالیایی (متوسط)/فرانسه (کم) -ایتالیا ،دوره زبان و الکترونیک صنعتی

		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 نورد آلومینیوم آلوم پارس/ساوه/مسئول واحد برق63-61/ مهندسین مشاور قدس نیرو/تهران/مسئول پروژه مخابرات63-63/ شیشهسازی مینا/تهران/مدیرعامل64-63/ مهندسین مشاور قدس نیرو/تهران/مسئول پروژه طرح دسپاچینگ ملی64-64/ صنایــع جنبــی مــس شــهید باهنر/کرمــان  -تهران/مدیــر پــروژه بــرق فــاز صفــر تــااجرایــی68-64/
 فولمن/تهران/مدیر پروژه پستهای فشارقوی80-68/ فولمن/تهران/مدیر خرید لوازم خارجی و داخلی83-80/ فولمن/تهران/مدیر بخش توسعه و نوآوری86-83/ -فولمن/تهران/مشاور مدیرعامل91-86/

زندگینامه

 وضعیت خانواده :متاهل عالیق شخصی  :ایده های خالقانه70
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 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

  ...هیچچیز مفیدتر از مطالعه خود نیست( ...خودشناسی) هرجــا کــه باشــید و هــر کاری کــه انجــام میدهیــد ،همیشــه فکــر و اندیشــه خــاقرا چاشــنی فعالیــت روزمــره کنیــد تــا تأثیــر زیبــای اثربخشــی مثبــت را بــر خــود و
اطرافیــان مشــاهده کنیــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مرتضی معین

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

m.moin@magnetics.ir

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :اصفهان/ریاضی53/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق1358/ کارشناسی ارشد: -دکتری:

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنايي با زبان انگلیسی

		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 -شرکت مغناطیس/تهران/مدیرعامل و رییس هیات مدیره97-64/

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران ،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

خسرو مقصود

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:khosrow@maghsoud.net

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان البرز تهران/ریاضی ۱۳۵۳ / -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق/

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 مرکز تحقیقات مخابرات/تهران/محقق۱۳۶۵-۱۳۵۹/صنایع ارتباطی پایا/تهران/سهامدار۱۳۸۵-۱۳۶۳/

زندگینامه

 وضعیت خانواده :دو فرزند عالیق شخصی  :اسکی شنا دوچرخه -محل اقامت :کانادا
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم صادق مظفرزاده رودسری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه: -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق1353/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنایی کامل به زبانهای آلمانی ،روسی ،انگلیسی ،ایتالیایی و ژاپنی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

همــکاری ،مشــاوره و نظــارت بــر پروژههــای مختلــف از جملــه :نیــروگاه نــکا ،فوالداصفهــان ،چادرملــو یــزد ،مینو خرمــدره و...
 -مترجم فارسی «سوالریس» (استانیسالو لم ،انتشارات فاریاب)1364،

زندگینامه

 -عالیق شخصی  :کوه  ،طبیعت و کتاب و ترجمه
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

شهرام منتصرکوهساری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:smk@tomcad.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان البرز /تهران /ریاضی 1353 / کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق1358/ کارشناسی ارشد UMIST :منچستر/برق1363/ -دکتری UMIST :منچستر/برق1366/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبانهای انگلیسی (زیاد)  -ایتالیایی (کم)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ایران/استاد1397-1366/دانشگاه هنگکنگ/هنگکنگ2016-2015/Visiting professor-
دانشگاه تورنتو/کانادا1998-1997/Visiting professor/
شرکت تام/ایران/مدیرعامل1397-1362/

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 مرجــع (  )Google SIMULATOR SYSTEM POWERبرتریــن نرمافــزار شبیهســازیدر جهان
 کتاب فیوزهای الکتریکی/درباره فیوزهای الکتریکی و موارد کاربرد آن است. کتــاب هارمونیکهــا در سیســتمهای قدرت/دربــاره اثــر هارمونیکــی در شــبکههایبــرق و طراحــی فیلتر اســت.
 نرمافــزار پاشــا/جهت شبیهســازی  off-lineشــبکههای بــرق قــدرت شــهرت اســتفادهجهانی دارد.
 نرمافــزار پویا/جهــت شبیهســازی  Real timeشــبکههای بــرق قــدرت شــهرتاســتفاده جهانــی دارد.
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فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

		

 رئیــس دانشــکده بــرق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 2/ســال  1379تــا /1381برنــدهجایــزه خوارزمــی در تحقیقــات کاربــردی کشــور1375 /
رئیــس دانشــکده بــرق دانشــگاه هوائــی 2/ســال  1372تــا /1374برنــده جایــزه مصرف
انرژی
رئیس گروه قدرت دانشگاه هوائی 2/سال  1369تا 1372

زندگینامه

 وضعیت خانواده :با همسر و دو فرزند پسر عالیق شخصی  :تولید نرمافزار شبیهسازی شبکههای برق؛ بازی شطرنج -محل اقامت :ایران ،تهران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 هــر کاری میکنیــد ،عاشــق کارتــان باشــید کــه هــم راحتــی روان و هــم آســایشدنیــوی در ایــن ســر نهفتــه اســت؛ فقــط در ایــن صــورت همیشــه جــوان خواهیــد مانــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

جمشید موالیی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:j.moulai@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان ابومسلم تهران/ریاضی -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبان انگلیسی مدیریت/سازمان مدیریت صنعتی 6/1360/ماه -مدیریت بهرهوری/سازمان مدیریت صنعتی 4/1376/ماه

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 سازمان صنایع ملی ایران/تهران1364-1360/ شرکت صنایع الستیک یزد/یزد/قائممقام مدیرعامل و مدیر پروژه1376-1367/ شرکت صنعتی معدنی گدار سیاوش/تهران/رئیس هیئتمدیره1375/ -شرکت صنعتی معدنی خورشید آسیا/تهران/مدیرعامل1392/

		

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران
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Mahmoud Mohammad-Taheri

-1Dept. of Electrical and Computer Engineering,

Faculty of Engineering University of Tehran, North
Karegar Avenue, Tehran Iran
Email:mtaheri@ut.ac.ir
Tel: 82084915

Email: mtaheri@ut.ac.ir

Academic rank: Associate professor
Summary of Qualifications:
September -2011Now

Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of
Engineering, University of Tehran
August -2008September 2011

Department of Electrical and Computer Engineering, University of
Waterloo, Canada

Working as a visiting professor in the area of design and development
of 60GHz ultra wide band amplifier in CMOS technology
2008-2002

Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of
Engineering, University of Tehran
2002-2001

Department of Electrical and Computer Engineering, University of
Waterloo, Canada

Working as a visiting professor in area of communication engineering.
Also teaching “Electromagnetic Field” for undergraduate students.
2001-1991

Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of
Engineering, University of Tehran
Teaching

“Microwave

Electromagnetic”,“Linear
waves“,

Engineering

I”,

“Electronic

Control

Mathematics”,

Filters”,

Systems”,

“Engineering

“Field

Communication

and

Circuits”,

“Communication Systems”, “Electromagnetic Distance Measurement”,

“Circuit Theory”, “Electricity Physic” in undergraduate level and
“Radio Wave Propagation”, “Radio Network Design”, “Microwave

II”, “Advance microwave system” (microwave remote sensing) “
High Frequencey Circuits” , “Advanced Mathematics and “Physics of
Remote Sensing” courses in graduate levels since 1991.

I have been also involved in various projects such as Electromagnetic
Compatibility (EMC), design and construction of 13GHz microwave
oscillator, design of wide band superhytrodyne receiver, design and

construction of Instantaneously Frequency Measurement (IFM) for
radar signal, design and construction of high frequency amplifiers
and filters.
2004-1998
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Telecommunication
Telecommunication

Company

Rsearch

of

Iran

Center

(TCI)

and

Iran

Working in Telecommunication Company of Iran (TCI) as a satellite

expert giving consulting to National Satellite Project (Zohrah). Also
working in Iran Telecommunication research center

in earth station design and construction project as a project leader.
2001-1996

National Iranian Oil Company (NIOC) and Petropars

Involved in various telecommunication projects in both onshore and

offshore fields as a telecommunication specialist and expert giving

cosultancy to the company since 1996. The main projects were
Abouzar, Bahregansar and Norouz and South Pars. I have been
involved in various communication systems evaluations such as

“Microwave radios”, “VHF and UHF radios”, “Optical systems” and
“satellite systems”.

18( 1991-1990 Months)

Iran Telecommunication Research Center (ITRC)

Design and development of SCPC earth station satellite terminal
(project manager)
1985-1983

Iran Telecommunication Research Center (ITRC)

Design and developement of high frequency microwave circuits for
microwave radio rely system.
1983-1982

Telecommunication Company of Iran (TCI)

Working as microwave link and system designer
1983-1980

Shahid Vatanpour University
Esfahan, Iran

Teaching “applied mathematics”, “Antenna and Radio Wave
Propagation”

and

“Electricity”

I have also prepared the related books for each subject.
Education

1990-1986

Ph.D. in Microwave (application of Dielectric Resonators in triple-mode

microwave filter), University of Essex, Colchester, England. During
Ph.D. study, I have been also teaching in Msc Telecommunication
Laboratory as a demonstrator.
1986-1985

Msc in Telecommunication Systems, University of Essex, Colchester,
England.

1979-1974

BSc in Electrical Engineering, Sharif University of Technology

(Formerly named: Araymehr University of Technology), Tehran, Iran
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Selected Publications

Safavi-Naeini , “A 94 GHz

Low Noise Amplifier Using CMOS 130nm”, IEEE 11th Annual
Wireless and Microwave

Technology Conference, Florida, 13-12 Apr. 2010.

-29 M. Fahimnia , M. Mohammad-Taheri, Y. Ying, M. Yu and S.
Safavi-Naeini , “An

Efficient Method to Design Optimum Millimetre Wave”, Proceeding of
Antenna and Propagation,

June 2010, Toronto, Canada.

-30 M. Fahimnia , M. Mohammad-Taheri, B. Biglabigian and S.
Safavi-Naeini “‹High-Q On-

Chip Transmission Line for CMOSMMIC Applications” 19th Iranian
Conference in Electrical
Engineering (ICEE19).

-31V. Ebrahimi, M. Mohammad-Taheri and L. Yousefi, “Optical
Interconnect Using a Hybrid

Plasmonic Leaky-Wave Nano-Antenna”, 22th Iranian Conference in
Electrical Engineering

(ICEE22), Shahid Behesti University, Tehran, Iran, May 2014.

-32V. Ebrahimi, L. Yousefi and M. Mohammad-Taheri, “An inter- and
intra-chip optical

interconnect using a hybrid plasmonic leaky-wave nano-antenna”,
SPIE, Photonic Europe, May
2014.

-33 F. Afkhami, J. Kazazi, K. Mohammad pouraghdam and M.
Mohammad-Taheri,

“Desig

Simulation and Construction of Passive Microwave Filters in -20
40GHz band”, 4th Iranian

conference in Electromagnetic, April 2016

-34S. A. Nayeri and M. Mohammad-Taheri , “Application Of The
Asymptotic Methods To

Generate Raw Data For Simulation In A Synthetic Aperture Radar”,
4th International Conference

on Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering
(ICE5-4 ,)2016 February 2016,
Dubai, Emirates

-35 A. Nayeri and M. Mohammad-Taheri, “Application of Asymptotic
Method in Generating

Raw Data for SAR and Phase Error Compensation Using Entropy
Minimazation”, 4th Iranian

conference in remote sensing”, May 2015.

-36 M. Abdolhamidi and M. Mohammad-Taheri, “A Compact Wideband
Differential
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Interconnect for Complete series DC-Isolation of Integrated Circuits
above 100 GHz”, Proceedings
c) Books

-1 Introductory Engineering Electromagnetics, (Translation).

-2 Pricipal of Engineering Electromagneic, written in Persion
language.

-3 Linear control systems, written in Persion language.
-4 Basic concept and discussion in electromagnetic.

-5 Foundations and Principals of Engineering Elevtromagnetics.
-6 Shabname Shere Parsi
Training in Japan

A nine months course in Japan sea and Pacific Ocean under the
supervision of United Nation (UN) and financial support of JICA
on Global Positioning System (GPS) and “Deep-sea bed mineral

resources exploration”. In this regard a Certificate has been awarded

to me as a UN expert in the trained field. The training course was

divided in two parts. The theory part was carried out in research
institiute in “Tsukuba” and the practical part was conductde in Japan
sea and Pacific ocean. During the practical training I was invloved

in training of Golobal Positioning Systems (GPS), various accoustic

signal processing for determination of depth of sea and thickness and
location of seabed mineral resources and measurement of various
parameters of sea-water such as temperature and presure.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

علیرضا یاوریفر

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:yavarifar@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق1365 / کارشناسی ارشد :مهندسي صنایع/دانشگاه صنعتي شریف1374/ -دکتری :مدیریت بازرگاني/دانشگاه عالمه طباطبائي/گذراندن امتحان جامع

دورههای آموزشی تکمیلی:

 نیوماتیك/1365/فستو رادار/1366/دانشگاه صنعتي شریف پردازش تصویر/1366/صنایع الکترونیک ایران كنترل اتوماتیك/1366/دانشگاه صنعتي شریف مدیریت پروژه/1367/صنایع دریایی سیستم مدیریت كیفیت ایزو /1369/9000شركت توف مدیریت كیفیت/1370/دانشگاه صنعتي شریف مدیریت تولید و عملیات/1371/سازمان مدیریت صنعتي اصول طراحي محصوالت/1372/سازمان مدیریت صنعتي برنامهریزی و كنترل تولید/1372/سازمان مدیریت صنعتي بازاریابي و /1374/CRMصنایع متالورژی ممیزی سیستم مدیریت كیفیت/1375/صنایع متالورژی اصول آراستگي صنعتي/1377/شركت یاپكو بهرهوری/1377/شركت یاپكو طراحي آزمایشها /1377/DEOشركت یاپكو سر ممیزی سیستم مدیریت كیفیت/1377/شركت یاپكو امکانســنجی پروژههــای سرمایهگذاری/1378/موسســه آموزشــي آســتان قــدسرضــوی
 آشنایی با مدل تعالي سازماني/1381/موسسه مطالعات بهرهوری و منابع انساني خودارزیابي/1381/موسسه مطالعات بهرهوری و منابع انساني تدوین اظهارنامه/1381/موسسه مطالعات بهرهوری و منابع انساني تربیــت ارزیــاب مــدل بهــرهوری و تعالــي سازماني/1382/موسســه مطالعــات82
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بهــرهوری و منابــع انســاني
 تربیت ارزیاب ویژه/1382/موسسه مطالعات بهرهوری و منابع انساني طراحي محصوالت جدید/1383/ایرانخودرو دوره  5روزه رهبری /1384/lifoانجمن ایران و آلمان رهبری/1384/نماینده  EFQMو مشاور BMW /1385/BSCدبي توسط نورتن و كاپالن تفكر استراتژیك/1385/ایرانخودرو آشنایی با مدل و تربیت ارزیاب منابع انساني/1385/انجمن منابع انساني /1386/TPMایرانخودرو تربیت مدرس/1386/ایرانخودرو آشنایی با مدل و تربیت ارزیاب تكنولوژی/1387/انجمن تكنولوژی ایران مدیریت دانش/1387/ایرانخودرو مدیریت پروژه/1387/ایرانخودرو بازآموزی مدیریت كیفیت/1387/ایرانخودرو مدیریت فرآیند/1390 - 1374/ایرانخودرو سیستم تولید رنو نیسان/1390 - 1388/ایرانخودرو /1390-1388/CRMایرانخودرو ایزو  26000مسئولیتهای اجتماعي/1389/ایرانخودرو نظام جامع منابع انساني/1393/شركت پاكنام تربیت ارزیاب كانون ارزیابي/1394/وزارت نیرو تربیت ارزیاب ارشد کانون ارزیابي/1395/وزارت جهاد كشاورزی كارآفریني/1397/دانشگاه صنعتي شریف طراحي سایت و سئو/1397/دانشكده فني دانشگاه تهران شتابدهنده استارت آپ ها/1397/كارخانه نوآوری		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 صنایع دریایی/رسمي/در سمتهای مدیریتي1374-1365/ صنایع متالورژی ایران/رسمي/مدیر 1376-1374/R&D شــركت آموزشــي مشــاورهای ســازه وابســته بــه هلدینــگ یاپكو/قراردادی/مدیــرسیســتمها1379-1376/
 ســازمان اقتصــادی آســتان قــدس رضوی/قراردادی/مشــاور مدیرعامــل و مدیــرپــروژه1381-1379/
 شركت ایرانخودرو/رسمي/مدیرت عالی گروه صنعتي1391-1381/ -شركت ورافن توس/سهامدار/مدیرعامل1391/تاكنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

83

انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف

		

 بنیاد /1385/EFQMبروكسل بنیاد EFQMسمینار سازمان اروپائي كیفیت/1386/تركیه  ،سازمان استاندارد تركیه
تولید ناب/1387/ژاپن،سازمان بهرهوری آسیا
سمینار /1387/EFQMآتن
بســیاری از همایشهــا و ســمینارهای داخلــي ،حداقــل  40كنفرانــس و ســمینار در
زمینههای مدیریت ،مهندسي صنایع ،تعالي ،كیفیت و 1374/...تاکنون/ایران
 مؤســس و مدیر تعالي گروه صنعتي ایرانخودرو به مدت  10ســال و اخذ تندیس برایشــركت ایرانخــودرو ،حوزههــای مختلــف ســازماني و محصولــي آن در چندیــن مرحلــه
 هدایت امور تعالي  110شركت تابع گروه ایرانخودرو عضویت در كمیته علمي جایزه ملي بهرهوری و تعالی سازماني EFQM -عضویت در كمیته فني جایزه ملي كیفیت INQA

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

		

 ارزیاب ارشد و جوایز ملي از سال  1384تاکنون گذرانــدن دورههــای مرتبط در مقر بنیاد كیفیت اروپــا  EFQMدر بلژیك ،در دو مرحله مشــاركت در ســمینارهای تعالي ســازماني در یونان و هلند و دورههای آموزشــي ژاپن تعامــل و جلســات مــداوم بــا مدیــران تعالــي و کیفیت شــركت فیلیپــس از بنیانگذارانمــدل تعالــي  EFQMاز ســال  1386تا 1390
 مسئولیت اعزام گروههای ارزیابي جایزه ملي غذا و دارو ارزیاب ارشد از سال 1384 ارزیابي بیش از  50شركت در صنایع و خدمات مختلف مشاوره و آموزش در بیش از  200سازمان و صنعت ســازماندهي دبیرخانــه و برگــزاری جایــزه تعالــي گــروه صنعتــي ایرانخــودرو وآمــوزش و بنیانگــذاری مــدل موفقیــت پایــدار ســاپكو
 سازماندهي دبیرخانه تعالي وزارت جهاد كشاورزی سازماندهي دبیرخانه جایزه تعالي وزارت كشور سازماندهي دبیرخانه و برگزاری جایزه تعالي خودرو بازنگری و طراحی مدل جایزه ملي كیفیت ایران INQA -ارائه آموزش به بیش از  4هزار نفر از مدیران و كارشناسان صنایع مختلف
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

کامبیز یزدانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:kambiz.yazdani@t-online.de

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان البرز  /تهران ،ایران  /ریاضی 1974 / کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی برق/ کارشناسی ارشد1982 /Powers systems/ Manchester/ England : -دکتری:

دورههای آموزشی تکمیلی:
English and German in writing and conversation -

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

- 1989 / Internaci international Export Gmbh / Germany، Humburg / Manager -

زندگینامه

 وضعیت خانواده :متأهل /سه فرزند -محل اقامتHamburg / Germany :
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 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم مهدی ابریشمی مقدم

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 سوابق کار:عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 -نام و نام خانوادگي:

سهراب اديب يغمائي

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:sohrab.yaghmai@hotmail.com

 محل اقامت:نروژ

 -نام و نام خانوادگي:

علیرضا اقبال مقدم

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم میرزا عباس انتظار حجه فهادان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
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 -نام و نام خانوادگي:

محمد حسن باستانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:bastani@sharif.edu

 سوابق کار:عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف /
دانشکده مهندسی برق
 محل اقامت:تهران /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

بهمن برازش

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:دکتری / Telecom ParisTech :فرانسه
 پست الكترونيك:b_barazesh@yahoo.com

 -سوابق کار:

Technical Manager / Intel Corporation

 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

حسن بهشت کار

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 محل اقامت:ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

مراد کلیمی پژوهان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم عبداله پیرسازنجناب

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

نوذر تبریزی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفکارشناسي /کارشناسي ارشد
دانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم سعید تهرانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
88

انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف

 -نام و نام خانوادگي:

منوچهر توکلی گرگری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

سید محمد جاللی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
کارشناسي /کارشناسي ارشد

 -نام و نام خانوادگي:

محمود جهانبخش جاوید

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:mahmoud.j.javid@gmail.com

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:ديپلم /دبيرستان هدف تهران
 سوابق کار:صنایع برق و الکترونیک جاوید
 محل اقامت:تهران /ايران

 -نام و نام خانوادگي:

حمید رضا حاج مال علی کنی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 محل اقامت:ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

مهران حلمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

غالمرضا خادم سهی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

علی ذوالفقاری داریانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 محل اقامت:تهران /ايران

 -نام و نام خانوادگي:

محمد جعفر رستگار عالم

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
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 -نام و نام خانوادگي:

حسین ریاضی اصفهانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:riazi @ payaco.com

 سوابق کار:مدیر عامل شرکت صنایع ارتباطی پایا
 محل اقامت:تهران /ايران

 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم عباس زرگری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
کارشناسي /کارشناسي ارشد

 -نام و نام خانوادگي:

شهریار زند

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 سوابق کار:مدیر کل امور انفورماتیک وزارت نیرو
 محل اقامت:تهران /ايران
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 -نام و نام خانوادگي:

مهرداد زنگنه حبیبی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:markz@ixiacom.com

 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

سید شاهرخ سعادت

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

فرید سعادت دامغانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
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 -نام و نام خانوادگي:

سعید سالمت شریف

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

علیاصغر سلطانی فرانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

محمد رضا شاهی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

بهزاد شریعت تریقان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 محل اقامت:فرانسه
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 -نام و نام خانوادگي:

قاسم ضرغامی سلطان احمدی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 پست الكترونيك:zar.afagh@gmail.com

 محل اقامت:ارومیه  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

حبیب اله عباسی دزفولی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
کارشناسي /کارشناسي ارشد

 -نام و نام خانوادگي:

محمد حسین غضنفری اهری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

بهزاد غفاری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
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 -نام و نام خانوادگي:

محمد علی قصابی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

محمد رضا قندی باغبانزاده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

عبدالرضا مجتهدی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 محل اقامت:فرانسه

 -نام و نام خانوادگي:

سید ابوالفضل محمودی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 محل اقامت:امریکا
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 -نام و نام خانوادگي:

محسن مسعودفر

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

علیاصغر مشهدی شریف

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم صادق مظفرزاده رود سری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

بهروز ملک زاده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
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 -نام و نام خانوادگي:

علی مهرگانیان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
 سوابق کار:دانشگاه فردوسی مشهد
 محل اقامت:مشهد  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

ذبیح اله یزدانی فر

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

بهروز ارمند

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشكده سازه
 پست الكترونيك:behrooz_8599@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :سنندج/ریاضی1353/ -کارشناسی:کارشناسی/صنعتی شریف/سازه1358/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنايي با زبانانگلیسی (متوسط)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 شرکت مشانیر/ایران ،سنندج/ناظر مقیم64-62/ شــرکت بــرق منطقــهای غرب/ایــران ،سنندج/سرپرســت پروژههــای ملــیاســتان69-65/
 شرکت خانهسازی ایران/ایران ،سنندج/ناظر مقیم72-70/ -شرکت سازه گر/ایران ،سنندج/مدیرعامل97-73/

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :متأهــل /دو فرزند/پســر بــزرگ ،دکتــریعمــران آب دانشــگاه امپریــال کالــج لنــدن /پســر کوچــک،
عمــران دانشــگاه تبریــز.
 -محل اقامت :سنندج/ایران.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مجتبي ازهري

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشكده سازه
 پست الكترونيك:mojtaba@cc.iut.ac.ir

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 کارشناسی :کارشناسی/صنعتی شریف/سازه1358/ کارشناسی ارشد :کارشناسی ارشد/صنعتی اصفهان/سازه1366/ -دکتری :دکتری/نیو ساوت ولز/سازه1372/

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 -دانشگاه صنعتی اصفهان/ایران/استاد97-66/

		

زندگینامه

 -محل اقامت :ایران ،اصفهان
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

سیامک اصفهانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشكده سازه
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

s_esfehani@yahoo.com

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان هدف /تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :کارشناسی/صنعتی شریف/سازه1358/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 آشنایی با زبان انگلیسی-خوب -دوره اتشباری ( زیر زمینی و روباز ) /تهران  /شرکت نیترو نوبل/یک هفته

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شــرکت مهندســین مشــاور مشــانیر/تهران /معاونــت ســد و نیروگاههــای ابــیمعاونــت مهندســی قراردادهــا  -مدیــر پــروژه هــای گــدار لنــدر (مســجد ســلیمان) وســیاه بیشــه و 95-62/......
 شــرکت مهندســین مشــاور ســکو/تهران /مدیــر پــروژه ســد و نیــروگاه رودبــارلرســتان 95/تاکنــون

زندگینامه

 -محل اقامت :ایران ،تهران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

منصور انصافی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشكده سازه
 پست الكترونيك:mansour _ ensafi@ yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خوارزمی/ریاضی1353/ -کارشناسی:کارشناسی/صنعتی شریف/سازه

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 مدیریت شرکتهای پیمانکاری و سازههای سنگین فوالدی مهندسین مشاور مشانیر/تهران/کارشناس سازه1368-1362/ مهندسین مشاور قدس نیرو/تهران/پروژه نیروگاه رامین اهواز1377-1369/ شــرکت ســازههای ســنگین فوالدی اســپیدز/تهران/رئیس هیئتمدیره/1381/تاکنون -شرکت ساختمانی اسپیدز/تهران /رئیس هیئتمدیره1378 /تاکنون

پیام به نسل جوان

 در دوره اول فعالیــت ،بــه انجــام محاســبات ســازهها بــه صــورت حرفــهای وهمچنیــن مشــاوره و نظــارت پروژههــا پرداختــم .تجــارب بهدس ـتآمده در ایــن دوره
در اخــذ تصمیمــات مناســب در دوره دوم در مدیریــت اجــرای
پروژههــای پیمانــکاری و تولیــدی نقــش مؤثــر و تعیینکننــده
داشــته اســت.
 در هــر رشــته یــا صنفــی ،بایــد بهتریــن بــودن را هــدف قــرارداد .فــرق بهتریــن بــا دومیــن و ســومین ،فــرق طــا بــا نقــره و
برنــز اســت.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مسعود ایپچی لر

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشكده سازه
 پست الكترونيك:masoud.ipchilor @ gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

		

 متوسطه :دبیرستان البرز/تهران /ریاضی1353/ کارشناسی :شریف/سازه1358/ -کارشناسی ارشد :شریف/سازه1367/

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 دفتر ریاست جمهوری/تهران/روابط عمومی59-58/ شــرکت صنایــع فلــزی ایران/تهران/کارشــناس و سرپرســت دفتــر فنــی شــماره 61/2 سازمان صنایع ملی ایران/تهران/کارشناس /گروه صنایع ساختمانی64-62/ -مهندسی مشاور حساب/تهران/مدیرعامل64/تاکنون

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :متأهــل دارای ســه فرزنــد /همســر ،کارشــناس ارشــد بهداشــتمحیــط /پســر بــزرگ ،کارشــناس ارشــد مدیریــت اجرایــی /پســر دوم ،دانشــجوی
شهرســازی/دختر ،دانشآمــوز دبیرســتان

پیام به نسل جوان

 حاصــل همیــن ســجده کــه بــه هیــچ شــکوفایی کمالــینرسیدهام!/ســعی بــر ایــن بــوده کــه ناخشــنود و ناراضــی نباشــم.
 ارتبــاط بــا همدانشــگاهی را بســیار محتــرم و نعمــتبشــمارند.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

حمیدرضا پوربیک

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:h _ pourbeik@ yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دیپلم ریاضی/خوارزمی شماره /3تهران1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه1358/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 آشنایی با زبا ن انگلیسی -نظارت بر تایپ تست برجهای انتقال نیرو

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 طراحی سازههای انتقال نیرو -شرکت مهندسین مشاور مشانیر/تهران/مدیرگروه ساختمان1361/تاکنون

زندگینامه

 وضعیت خانواده :همسر و دو فرزند پسر -محل اقامت :تهران /ایران

105

انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف

معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

قدرتاهلل جوان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:gh.javan34@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان طبری /ایران/،آمل /ریاضی1353 / -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه1358/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنايي با زبانانگلیسی (خوب)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 تدریــس ریاضــی همــراه بــا نظــارت کارهــای ســاختمانی/تهران/دبیر دبیرســتانها ومعلــم خصوصــی و ناظــر ســاختمانی1380-1370 /
 شرکت اسپیدز/شهرهای مختلف/سرپرست کارگاه1388-1380/ شــرکت توســعه ســیلوها/تهران/معاونت اجرایــی مدیرعامــل  -مدیــر پــروژه کارخانــهســیمان منددشــتی1393-1388/
 ســایت کنســانتره و گندلهســازی ســنگان/ایران خــواف ،معــدن ســنگان/مدیرســایت1397-1393/
 -شرکت فکور صنعت تهران

زندگینامه

 وضعیت خانواده :دارای همسر و دو فرزند دختر و هر دو موفق در درس و کار -عالیق شخصی  :عالقه به کتابهای علمی و ریاضی

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 نزدیکتریــن راه رســیدن بــه هدفهــای بلندمــدت صداقــت و درســتی در گفتــار ورفتــار اســت .رفتــار و شــخصیت غیــر صادقانــه و ریاکارانــه هــر قدر هوشــمندانه باشــد،
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بــرای مــدت کوتاهــی جوابگــو اســت و پــس از مدتــی بــه ضــد خــود تبدیــل میشــود.
 نتایــج و بازخــورد مثبتاندیشــی و افــکار و کــردار خیرخواهانــه اول بــه خودمــانبرمیگــردد کــه همــان آرامــش و رضایــت اســت و ســپس نصیــب دیگــران میشــود.
افــکار منفــی و پلیــد و بدخواهانــه ماننــد آتــش در روح و روان آن شــخص زبانــه میکشــد
و هــر دم او را آزار میدهــد و تصــور میکنــد بــا آزار دیگــری آرام میگیــرد .ایــن نــوع
رفتــار پایــان نــدارد پــس هیـچگاه احســاس آرامــش نمیکنــد و همیــن امــر بــه مــرور در
چهــره او نیــز نمایان میشــود.
 اولیــن شــرط موفقیــت هــر مدیــر ایــن اســت کــه بــه توانمنــدی و خــرد همــکارانخــود اعتمــاد کنــد و در زمینــه رشــته و تخصــص آنهــا مســئولیت بدهــد و آنهــا را در
حیطــه کار خودشــان مدیــر بنامــد و بــا شــعار واقعــی «بــدون تــرس از اشــتباه کار کنیــد،
هــر اشــتباه شــما یــک تجربــه ارزشــمند اســت» خواهیــد دیــد کــه تمامــی همــکاران بــا
عالقــه و شــدت هرچــه تمامتــر و بــا انگیــزه بــاال و بــا کمتریــن اشــتباه تــاش میکننــد.
ش همــکاران در وهلــه اول بــه نــام مدیــر انعــکاس مییابــد ،ولــی متأســفانه
ایــن تــا 
بســیاری از مدیــران فکــر میکننــد بــا ایــن کار مدیریتشــان تضعیــف و زیــر پایشــان
خالــی میشــود.
 یکــی از خطرناکتریــن و مهلکتریــن بیماریهــای هــر ســایت (کارگاه)حاشیهســازی و باندبــازی و دســتهبندی اســت کــه مدیــر بایــد بــا هوشــیاری زیــاد
مراقبــت کنــد تــا ایــن بیمــاری در نطفــه خفــه شــود.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

علیرضا حسین رشیدی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:arhrashidi@ gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:
		

 متوسطه :دبیرستان/دارالفنون -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه1358/

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 مدیر چند شرکت از جمله شرکت صنایع پیشساخته فاما بتون66-59/ شرکت فاما بتون/مدیرعامل1366-1362/ شرکت پاکرو و زمینه رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل1372-1366/ شرکت ساختمانی پاکرو/مدیرعامل1377-1372/ شــرکت خانهســازی ایرانشــهر ،شــرکت ســاختمانی نابر/مدیرعامــل و رئیــسهیئتمدیــره78-72/
 کاشی پارس/مدیرعامل1382-1378/ کاشی و سرامیک الوند/مدیرعامل85-1382/ -شرکت پاک آوندلیا/مدیرعامل89/تاکنون

زندگینامه

 -وضعیت خانواده :همسر و سه فرزند
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدرضا ربانی اصفهانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:mohammadrezarabbani@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان صائب /ایران ،اصفهان/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه1358/ -کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه1368/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 کارآفرینی/بانک مرکزی ،یونان/1380/حدود  20روز /EMBAسازمان مدیریت صنعتی (تهران)/1376/حدود یک سال -آشنایی با زبان انگلیسی (خوب)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شــرکت صنایــ ع فلــزی ایــران (سازمانگســترش)  /عضــو هیئــت مدیــره /دفترفنیمدیرکارخانــه1362 -1360 /
 سازمان صنایع ملی ایران /گروه ساختمان1368-1362/ شرکت عمران آبادانی/اصفهان/مدیرعامل1372-1368/ کاشی سعدی/تهران/مدیرعامل1373-1372/ شرکت کاشی نیلو/اصفهان/مدیرعامل1387-1373/ شرکت مهندسی وزین بهسازان/اصفهان/مدیرعامل1394-1391/ -مشاور در صنایع مختلف/تهران/مدیرعامل1394/تاکنون

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر :اســتادیار دانشــکده دندانپزشــکی علــوم پزشــکی اصفهانو متخصــص دندانپزشــکی کــودکان /پســر :مهنــدس صنایــع و در حــال تحصیــل:
109

انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف

 Businee – Managementدر آمریــکا /دختــر :فارغالتحصیــل مهنــدس معمــاری در
دانشــگاه هنــر اصفهــان

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 خــود مــن هنــوز در حــال نوســازی تجــارب گذشــته هســتم و نمیتوانــم از تجربیــاتگذشــته بــرای نســل آینــده چنــدان صحبتــی داشــته باشــم ،بــه غیــر از اینکــه اگــر مهندس
هســتید ،جامعتــر فکــر کنیــد و بــه خصــوص دنیــا را بگردیــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

حمید رحمانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:hsrahmani@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :هدف شماره //1تهران/دیپلم ِریاضی1353/
 -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه1358/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنايي با زبان انگلیسی (کم)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
		

 شرکت ساختمانی سکوکار/تهران/عضو هیئتمدیره و رئیس کارگاه1370-1364/ -شرکت ساختمانی سکوکار/تهران/عضو هیئتمدیره و رئیس دفتر فنی1398/1370/

زندگینامه

 -وضعیت خانواده :متأهل و دارای سه فرزند دختر ،دو داماد و دو نوه
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محسن زائری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:mohsen.zaeri.esf@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه1358/

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		
		

 همــکاری بــا شــرکت سولهســازی (اصفهــان ســوله) در ســالهای 1362 - 68ســاخت ســازههای صنعتــی و ســاختمانی در اصفهــان
 سرپرست ساخت بال دوم بیمارستان کاشانی اصفهان در سالهای 1369-71 مدیرعامــل شــرکت ســاختمانی زرداشــت در ســالهای 1371- 81فعالیــت درساختمانســازی شــامل خانهســازی خصوصــی ،مدرسهســازی در شــهرهای یاســوج
و سیســخت واقــع در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد ،ســاخت چندیــن پــروژه بانــک
تجــارت در شــهرهای اصفهــان ،اردکان یــزد ،شــهرضا اصفهــان ،مرودشــت و قادرآبــاد
فــارس و بانــک ســپه در اســتان اصفهــان
 مدیرعامــل شــرکت ســاختمانی فرازدشــت زاینــدهرود از ســال  82بــه بعــد فعالیــتدر مدیریــت و ســاخت پروژههــای تعاونــی مســکن نیــروگاه اصفهــان واقــع در ســپاهان
شــهر بــا عنــوان مجتمعهــای  108واحــدی و  5عــدد  16واحــدی
 نماینــده مشــاور بانــک تجــارت و سرپرســت نظــارت در ســاخت پــروژه مدیریــتبانــک تجــارت واقــع در اصفهــان ،خیابــان ســعادتآباد
 عضــو ســازمان نظاممهندســی اســتان اصفهــان و فعالیــت در آن ســازمان از ســالهای 1376تاکنــون

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :دارای ســه فرزند/فرزنــد اول :میثــم ،فارغالتحصیــل کارشناســیارشــد عمــران و دانشــجوی کارشناســی ارشــد کامپیوتــر در آمریــکا (لسآنجلــس)
مشــغول بــه کار در آمریــکا /فرزنــد دوم :نســیم ،فارغالتحصیــل کارشناســی ارشــد
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( MITمدیریــت  )ITاز مالــزی ،مشــغول بــه کار در اصفهــان /فرزنــد ســوم :صبــا ،ســال
دوم دانشــجوی رشــته پزشــکی
 -محل اقامت :ایران ،اصفهان
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

علی شادخواست

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:shadkhast34@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خیام /ایران ،لنگرود/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه1358/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 مهندسی ارزش/تهران/1387/یک ماه -آشنایی با زبانانگلیسی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 طــراح مســیر ،روســازی ،ترافیــک و مطالعــات فنــی اقتصــادی راه ،آزادراه ،راهآهــن وراهآهــن پرســرعت1397-1361/
 مهندســان مشــاور ایــران (بتن)/ایــران ،تهران/مدیــر و ســهامدار و کارشناســی؟؟؟1361/تاکنــون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 طراحــی حفــری و درزی ،روســازی،ترافیــک ،مطالعــات فنــی ـ اقتصــادی وپروژههای راه ،آزادراه و راهآهن
 راهنمای زهکشــی زهســازیهای آســفالتی/ترجمه کتاب  /15-MSانســتیتو آســفالت یخبندان اثر و کنترل/ترجمه کتاب انجمن مهندسین مناطق سرد ASCE یخبنــدان و ذوب در بســتر و روســازی راهها/ترجمــه گزیــده پیشــنهاد فنــی ســمیناربررسی مناطق سر و یخبندان

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

 کسب رتبه اول همراه تیم دومیدانی دانشگاه/در مسابقات دانشگاهها1356/114
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زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :دارای همســر و دو فرزنــد پســر کــه هــر دو دانشــجویان ســالچهــارم و ســوم رشــته عمــران دانشــگاه امیرکبیــر هســتند.

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 اندوختــه اندکــی از رشــته ســازه در زمینــه راه داشــتهام کــه بــا عشــق بــه کار وآموزههــای راهجویــی دانشــگاهی بــه موفقیــت دسـتیافتهام .در هــر کاری بایــد عاشــق
بــود و اســتوار!
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Academic:
Mehrzad Tabatabaian, PhD, PEng
Faculty, Dept. of Mechanical Engineering
British Columbia Institute of Technology,
Burnaby, BC, Canada
(rank: full)
email:mehrzad _ tabatabaian@ bcit.ca

Research Interest/focus:
Renewable energy, energy efficiency and harvesting,
clean-low carbon energy systems, advanced FEM &
CFD, numerical modeling of dynamic systems, applied
mechanics, and technology applications in education.
Courses taught (including):
Statics, Strength of materials, Advanced Eng.
Mathematics, FEM/CFD, Thermodynamics, Energy
modeling for Buildings, Thermal Engineering,
Environment and Energy Engineering, and more.
Published Textbooks:
< https://www.amazon.ca/s/ref=nb_sb_noss?url=searchalias3%Daps&field-keywords=mehrzad+tabatabaian >
Registered Patents and Inventions:
< https://patents.justia.com/inventor/mehrzadtabatabaian >
AIR FLOW DEFLECTOR
Publication number: 20120201665
Power Density Enhancement Apparatus For Wind
Turbines
Publication number: 20110316284
116

انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف

Solid oxide fuel cell stack
Publication number: 20040131915
Electrochemical fuel cell stack with improved reactant
manifolding and sealing
Patent number: 6607858
Encapsulating seals for electrochemical cell stacks and
methods of sealing electrochemical cell stacks
Patent number: 6596427
Differential pressure fluid flow fields for fuel cells
Patent number: 6586128
Electrochemical fuel cell stack with improved reactant
manifolding and sealing
Publication number: 20010019792
Electrochemical fuel cell stack with improved reactant
manifolding and sealing
Patent number: 6232008
Published papers and others: (Available on-line and
LinkedIn)
< https://ca.linkedin.com/in/dr-mehrzad-tabatabaianphd-peng48806628- >
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

فرید فیروزی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

faridfiruzi@gmail.com

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان بابک/ایران ،تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه1358/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 آشنایی با زبانانگلیسی (متوسط)/آشنایی به زبان ترکی -مقاوم سازي سازه ها  /پژوهشگاه بین المللی زلزله6/83-82 /ماه

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

جهاد سازندگی  /آستارا /دفترفنی63-61 اب منطقه اي شمال /آستارا /ناظر مقیم64-63/ دانشگاه گیالن  /رشت /مدیرطرحهاي عمرانی67-64/مهندسین مشاور شمال /رشت /محاسب سازه 70-67/ -مهندسین مشاور آباد/رشت /رییس هیآت مدیره-مدیرعامل97-0/

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:
		

 رییس نظام مهندسی ساختمان گیالن  10 /سال ()88-70 -عضو شوراي مرکزي نظام مهندسی ساختمان /سال ()83-77

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده 3 :فرزنــد( مهنــدس عمران-معمار-نــرم افــزار)2 -نوه(پســر 5ســاله-دختر 5ســاله) -همــه مقیــم رشــت
 عالیق شخصی  :موسیقی-شنا-اسکی محل اقامت :ایران/رشت118
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سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 خودرادوســت بداریــد وازخودمراقبــت کنیــد وانســان مفیــدي بــراي خانــواده وجامعهباشید.
 صداقت ودرست رفتاري درتمام میادین کاري-اجتماعی-خانواده توجه ویژه به نتایج کارودست آوردهاي آن توجه به سالمتی –آرامش ونشاط خودوالبته خانواده -مهرورزي تاانجاکه توان داري
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

فرهاد گرمچی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:f _ germchi@ yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :خوارزمی /2ایران ،تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه1358/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبانانگلیسی (متوسط)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شــرکت آتیســاز/ایران ـ تهران/مســئول نظــارت عالیــه کارگاه ـ سرپرســت گــروهاســتراکچر62-59/
 شرکت راز ایران/ایران ـ تهران/سرپرست گروه استراکچر66-62/ شرکت پیشفرض/ایران ـ تهران/سهامدار و سرپرست بخش استراکچر90-66/ دفتــر مهندســی فرهــاد گرمچــی و همکاران/ایــران ـ تهران/سرپرســت گــروهمحاســباتی66/تاکنون
 -شرکت زینو ابنیه سازان برنا /Zino A.Bایران ـ تهران/مدیرعامل95/تاکنون-

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 در دفتــر مهندســی و شــرکتهایی کــه داشــتم و کار کــردم ،خــدا را شــکر مهندســانزیادی با من فعالیت کردند و اکثراً موفق هستند.
				

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســرم خانــهدار اســت .ســه فرزنــد دارم .دختــر بزرگتــرمدیرآمــوز ( cpخفیــف مغــزی) اســت ،دختــر دوم کارشناســی ارشــد معمــاری و تنهــا
120
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پســرم کارشناســی ارشــد ســازه و هــر دو در شــرکتم فعــال هســتند.
 -محل اقامت :ایران/تهران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 بــا احتــرام فــراوان بــه تمامــی دانشآموختگانــی کــه راه رفتــن در پیــش گرفتــه ودر خــارج از کشــور هســتند ،مــن دو تصمیــم اساســی در جوانــی گرفتــم :یکــی آنکــه
فقــط از راه دانــش مهندســی کــه در یکــی از بهتریــن دانشــگاهها آموختـهام ،میتوانــم در
خدمــت کشــورم و هموطنانــم باشــم و دیگــر آنکــه بمانــم در کشــورم و بــا قبــول تمامی
کاســتیهایش همینجــا خدمــت کنــم.
 یــک مســیر انتخــاب کــن و در ایــن مســیر ســه چیــز را فرامــوش نکــن :تالش،تــاش،تالش!
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

حبیباهلل مستوفی دربانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:habib.mostofi@ gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستانخوارزمی /تهران/ریاضی1351-53/ -کارشناسی:دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه1358/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -زبان انگلیسی (مکالمات روزمره)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 مجــری طرحهــای نیــروی دریایــی کارخانه/ایــران /سرپرســت امــوراجرایــی1363 -1361 /
 شــرکت کشتیســازی خلیجفارس/ایران/مهنــدس ناظــر پروژههــای ســازههایدریایــی1365-1363/
 شرکت راهآهن شهری تهران و حومه مترو/ایران ،تهران/مدیر پروژه1369-1365/ شــرکت مهندســی مشــاور طــرح ســهامی خاص/ایــران ،تهران/مدیــرپــروژه1397 -1361 /

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 پیــام ویــژه مــن بــه نســل جــوان و خواننــدگان کتــاب حفــظ و تــداوم مطالعــه پــساز اتمــام تحصیــات و در دوران اشــتغال بــه کار ،در زمینههــای فنــی و تخصصــی و
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حرفـهای و همچنیــن در زمینههــای علمــی و فرهنگــی و ادبیــات اســت .مطالعــه کتــاب
خــوب حــس بلندپــروازی انســان را تحریــک و او را از تعصــب دور نگــه مـیدارد و حــس
آزادگــی و آزادیخواهــی را تقویــت میکنــد و تمایــل بــه تغییــر محیــط پیرامــون و جهــان
و بهبــود شــرایط زندگــی خــود و دیگــران را افزایــش میدهــد و در عیــن حــال بهتریــن
ســرگرمی اســت.
 در گــذران عمــر پــس از فارغالتحصیلــی و شــروع بــه کار کــه حــدوداً نزدیــکبــه چهــار دهــه میشــود ،اینجانــب عضویــت پیوســته در زمینــه خدمــات مشــاوره،
مدیریــت طرحهــا و نظــارت بــر دههــا پــروژه بــزرگ عمرانــی مشــغول بــه کار بــودهام
کــه همگــی آنهــا خوشــبختانه بــه نحــو احســن اجــرا ،تکمیــل و بهرهبــرداری شــده
اســت .در ایــن ســالها ،همــواره ســعی کــردهام بــا مطالعــه ضوابــط ،مقــاالت علمــی
و مشــخصات فنــی دانــش خــود را در زمینــه حرف ـهام ب ـهروز نگهــدارم.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

علیاکبر معزی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:fattah.moezzi@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دیپلم ریاضی /تهران1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/عمران1368/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنايي با زبان انگلیسی (خوب)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شرکت مخابرات ایران/تهران/مهندس محاسب1370-1369/ مهندسین مشاور پیمان غدیر/تهران/سرپرست بخش سازه1371-1370/ شرکت نوسازه/تهران/سرپرست کارگاه  -مدیر پروژه1375-1371/ شرکت تدبیر سازه/کالرآباد/مدیر پروژه1379-1376/ مهندسین مشاور صنعتی ایران/اسفراین/معاونت و سرپرستی نظارت مقیم1382-1379/ شرکت نوسازه/زیاران/مدیر پروژه1384-1382/ مهندسین مشاور سازهاندیشان/شهرستان/سرپرست نظارت مقیم1394-1384/ -شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان/تهران/مشاور کارشناسی دفتر فنی1397-1394/

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 -ایجاد برخی نرمافزارهای شخصی در محیط excel

		

زندگینامه

 محل اقامت :تهران/ایران124
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سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 آمــوزش هی ـچگاه پایــان نمییابــد پــس انتظــار نداشــته باشــید بــا اتمــام تحصیــاتآمــوزش تمــام شــده باشــد .آمــوزش تحصیلــی فقــط بــه شــما یــک مجــوز میدهــد.
بخــش مهــم دیگــری از آموزشــتان را بعــد از ایــن دوره و در زندگــی حرفـهای خــود فــرا
خواهیــد گرفــت پــس همــواره توانایــی یادگیــری را حفــظ کنیــد و اجــازه ندهیــد ســن و
ســال و تجربــه بــر آن ســایه افکنــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

جواد مقامی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:javad _ maghami@ yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان نصرت الملک ملکی (مصطفی خمینی)/مشهد1352/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبانانگلیسی (کم)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

جهاد سازندگی/مشهد/قسمت فنی و راهسازی60-59/ مسکن و شهرسازی/زاهدان/کارشناس و معاون فنی70-60/ مسکن و شهرسازی/مشهد/رئیس گروه89-70/ همــکاری بــا بعضــی از شــرکتهای ساختمان/مشهد/مســئول رســیدگی وفنی89/تاکنــون

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :دارای همســر و  5فرزنــد :یــک دختــر و چهــار پســر؛ دختــرکارشناســی زبــان؛ پســران دو نفــر اول دکتــری و دکتــری بــرق الکترونیــک در ایــران
و آمریــکا؛ پســران بعــدی ،دوقلــو ،دانشآموختــه صنعتــی شــریف ،بــرق و عمــران و از
مرحلــه دکتــری در آمریــکا.
 عالیق شخصی  :ورزش -محل اقامت :مشهد/ایران
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سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 میاســای ز آموختــن یــک زمــان؛ سســتی و تنبلــی خــود را بینیــاز بــودن و کمرنــگبــودن هــدف ،شــوربختانه و متأســفانه مخصوص ـ ًا در ســالهای اخیــر در ایــران باعــث
دوری از کتــاب و هــدف میشــود کــه بایــد از دام اینکــه خــود را مســتثنا از دانســتن
میدانیــم بــا خوانــدن کتــاب برهانیــم.
 تــاش ،درســتی و راســتی ،ابتــکار ،مطالعــه ،امیــد بــه آینــده ،ایمــان بــه خداونــد واجتنــاب از زشــتیها و دوری از هرگونــه اســراف و تبذیــر.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

سیمین ملک صالحی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:maleksalehi.s@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان رودابه ،اصفهان/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه/ -کارشناسی ارشد :دانشگاه هنر/مرمت ابینه و بافتهای تاریخی1379/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 /SAPسازمان نظاممهندسی اصفهان 36/1385/ساعت /ESTABSسازمان نظاممهندسی اصفهان 36/1387/ساعت /SAFEسازمان نظاممهندسی اصفهان 24/1389/ساعت مقاومســازی ســاختمان و چالشهای آن/ســازمان نظاممهندســی اصفهان8/1386/ســاعت دورههــای تخصصــی طراحــی معمــاری و نقشهکشــی ســاختمان و نرمافزارهــایمربوطه/گــروه عمــران و معمــاری آموزشوپــرورش 1375/تــا  300/1385ســاعت
 آشــنایی بــا زبانهــای فرانســه (ترجمــه نشــریات و کتــب)؛ انگلیســی (در حــد مطالعــهکتــب و نشــریات)؛ آلمانــی (مکالمــه روزمره)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 وزارت ارشاد اسالمی/تهران/ترجمه نشریات فرانسه1359/ آموزشوپرورش/اصفهان و تهران/هنرآموز عمران و معماری1393-1360/ دانشگاه آزاد نایین/اصفهان ،نایین/مدرس1385-1385/ دانشگاه علمی کاربردی نجفآباد/اصفهان ،نجفآباد/مدرس1385-1385/ دانشگاه فرهنگیان/اصفهان/مدرس1392-1387/ دانشگاه آزاد دهاقان/اصفهان ،دهاقان/مدرس1394-1388/ دانشگاه آزاد خوراسگان/اصفهان/مدرس1397-1385/128
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زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر :مهنــدس عمــران و ناظــر عالــی در شــرکتهای وابســته بهوزارت نیــرو  /دختــر :کارشــناس ارشــد در رشــته مهندســی الکترونیک
 عالیــق شــخصی  :تاریــخ فرهنــگ و هنــر و معمــاری جهــان بــه خصــوص هنــر ومعمــاری ایــران
 -محل اقامت :اصفهان/ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 ملتــی کــه نتوانــد روی پــای خــود بایســتد ،مــورد سوءاســتفاده اســتعمارگران وزیادهخواهــان قــرار میگیــرد و در نهایــت ،محکــوم بــه خــواری و فنــا اســت.
میتــوان بــه جــای اینکــه فریــب دانههــای پاشیدهشــده دامافکنــان حرفـهای ســلطهطلب
را خــورد ،بــا تالشــی مضاعــف و صبــر انقالبــی بــا بضاعــت موجــود بــه عــزت و اقتــدار
رسید.
 کشــور ایــران از امکانــات فوقالعــاد ه سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی برخــورداراســت کــه حتــی در شــرایط اقتصــاد بــدون نفــت هــم بــا یــک برنامهریــزی صحیــح و
همــکاری جهــادی قــادر خواهــد بــود بــه پیشــرفتهای عظیمــی نائــل آیــد و موجبــات
رفــاه مــردم را فراهــم آورد.
 انشــاءاهلل بــا برنامهریزیهــای کارشناســانه دقیــق و کاربــردی ،موجباتــی فراهــمشــود تــا جوانــان فرهیختــه و آمادهبـهکار مــا بــه خصــوص در زمینــه صنعــت ســاختمان،
مصالــح نویــن ،مهندســی زلزلــه و انرژیهــای نــو بتواننــد هرچــه بیشــتر در عرصههــای
پژوهــش علمــی و فنــاوری و صنعتــی کشــور در جهــت شــکوفایی و نیل بــه خودکفایی،
فعــل «مــا میتوانیــم» را بــه واقعیــت تبدیــل کننــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

سید هاشم موسوی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:s.h.musavi@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان هدف/تهران/ریاضی1348/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه/ -دکتری :دانشگاه گالسکو ،انگلستان/عمران ،سازه1371/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -زبانانگلیسی (متوسط)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 طراح ،ناظر و مجری پایه  1سازمان نظاممهندسی ساختمان دانشگاه صنعتی شریف/ایران ،تهران/هیئتعلمی1363-1356/ سازمان برنامهوبودجه/ایران ،زنجان/ریاست سازمان1362-1360/ استانداری زنجان/ایران ،زنجان/معاونت عمرانی1364-1362/ سازمان نظاممهندسی استان/ایران ،زنجان/ریاست سازمان1386-1383/ دانشگاه آزاد زنجان/ایران ،زنجان/ریاست دانشگاه1366-1364/ دانشگاه زنجان/ایران ،زنجان/ریاست دانشگاه1376-1371/ دانشگاه زنجان/ایران ،زنجان/هیئتعلمی1386-1364/ -دانشگاه آزاد زنجان/ایران ،زنجان/هیئتعلمی1386/تااکنون

		

زندگینامه

 وضعیت خانواده :همسر :لیسانس الهیاتســه فرزنــد پســر دارای فــوق لیســانس تدریــس زبــان انگلیســی ،فــوق لیســانس عمــران
ژئوتکنیــک و فــوق لیســانس نقش ـهبرداری – GIS
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 عالیق شخصی  :علمی و فرهنگی -محل اقامت :زنجان ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 تنهــا توصیــه مــن بــه نســل امــروز و آینــده حدیثــی از حضــرت رســول اکــرم (ص)اســت؛ کوتــاه ،ولــی بســیار عمیــق:
خیرالناس انفعهم للناس( .بهترین مردم نافعترین آنها به مردم است).
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

سعید رضا مؤمنی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:saeedmomeni@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خوارزمی شماره /1ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی سازه/ کارشناســی ارشــد :دانشــگاه صنعتــی اصفهان/برنامهریــزی سیســتمها (سیســتمهایاقتصادی اجتماعــی)1365/

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شركت مهندسي مشاور حاسب سيستم /تهران/مديرعامل و بنیانگذار1375/تاکنون شركت ملي فوالد ایران/تهران/مشاور معاونت برنامهریزی1372-1370/ شركت پاكرو /تهران/عضو هیئتمدیره 1374-1372/ شرکت آب و نیرو /تهران/مشاور مدیرعامل 1375-1373/ مؤسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه /تهران/عضوهیئتعلمی1375-1371/
 سازمان آب منطقهای مازندران/ساری/مشاور مدیرعامل1375-1369/ شركت ملي گاز ايران /تهران/مشاور معاونت برنامهریزی1375-1374/ سازمان آب منطقهاي آذربايجان شرقي و اردبيل /تبریز/مشاورمديرعامل1375-1369/
 سازمان آب منطقهاي آذربايجان شرقي و اردبيل /تبریز/مشاورمديرعامل1375-1369/
 وزارت نیرو/تهران /مدیرکل دفتر برنامه ریزی آب و مشاور معاون آب -1365 /1367
 شرکت دادهپردازی ایران/تهران/مدیرعامل و عضو هیئتمدیره1369-1367/ شرکت دادهپردازی ایران/تهران/عضو هیئتمدیره1369-1365/ سازمان برنامهوبودجه/تهران/کارشناس دفتر اقتصاد کالن1365-1365/132
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ت ملی صنایع پتروشيمي /تهران/رئيس دفتر و دبير هیئتمدیره1362-1361/
 -شرك 

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 ترجمه کتاب نگارش برای مدیران و تصمیمگیران تدویــن برنامههــای اســتراتژیک و عملیاتــی بــرای ســازمانهای کشــور و بــه ویــژهســازمانهای بــزرگ
 تدوین روش نوین طراحی ساختارهای سازمانی مدلسازی ،بهبود و طراحی مجدد فرایندهای سازمانی خدمــات مشــاوره در زمینــه عارضهیابــی ســازمانها و ارائــه برنامههــای بهبــود وتوسعهســازمانی
		

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر :آذر محمــدی ،رئیــس هیئتمدیــره شــرکت حاســبسیســتم  ،کارشناســی تغذیــه
دختــر اول :مریــم مؤمنــی ،ســاکن نیوجرســی آمریــکا ،مهنــدس عمــران دانشــکده فنــی
دانشــگاه تهــران ،کارشناســی ادبیــات تطبیقــی از دانشــگاه ویــن و کارشناســی ارشــد
اطالعــات ( )Informationاز امریــکا
دختــر دوم :فاطمــه مؤمنــی ،ســاکن شــیکاگو امریــکا ،کارشناســی فیزیــک از دانشــگاه
شــریف ،دکتــری اقتصــاد دانشــگاه پــردو امریــکا و در حــال حاضــر دانشــجو و محقــق
دانشــگاه شــیکاگو
دختــر ســوم :زینــب مؤمنــی ،کارشناســی گرافیــک از دانشــگاه هنــر تهــران ،کارشناســی
ارشــد گرافیــک از فرانســه و اکنــون شــاغل در زمینــه گرافیــک در پاریــس
پســر :میثــم مؤمنــی ،کارشناســی علــوم مهندســی گرایــش بهینهســازی از دانشــکده فنــی
دانشــگاه تهــران ســاکن تهران
 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 مــن بعــد از فارغالتحصیلــی از دانشــگاه شــریف و ســپس کارشناســی ارشــددر دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 10 ،ســال در بخــش دولتــی کارشــناس یــا مدیــر و
عضــو هیئتعلمــی فعالیــت و در ایــن مــدت تجــارب خوبــی در زمینــه نیازهــای
ســازمانهای بــزرگ دولتــی و گاه خصوصــی بــه خدمــات مشــاوره مدیریــت و
چگونگــی پاســخ بــه ایــن نیازهــا کســب کــردم .از ســال  1375شــرکت خــودم
را بــا عنــوان شــرکت مهندســی مشــاور حاســب سیســتم تأســیس کــردم و اکنــون
حــدود  22ســال اســت کــه ایــن شــرکت فعالیــت خــود را ادامــه میدهــد .ایــن
در شــرایطی اســت کــه تعــداد زیــادی از شــرکتهای مشــابه در ایــن ســالها و
بــه دلیــل کاهــش پروژههــای بــزرگ خدمــات مشــاوره و فنــاوری اطالعــات در
دســتگاههای بــزرگ دولتــی ،نتوانســتند بــه حیــات و فعالیتهــای خــود ادامــه
دهنــد.
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در حــال حاضــر برنــد و نــام شــرکت حاســب سیســتم بــه عنــوان یــک شــرکت
بــزرگ ارائهکننــده خدمــات مشــاوره در حــوزه فنــاوری اطالعــات و سیســتمهای
مدیریتــی یــک برنــد جاافتــاده و قابــل اعتمــاد از طــرف ســازمانها شــناخته
میشــود .ایــن موفقیــت دالیــل مختلفــی دارد کــه بــه نظــر اینجانــب مــوارد
اصلــی و کلیــدی آن را میتــوان در محورهــای ذیــل خالصــه کــرد:
.1داشــتن صداقــت بــا مشــتریان در همــه مراحــل کاری و حتــی در زمانــی کــه ایــن
امــر بــه نفــع شــرکت نبــوده اســت.
.2توقــف نکــردن در یــک موضــوع و بروزکــردن دانــش و مهارتهــای شــرکت و
کارکنــان آن مطابــق تکنولــوژی در فعالیتهــای ایــن حــوزه.
.3بهکارگیــری کارکنــان جــوان و باانگیــزه و البتــه بااســتعداد و ایجــاد فضایــی
صمیمــی بــرای فعالیــت آنهــا در شــرکت.
.4داشــتن نگاهــی بلندمــدت بــه کار و نــگاه ســودآوری در بلندمــدت بــه جــای
باالبــردن کــردن ســود کوتاهمــدت.
 مــن بعــد از ســالها فعالیــت در حــوزه تخصصــی خــود ،پیامــم بــرای دوســتانفارغالتحصیــل جــوان کــه تــازه میخواهنــد ایــن راه طوالنــی را طــی کننــد،
ایــن اســت کــه اگــر میخواهنــد موفــق باشــند (در هــر صنعــت یــا فعالیتــی کــه
میخواهنــد در آن مشــغول شــوند) نــکات ذیــر را ســرلوحه نــگاه خــود بــه کار و
زندگــی قــرار دهنــد:
.1دنبــال کار و شــغل و حرفـهای برویــد کــه بــه آن بــا تمــام وجــود عالقــه داریــد.
(اگــر رشــتهای کــه خواندهایــد یــا در آن مــدرک گرفتهایــد ،بــا موضوعــی کــه
بــه آن عالقــه داریــد متفــاوت اســت یــا اینکــه دورنمــای آن بــه لحــاظ درآمــدی
مطلــوب نیســت ،اصــ ًا نگــران نباشــید .گذشــت زمــان و پایــداری در کاری
کــه بــه آن عالقــه داریــد ،هــر دوی ایــن نگرانیهــا و ســایر مشــکالت را مرتفــع
خواهــد کــرد).
.2دنبــال کار حقوقبگیــری نرویــد( .ایــن کار آخــر و عاقبتــی نــدارد) تــاش
کنیــد کســبوکار خــود را راه بیندازیــد .اولــش ممکــن اســت ســخت باشــد،
لیکــن در ادامــه شــیرینیاش را خواهیــد چشــید.
.3آنچــه در دانشــگاه بــه مــا و شــما یــاد دادهانــد ،شــاید کمتــر از  10درصــد آنچــه
باشــد کــه در محیــط کار و بــا کســب تجربــه یــاد میگیریــم .پــس بــه دانــش
دانشــگاهی خــود متکــی نباشــید و تــاش کنیــد از هــر لحظــه فعالیــت در یــک
محیــط عملــی و واقعــی یــک موضــوع جدیــد بیاموزیــد.
.4مهمتریــن ســرمایه شــما نــه منابــع مالــی و نــه منابــع دانشــی و نــه حتــی هــوش
شــما اســت ،بلکــه ایــن اعتمــادی اســت کــه دیگــران بــه شــما پیــدا میکننــد و ایــن
امــر فقــط بــا داشــتن پشــتکار و صداقــت بــه دســت میآیــد.
.5بــه جزئیــات ،مخصوص ـ ًا در اوایــل دوران فعالیتهــای حرف ـهای خــود اهمیــت
بدهیــد .ایــن توجــه بــه جزئیــات و یادگیــری از آنهــا در محیــط حرفـهای بســیار بــه
کارتــان میآیــد .یادتــان باشــد کــه بــا باالرفتــن ســن حوصلــه بــرای پرداختــن بــه
جزئیــات بــه شــدت کاهــش خواهــد یافــت و اگــر در عنفــوان جوانــی ایــن موضــوع
را جــدی نگیریــد ،بعــداً بســیار افســوس خواهیــد خــورد.
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.6مســتقل از اینکــه در چــه صنعتــی بــه فعالیــت خواهیــد پرداخــت ،داشــتن
مهارتهــای ذیــر بــه شــدت مــورد نیازتــان خواهــد بــود پــس از همیــن امــروز
تــاش کنیــد ایــن مهارتهــا را در خــود پــرورش دهیــد و مرتــب آنهــا را ب ـهروز
کنیــد:
 مهــارت ارائــه و بیــان ایدههــای خــود بــه صــورت مؤثــر (چــه کتبــی چــه شــفاهیو چــه بــا اســتفاده از ابزارهــا و رســانههای مختلــف )
 مهــارت انجام کار تیمی مهــارت تجزیهوتحلیــل و مفهومســازی و سادهســازی پدیدههــای پیچیــدهبیرونــی
 -مهارت تصمیمگیری و مدیریت افراد و تیمهای کارشناســی
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدباقرنقشینه

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:info@niroofaran.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان البرز/رياضي1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتي شريف/مهندسي سازه1359/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنایی با زبان انگلیسي

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

شخصي/ايران ،تهران/طراحي و اجرای ساختمانهای مسكوني1359-1354/گــروه فراســاز/ايران ،تهران/مديريــت عامــل و عضــو هیئتمدیــره گــروه
فراســاز1359 /تاكنون
دانشگاه صنعتي شريف و خواجهنصیرالدین/ايران ،تهران/مدرس1378-1374/
دانشگاه صنعتي شريف/ايران ،تهران/مدرس 1378/تاکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 تخصص در ایجاد واحدهای گالوانیزه گرم عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات دارای عنــوان کارآفریــن نمونــه در بخــش صنعتــی در حــوزه فنــاوری دکلهــای انتقــالنیر و
 دارای گواهینامه تقدیر و تشکر از سازمان مهندسی و عمران شهر تهران شــرکت در همایشــها و نمایشــگاههای خارجــی در جهــت ارتقــای کمــی و کیفــیقطعــات و تولیــد در صنعــت کشــور
 ارائــه مقالــه هــای مختلــف در جهــت طراحــی و ســاخت دکلهــای ترکیبــی مخابراتیمهارلو (تلســکوپی و مشــبک)
136

انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف

 ارائــه مقالــه محاســبه و طراحــی برجهــای انتقــال نیــروی چهــار مــداره در کنفرانــسبــرق
 طراحی برجهای چهار مداره تلسکوپی دارای مجوز تأسیس واحد طراحی و مهندسی وزارت صنایع سنگین عضو شرکتهای GC دارنــده پروانــه تاســیس واحــد تحقیقــات صنعتــی در زمینــه دکلهــای انتقــال نیــرو ومخابــرات
 دارنده لوح تقدیر از بانک تجارت در ساخت خطوط نیرو  ،مخابرات ساخت کوره و ماشین آالت در پروژه های پتروشیمی دریافــت لــوح تقدیــر از ســازمان صــدا و ســیما جهــت مدیریــت طراحــی و ســاختدکل فــوق ســنگین 511
متری خود ایستا تلویزیونی در منطقه گتوند برای اولین بار در ایران
 دارای گواهینامــه خــود کفایــی در تولیــد و توســعه دکلهــای مخابراتــی از شــرکتارتباطــات ســیار
 دارای گواهینامه صالحیت اجرایی پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت مدیریت طراحی و ساخت ایستگاه تست برجهای انتقال نیرو نو آوری و مدیریت ابداع اولین برجهای روشنایی تلسکوپی با سبد متحرک عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران عضو کمیته تخصصی عمران انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف انجام سخنرانی و سمینار در زمینه اجرای سازه های بتنی و فلزی سخنرانی در ارتباط با چالشهای مدیریت در برنامه ریزی پروژه های اجرایی -عضو انجمن بین المللی کنفرانس برق

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران/ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 -فعالیت ،تالش و کوشش انسان را به موفقیت میرساند.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

بهروز وثاقی قراملکی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:bahramvaseghi.1335@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 -کارشناسی :دانشگاه صنعتي شريف/مهندسي سازه/

		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 طراحی و ساخت انبار سبک در جزیره سیری برای شرکت نفت فالت قاره ایران. طراحی و نظارت بر ساخت رستوران و آشپزخانه بندر کنگان فالت قاره طراحی آپارتمانهای چهارطبقه ،پیشساخته برای شهر همدان که در کارخانه خانهسازیکرمانشاه به اجرا درآمد.
 طراحی و مجری  224واحد آپارتمان  5طبقه در مشهد طراحی و مج سولة بتنی با دهانه  12متر و در فواصل  6متر ،برای بار زلزلهخیزی باال. طراحی ساختمانی از یک تا  5طبقه برای کارخانه خانهسازی کرمانشاه مدیریت فنی خط تولید کارخانه خانهسازی کرمانشاه. طراحی لولههای پیشساخته بتنی که در آنها به جای فوالد از مواد شیمیایی استفاده شد وموفق بود.
(در ارمنستان زلزله آمده بود و ساختمانهای الرج پانل که هشت طبقه بود خراب شد،
بنابراین برای ایران طبق طراحی دکتر پاشا تعداد طبقات کاهش یافت).
یکی از کارخانههای تولیدکننده خانهسازی کرمانشاه بود .طبق دستور مهندس
جمشیدپور ،رئیس کارخانه خانهسازی کرمانشاه ،به محاسبه مقاومت آنها در مقابل زلزله
پرداختم و نتیجه را ارائه کردم و نتیجه را در کمیسیونی ارائه کردم که مهندس جمشیدپور و
کارشناسان اداره مسکن کرمانشاه حضور داشتند .برگزار شد که مورد تأیید قرار گرفت و
در حال حاضر این ساختمانها از همکف و چهار طبقه تشکیل میشود.
در زلزله اخیر کرمانشاه این بناها به خوبی مقاومت کردند و هیچ خرابی در این ساختمانها
گزارش نشد.
 در مشهد که اگر (فاضالب) میساختند دیوار و کف آنها با داالی بتنی پوشش شد که138
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در کارخانه خانهسازی مشهد تولید شده بود.
 طرح و اجرای دیوارهای حائل (جداکننده) و ستونهای آنها که در کارخانجات مشهد وکرمان و کرمانشاه و اهواز انجام شد.
 عالوه بر فعالیتهای فوق ،اینجانب در تهران از سال  1366به عنوان مهندس ناظر،محاسب و مجری (پایهیک) شهرداری تهران فعالیت دارم.
 مهندس ناظر از سال  1372در شیرازمجری پروژه سالن ورزشی زریندشت		

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر :خانــم دکتــر زهــرا وجدانــی جهرمــی معــاون آمــوزشدانشــکده پزشــکی دانشــگاه شــیراز متولــد 1343
فرزنــدان :خانــم عطیــه وثاقــی دکتــر طــب از دانشــگاه شــیراز متولــد  1367و متاهــل
و دارای یــک فرزنــد
خانم مریم وثاقی قراملکی دانشجوی پزشکی دانشگاه شیراز
آقای حسین وثاقی قراملکی لیسانس  Ictفناوری اطالعات و ارتباطات)
 -محل اقامت :شیراز و تهران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

سید احمد یحیی نژاد شیان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده سازه
 پست الكترونيك:ahmad. yahyanezhad@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان قناد ،بابل/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتي شريف/مهندسي سازه/ -کارشناسی ارشد :دانشگاه آزاد ،تهران/گرافیک1374/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 آشنایی با زبانانگلیسی (خوب) -راهسازی؛ مدیریت ساخت و اجرا؛ اصول حاکم بر بازار کسبوکار

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شهرکهای صنعتی مازندران/مازندران/مدیر طرح74-68/ رهساریاب/ایران ،بابل/مدیرعامل  - 74/ادامه دارد -کارشناسی دادگستری/مازندران/کارشناس-92/ادامه دارد

		

زندگینامه

 عالیــق شــخصی  :کارهــای تحقیقاتــی علمــی کــه اســتعدادهای بالقــوه را بالفعــلمیکنــد  .بــه بیشــتر کشــورهای اروپایــی و شــرق آســیا ســفر کــردهام؛ سختکوشــی و
انضبــاط چینیهــا بــا کشــور مــا فاصلــه زیــادی دارد.
 -محل اقامت :بابل/ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 دنیــا دو محلــه دارد :آمــوزگار ،روزگار؛ آنچــه را بــا شــیرینی اولــی نیامــوزی ،دومــی140
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بــا تلخــی بــه تــو خواهــد آموخــت.
 ســرمایه اصلــی هــر مملکــت بــه منابــع و ذخایــر زیرزمینــی نیســت ،بلکــه ســرمایهاصلــی ،انســانهای صــادق ،نخبــه ،متعهــد ،مدیــر ،بــا وجــدان کاری و اعتمادبهنفــس
و عــرق ملــی و ترجیــح منابــع ملــی بــر منافــع شــخصی و پرهیــز از ویژهخواهــی و
سختکوشــی زیرکانــه بــا کارایــی بــاال اســت .چنانچــه ســنگفرش هــر خیابــان از
نیــاکان بــه ارث برســد ،ولــی شایستهســاالری حاکــم نباشــد ،آن مملکــت بــه قهــر فقــر
نائــل میشــود.
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 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم حسین احمدی کمال آباد

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:ديپلم /دبيرستان خوارمي تهران

 -نام و نام خانوادگي:

علیرضا اسالمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:alirezaeslamy@gmail.com

 سوابق کار:مدیر عامل شرکت بتن ایران
 محل اقامت:اصفهان  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

سهیل اسالمی زاد

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفکارشناسي /کارشناسي ارشد
دانشکده مهندسی سازه
 محل اقامت:کانادا
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 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم فرهاد اشترالنخعی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه

 -نام و نام خانوادگي:

اصغر ایرانی تبار خمسه
 -دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی سازه
 سوابق کار:جهاد سازندگی استان زنجان  /معاونت عمران و
صنایع روستایی

 -نام و نام خانوادگي:

اصغر باباشاهی کوهانستانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 سوابق کار:رئیس هیات مدیره شرکت شهرسازی اصفهان
 محل اقامت:اصفهان  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

شاهرخ بستان بخش

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 سوابق کار:شرکت صنعتی فراساز
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 -نام و نام خانوادگي:

محمد بقراطی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه

 -نام و نام خانوادگي:

بابک پاشا

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:babakpasha@hotmail.com

 سوابق کار:عضو هئیت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی/
دانشکده عمران
 محل اقامت:تهران  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

عادل پور احمدی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:adelporahmady@yahoo.com

 محل اقامت:تبریز  /ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

رستم پوروشسب
 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفکارشناسي /کارشناسي ارشد
دانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:rostampr@gmail.com

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:دکتريusa / university of maryland /
 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

مرتضی تقی پور بیوکی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 سوابق کار:مدیر عامل شرکت زاب بتن
 محل اقامت:تهران /ايران

 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم حبیب اله خدیوی بناء

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفکارشناسي /کارشناسي ارشد
دانشکده مهندسی سازه
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 -نام و نام خانوادگي:

علیرضا رازقی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفکارشناسي /کارشناسي ارشد
دانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:ali.r.raz@gmail.com

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:دیپلم /دبیرستان هدف شماره 3
 محل اقامت:تهران  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

بهمن رحیمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:rahimi,bahman@gmail.com

 سوابق کار:مدیر عامل شرکت بارژ بنیان
 محل اقامت:ارومیه  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

محمد رضا ریختهگر برنجی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:کارشناسی ارشد /دانشگاه امیر کبیر
 سوابق کار:وزارت جهاد سازندگی
 محل اقامت:تهران /ايران
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 -نام و نام خانوادگي:

محمد رضا زارع مهر جردی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:mehrjerdyazd@yahoo.com

 سوابق کار:گــروه آموزشــی تکنولــوژی تولیــدات گیاهی دانشــکده و
کشــاورزی و منابــع طبیعی دانشــگاه شــیروان

 -نام و نام خانوادگي:

فیروز زال زاده میالنی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:firooz_zalzadeh@yahoo.com

 سوابق کار:عضو هیئت مدیره شرکت میر
 محل اقامت:تبریز  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

بهرام زعیمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 سوابق کار:مهندسین مشاور مهسا پل
 محل اقامت:تهران  /ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

جمال الدین صدر عاملی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:jamalsadr@yahoo.com

 محل اقامت:اصفهان /ايران

 -نام و نام خانوادگي:

عباس صنوبری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

امیر حسین عشاقی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:amrhosh@gmail,.com

 سوابق کار:شرکت مدیریت و اجرای خانه سازی ایران
 محل اقامت:تهران  /ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

ساسان عشقی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفکارشناسي /کارشناسي ارشد
دانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:s.eshghi@iiees.ac.ir

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:ديپلم /دبيرستان شهریار
دکتري / university of bristol /انگلستان
 سوابق کار:عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه بیــن المللــی زلزلــه
شناســی و مهندســی زلزلــه
 محل اقامت:تهران /ايران

 -نام و نام خانوادگي:

علی اکبر علیین

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 محل اقامت:استرالیا

 -نام و نام خانوادگي:

مصطفی قربانی خبره

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
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 -نام و نام خانوادگي:

بهزاد کاهن

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:behzad_shiva@hotmail.com

 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

سید محمد جواد گرامی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:javad.gerami@gmail.com

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:ديپلم /دبيرستان علوی تهران
 سوابق کار:مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور تراو
 محل اقامت:تهران  /ایران
 -نام و نام خانوادگي:

اردشیر گوران سوادکوهی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:ardeshir.guran@structronics.org

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:ديپلم /دبيرستان هدف شماره 3
کارشناسی ارشد / mcgill university /مونترال کانادا
دکتري /مکانیک و هوا فضا  /دانشگاه تورنتو کانادا
دکتري /پزشکی  /دانشگاه چالز جمهوری چک
 سوابق کار:canada / institute of structronic /director

 محل اقامت:کانادا
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 -نام و نام خانوادگي:

عزت اله مصطفوی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی  /دانشکده مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد  /دانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:mostafavi1949@yahoo.com

 محل اقامت:تهران  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

محمد باقر مهرابیان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 محل اقامت:مشهد  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

سهیل مهری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:mehri.soheil@yahoo.com

 محل اقامت:تهران  /ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

سید عبدالغفور موسویان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:ghmousavian@gmail.com

 سوابق کار:مدیر عامل شرکت ساختمانی پیگر
 محل اقامت:تهران  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

بهزاد ناعیمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:behzad.naaimi@gmail.com

 محل اقامت:انگلستان

 -نام و نام خانوادگي:

سید حمید رضا نصری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 محل اقامت:سوئد
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 -نام و نام خانوادگي:

محسن نواب الهیجانی
 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:navabla@yahoo.com

 سوابق کار:مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مجتمع عمران ابران شهر
 محل اقامت:تهران  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

مسعود نیلی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی سازه
 پست الكترونيك:m.nili@sharif.edu

 سوابق کار:عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی شــریف /
دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد
 محل اقامت:تهران  /ایران
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دانشکده شیمی
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

شهرام بهادرانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
 پست الكترونيك:shb_ir@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان صائب اصفهان/ریاضی 1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /شیمی1359/ -کارشناسی ارشد :دانشکده فنی دانشگاه تهران/خوردگی1374/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبانهای انگلیسی (خوب)/آلمانی (ابتدایی) آموزش عمومی مدیریت/نیروگاه شهید سلیمی نکا 20/1365/روز -آموزش مدیریت/نیروگاه تبریز 15/1366/روز

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 توانیر/نیروگاه نکا/نکا/معاون سرپرست شیفت1362-1359/ توانیر/نیروگاه اصفهان/اصفهان/سرپرست شیفت شیمی1364-1362/ توانیر/نیروگاه اصفهان/اصفهان/رئیس قسمت شیمی1374-1364/ شرکت مدیریت تولید برق بیستون/کرمانشاه/مدیرعامل1377-1374/ شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (مپنا)/تهران/مدیر پروژه نیروگاه منتظرقائم1378-1377/
 شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (مپنا)/تهران/مدیر پروژه نیروگاهفارس1379-1378/
 شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (مپنا)/تهران/معاون طرح نیروگاههایسیکل ترکیبی1380-1379/
 شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان/اصفهان/مدیر پروژهها1384-1380/ شرکت مدیریت صنعت صدرا (مشارکت سیگما)/تهران و کرمان/مدیر پروژه EPCنیروگاه سیکل ترکیبی کرمان1387-1384/
 شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان/اصفهان/معاون پروژهها1392-1387/156

انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف

 شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتی)/اصفهانFACILITY/1392/MANAGERتاکنون

زندگینامه

 -محل اقامت :اصفهان ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 تالش وافر صداقت در رفتار و گفتار تواضع و تکبر نداشتن و آمادگی همیشگی برای یادگیری وابسته نبودن به مناصب شغلی -پرهیز از انجام کار یا گفتن سخنی که از افشای آن واهمه داشته باشم.

157

انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف

معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدعلی صداقتی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
 پست الكترونيك:sedaghati_ali@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خسروی ،مشهد/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /شیمی/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبانهای انگلیسی (خیلی خوب)/ترکی استانبولی (خوب)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 کارخانه ندجام/تربت جام /بهرهبرداری و آزمایشگاه63-62/ پاالیشگاه گاز خانگیران/خانگیران/رئیس واحدهای بازیافت گوگرد79-63/ شــرکت مجتمــع گاز پــارس جنوبی/عســلویه/رئیس بخــش یوتیلینــی فــاز  2و81-79/3
 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی/عسلویه/رئیس راهاندازی فاز 83-81/1 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی/عسلویه/بهرهبرداری و راهاندازی فاز  4و84-83/5
 دیسپچینگ شرکت ملی گاز ،برنامهریزی/تهران/رئیس مرکز کنترلدیسپچینگ93-84/
 دیسپچینگ شرکت ملی گاز ،برنامهریزی/تهران/رئیسبرنامهریزی دیسپچینگ94-93/

		

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

 سرپرست فوتبال پاالیشگاه خانگیران 5/سال سرپرست فوتبال شهرستان سرخس 6/ماه158
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدحسنمعصومیان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
 پست الكترونيك:masoumian1354@outlook.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان همت.ریاضی1351/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /شیمی1359/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبان انگلیسی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شرکت سیمان فارس و خوزستان/آبیک /مهندس شیفت و بهرهبرداری64-60/ شرکت سیمان فارس و خوزستان/آبیک /مدیر بهرهبرداری خط تولید  3هزار و 500تنی67-64/
 شرکت سیمان خزر/لوشان /مدیرتولید68-67/ شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور /بیرجند /مدیر پروژه71-68/ شرکت سیمان شرق /مدیر کارخانه73-71/ شرکت سیمان هگمتان/همدان /معاونت فنی و اجرایی و رئیس کارخانه77-73/ شرکت اکسین صنعت/مشهد /مدیر راهاندازی کارخانه 3هزارتنی سیمان مشهد78-77/ شرکت سیمان قشم/قشم/مدیر پروژه79-78/ شرکت پرمیت/مشهد/مدیرعامل81-79/ شرکت کاشی حافظ/شیراز/مدیر پروژه83-81/ شرکت سیمان الر سبزوار/سبزوار /قائممقام مدیرعامل84-83/ شرکت سیمان غرب آسیا (تربت جام)/مشهد /معاونت فنیو مهندسی893-84/

زندگینامه

 محل اقامت :ایران ،مشهد159
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

ساعد یزدانی بابوکانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
 پست الكترونيك:saed_yazdani2002@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان ادب/اصفهان1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /شیمی

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبان انگلیسی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 دانشگاه صنعتی اصفهان/ایران/مربی89-61/ -کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان/کارشناس رسمی97-88/

		

زندگینامه

 عالیــق شــخصی  :ادبیــات (خصوص ـ ًا اشــعار موالنــا ،حافــظ و ســعدی)؛ موســیقیاصیــل ایرانــی
 -محل اقامت :ایران ،تهران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 وقت را غنمیت دان ،آنقدر که بتوانی -تا توانی به جهان خدمت محرمان کن.
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 -نام و نام خانوادگي:

مهوش بنی سالم

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
 پست الكترونيك:banisalam@email.uc.edu

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:کارشناسی ارشدUniversity Of Michigan /
-سوابق کار:

Teacher / Kumon Math and Reading Center of
Mason

 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

شیرین جزایری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

غالمرضا حمیدی امام

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

صادق خزائلی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
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 -نام و نام خانوادگي:

سید احمد سعادتمندی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

البرز سلیمانی دشتکی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
 سوابق کار:نائب رئیس هیات مدیره مجتمع عمرانی ایرانشهر

 -نام و نام خانوادگي:

غالمحسین سمائی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
 پست الكترونيك:samaie_ gh@yahoo.com

سوابق کار:مدیر عامل شرکت آذر آوند
 محل اقامت:تبریز  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

سعید شریعتمداری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
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 -نام و نام خانوادگي:

مرتضی طاهر شمسی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
 محل اقامت:ایران
 -نام و نام خانوادگي:

مجید علی جانیان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
 محل اقامت:ایران

 -نام و نام خانوادگي:

بابک قاسملو

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

محمد رضا قاسمی زاده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

مهدی قندی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
سوابق کار:استاد دانشگاه تهران
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 -نام و نام خانوادگي:

سید علی اکبر کالنتر

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
 پست الكترونيك:iran.kalantar@gmail.com

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:ديپلم /دبيرستان رسولیان یزد
سوابق کار:خانه صنعت ومعدن استان یزد
 محل اقامت:یزد  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

سید فخرالدین کمال الدین عزآبادی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
 پست الكترونيك:kfakhroddin@yahoo.com

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:ديپلم /دبيرستان رسولیان یزد
 محل اقامت:یزد

 -نام و نام خانوادگي:

فرخ مسلمی زنوزی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
 پست الكترونيك:famzom@yahoo.com

سوابق کار:شرکت قوه پارس
 محل اقامت:تهران  /ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

شاپور معتمدی دهکردی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

سیروس همامی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
سوابق کار:مدیر بازرگانی شرکت دارویی ره آورد تامین
 محل اقامت:تهران  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

افسانه یادگار

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده شیمی
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدکاظم ابراهیمی خرمآبادی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:ebrahimi1335 @gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان دانش بزرگ نیا /ریاضی 1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع1361 / کارشناســی ارشــد :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر /مهندســی صنایــع ،مدیریــتصنایــع1370/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي با زبانانگلیسی (خوب) /Lean Productionایران 10/ 1389/روز / Knowledge Managementایران  8/ 1391/روز /Material Flow Cost Accountingایران 8/1392/روز/Green Productivity -ایران  7/ 1396/روز

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران/تهران/کارشناس1361- 1359/ وزارت صنایع سنگین/تهران/مدیرکل1373- 1363/ شرکت توسعه بهرهوری ایران/تهران /مدیرعامل1377-1373/ سازمان ملی بهرهوری ایران/تهران/مدیرعامل1381- 1377/ انجمن بهرهوری ایران/تهران /رئیس1387-1381/ شرکت تولید و خدمات ناب ایرانیان/تهران/مدیرعامل1393-1387/ -بازنشسته و مدیرعامل شرکت آرتین/تهران/مدیرعامل 1393/تاکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 طراحی و استقرار سیستم تولید ناب /Productivity Movement in Iranروند توسعه مفهوم بهرهوری در ایران (انگلیسی)168
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 بررســی عوامــل مؤثــر در بهــرهوری کشور/بررســی عوامــل مؤثــر در بهــرهوری ملــی(انگلیسی)

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:
		

 عضو آکادمی جهانی علوم بهرهوری/از سال 1379 -مؤسس و عضو انجمن بهرهوری ایران /از سال 1381

زندگینامه

 وضعیت خانواده :سه فرزند ،همگی دانشآموخته دانشگاه صنعتیشریف. عالیق شخصی  :گسترش سیستم تولید ناب -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 مهــم نیســت چــه رشــتهای بخوانیــد ،مهــم ایــن اســت کــه بعــد از دانشــگاه چــه کارمیکنیــد .ایــن سرنوشــت شــما را رقــم میزنــد.
 به چیزی بپردازید که در دانشگاه یاد نمیگیرید. درس خود را خوب بخوانید. کتاب زیاد بخوانید. تاریخ معاصر کشور خود را خوب بخوانید. اوضاع سیاسی را تحلیل کنید. -زود قضاوت نکنید.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

سید تقی اخوان نیاکی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:niaki@Sharif.edu

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان محمد طبری /،آمل/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع/ کارشناســی ارشــدWest Virginia University/USA/Morgantown/Industrial :1367/Engineering
 -دکتری1371/West Virginia University/USA/Morgantown/Industrial Engineering :

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنايي با زبان Fluent English

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 کنتورسازی ایران/قزوین ،ایران/کارشناس مهندسی1362-1361/ کنتورسازی ایران/قزوین ،ایران/رئیس کنترل مرغوبیت1365-1362/ دانشــگاه ایالتــی ویرجینیــای غربی/مــورگان تــاون ،آمریکا/دســتیارپژ و هشــی 1 3 6 7 -1 3 6 5 /
 دانشــگاه ایالتــی ویرجینیــای غربی/مــورگان تــاون ،آمریکا/دســتیار آموزشــی -پژوهشــی1371-1367/
 دانشگاه صنعتی شریف/استادیار1376-1371/ دانشگاه صنعتی شریف/معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده1375-1373/ دانشگاه صنعتی شریف/دانشیار1382-1376/ دانشگاه صنعتی شریف/رئیس دانشکده مهندسی صنایع1379-1376/ دانشگاه صنعتی شریف/معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده1383-1379/ دانشگاه صنعتی شریف/رئیس دانشکده مهندسی صنایع1387-1383/ دانشگاه صنعتی شریف/استاد1393-1382/ دانشگاه صنعتی شریف/استاد ممتاز1393/کنون170
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فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:
		

 عضو تیم بسکتبال دانشکده مهندسی صنایع ،1354/سه سال -عضو تیم بسکتبال شرکت کنتورسازی 3 ،1361/سال

زندگینامه

 وضعیت خانواده :متأهل/دو فرزند پسر -عالیق شخصی  :بسکتبال -محل اقامت :ایران ،تهران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

جواد اعرابی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

Javadaarabi32@ gmail.com

متوسطه و دانشگاهی:

 -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبانهای انگلیسی و آلمانی (خوب) طراحــی کالن ،برنامهریــزی و کنتــرل تولیــد ناحیــه فوالدسازی/شــرکت ایلــوا ،ایتالیا،جنوا1370-1368/
 طراحــی جزئیــات ،پــروژه برنامهریــزی و کنتــرل تولیــد ناحیــه فوالدسازی/شــرکتایلــوا ،ایتالیــا ،جنــوا1370/
 آموزش حین کار ،آموزش میدانی پوزیشن ،رئیس برنامهریزی فوالدسازیشرکت الیوار ،تارانتو ،ایتالیا1370/
 پیادهســازی ،عملیاتــی کــردن دســتورالعملهای برنامهریــزی فوالدسازی/شــرکتایلــوار ،ایــران ،اصفهــان1371-1372/
 برنامهریزی تولید ،برنامهریزی و کنترل تولید ناحیه فوالدسازی پیشرفتهشــرکت هوگــون ،هلنــد ،آمســتردام1377/
 برنامهریــزی تولیــد/Advance planning ،شــرکت  ،AISبلژیــک ـ هلنــد،اتریش1388/
 برنامهریــزی تولیــد ،برنامهریــزی و کنتــرل تولیــد پیشــرفته فوالدسازی/شــرکتجیندال ،هند ،بفگ لر ـ پویا1392/
 سیســتم پیشــنهادها ،عضــو کمیتــه سیســتم پیشــنهادهای واحــد برنامهریــزی تولیــد/آموزش شــرکت فوالد مبارکــه اصفهــان1382-1392/

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شرکت ماکوسازی اصفهان/مدیر تولید1364-1362/ شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان/اصفهان/رئیــس ماشــینآالت و ابــزارآالت ســتاد172
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عملیاتــی1368-1364/
 شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان/اصفهان/رئیــس برنامهریــزی و کنتــرل تولیــد ناحیــهفوالدســازی1392-1370/
 شــرکت ایــران ذوب زیرمجموعــه توکا/اصفهان/مدیــر برنامهریــزی و کنتــرلتولیــد1395-1393/
 شرکت فوالد آلیاژی ایران/یزد/مشاور مدیرعامل1396-1395/ شــرکت بینالمللــی مهندســی سیســتمها و اتوماســیون ایریسا/اصفهان/مشــاورمدیرعامل-1396/ادامــه دارد

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

		

 سیســتم هماهنگــی در ناحیــه فوالدســازی و ریختهگــری مــدام شــامل کورههــایقــوس الکتریکــیCCM, LF ،
 نظام پیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه اصفهان برنامهریزی و کنترل تولید در ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم -تجربیات دوران ساخت و نصب ماشینآالت در شرکت فوالد مبارکه

زندگینامه

 وضعیت خانواده :دارای همسر و دو فرزند -محل اقامت :ایران ،اصفهان

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 تلقــی از کارکــردن را میتــوان بــه ســه شــیوه بیــان کــرد :کار عادالنــه ،کار عاقالنــه،کار عاشــقانه .بــه نظــر مــن ،میبایســت بــه ســمت کار عاشــقانه حرکــت کــرد کــه در
نتیجــه ،همافزایــی و نهایت ـ ًا افزایــش بهــرهوری جمعــی و افزایــش روحیــه  team workرا
بــه همــراه خواهــد داشــت؛ البتــه اگــر افــراد متناســب بــا شخصیتشــان در جــای مناســب
قــرار گرفته باشــند.
 وضعیــت خوبــی نداریــم! امیــدوارم بــا فرهنگســازی بتوانیــم فاصلــه ایجادشــده را بــاکشــورهای صنعتــی پیشــرفته کاهــش دهیم.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

هومان اميرپور

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

h.amirpour@t-online.de

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبيرستان فارابی ،اصفهان/رياضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع1361/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشــنایی بــا زبانهــای انگليســی (خوانــدن ،نوشــتن ،مذاکره)/آلمانــی (خوانــدن ونوشتن و مذاکره) /عربی و ترکی (در حد خواندن و فهم اوليه)
 کارورزی /شرکت ارج/شرکت ارج 3/1354/ماه کارورزی/تهران کميکال 3/1355 /ماه کارورزی/کاشی اصفهان/1361/نه ماه -مديريت استراتژیک/سازمان مديريت صنعتی 4/1379/ماه

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 شرکت ارج/تهران/کارآموز1353-1353/ تهران کميکال /ورامين/کارآموز1354-1354/ شرکت کاشی اصفهان/اصفهان/کارورز1362-1361/ شرکت صنايع فلزی ايران/اصفهان/معاون کارگاه نصب نوردذوبآهن1361-1360/
 شرکت پارس فاستون/اصفهان/مدير فنی ،عضو هیئتمدیره1364-1361/ شرکت نيرو کلر /اصفهان/مدیرعامل1380-1364/ شرکت فراب /تهران/عضو هیئتمدیره1382-1380/ شرکت فراب بینالملل/تهران/مديرعامل1382-1380/ شرکت مپنا يوروپ/دوسلدرف/مدیرعامل 1382/تاکنون174
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زندگینامه

 وضعیت خانواده :متاهل دارای دو فرزند عالیق شخصی  :دوچرخهسواری ،طبیعتگردی ،مطالعه -محل اقامت :اصفهان ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 گر کار به عزم استی اسکندرمی من/گر معجزه شعر استی پيغمبرمی من شــعارهای خــوب قدمتــی بــه عمــر بشــر دارنــد .آنهــا کــه بتواننــد ايــن شــعارها را رنگموفقيــت و اجــرا بدهنــد ،هنرمنــد واقعــی هســتند .مهــم نيســت از مســيری کــه رفتهایــد
نشــانی از شــما باشــد ،بلکــه مهــم آن اســت کــه آینــدگان ببيننــد کــه از ايــن راه انســانی
رفتــه اســت ،نگذاريــم رســم انســانيت از جامعــه بــرود.
 راز موفقيــت در کار تــاش عالمانــه و از صميــم قلــب و توجــه بــه ارزشهــای جامعــهبــا مديريت شماســت.
 ورود بدون تخصص به کار عين بیتقوایی است. روزی کــه کاری را شــروع میکنیــد ،همزمــان روزی را تصــور کنيــد کــه از آن کارخداحافظــی خواهيــد کــرد .عنايــت شــما بــه آن باشــد کــه در پايــان راه نــزد وجــدان
خــود بتوانيــد بگوییــد هرچــه میتوانســتم انجــام دادم و در کار ،مســؤولیتهای خــود
را قربانــی هــوای نفســانی نکــردم.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

اصغر بانک

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:mymail1335@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبيرستان حکیم سنایی /اصفهان/رياضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع1361/ -کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتی اصفهان /مهندسی صنایع1366/

		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

استانداری اصفهان/اصفهان/معاونت سیاسی1363-1362/ صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) /اصفهان/معاون طرح و برنامه1368-1366/ صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) /اصفهان/مدیر عامل1374-1368/ شرکت هواپیمایی ماهان/تهران/مدیر عامل1376-1374/ شرکت هواپیمایی آرام /تهران/مدیر عامل1386-1377/ شرکت خدمات علمی و صنعتی استان اصفهان /اصفهان /قائم مقام مدیرعامل1390-1387/
 شرکت سرمایهگذاری تأسیسات دریایی ایران /تهران/مشاور و مدیر عامل-1395/1397

		

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :متاهــل ،فرزنــد دختــر (متاهــل) ،دانشــجوی دکتــری مهندســیصنایــع دانشــگاه علــم و صنعــت  ،فرزنــد پســر (مجــرد) فــوق لیســانس عمــران-
دانشــگاه تربیــت مــدرس
 -محل اقامت :تهران ،ایران
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سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 از طریــق تفکــر صحیــح ،ســازگاری بــا شــرایط،امیــد بــه موفقیــت بــر محیــط خــودمســلط شــویم و راه بــه ســوی آینــده را بــا تــاش و نشــاط طــی نماییــم.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

بزرگمهر پرخیده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:b_parkhideh2003@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:
		

 متوسطه :تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع1368 /

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک)/کارشناس1365-1361/ شرکت پتروشیمی بندر امام/کارشناس1373-1372/ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران/کارشناس1389-1376/ -مؤسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران/کارشناس1391-1389/

زندگینامه

 وضعیت خانواده :متاهل و دارای یک فرزند -محل اقامت :تهران ،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مهدی تشکری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

tashakkorimahdi@gmail.com

متوسطه و دانشگاهی:

		

 متوسطه :دبیرستان اسرار /سبزوار /دیپلم ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع/ -کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع/

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 بنیاد مستضعفان و جانبازان  1374تا 1376 .1مدیــر گــروه صنایــع قنــد بنیــاد و رئیــس هیئتمدیــره کارخانجــات قنــد
اصفهــان ،چهارمحــال و بختیــاری ،قزویــن ،کــرج ،شــازند و شــیروان
 .2قائممقام معاونت صنایع غذایی و آشامیدنی
 .3رئیــس هیئتمدیــره شــرکت طراحــی مهندســی تحــول (طراحــی و ســاخت
ماشــینآالت کارخانجــات قنــدی)
 وزارت بازرگانی از سال1362-1359 .1مدیر برنامهریزی ،مرکز تهیه و توزیع فلزات
 .2مدیــر گــروه تهیــه طــرح توزیــع ســیمان کشــور ،شــرکت گســترش خدمــات
بازرگانی
 وزارت معادن و فلزات  1376تا 1377.1مجــری طــرح ملــی احــداث مجتمــع صنعتــی تولیــد آلومینــا از نفلین ســینیت به
ظرفیــت  200هــزار تــن آلومینــا؛ ســه کارخانــه ســیمان بــه ظرفیــت  3/5میلیــون
تــن در ســال و تولیــد کربناتهــای ســدیم و پتاســیم بــا ســرمایهگذاری حــدود
 500میلیــون دالر و  200میلیــارد تومــان
 وزارت صنایع و معادن (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)  1362تا :1382 .1مدیرعامــل شــرکت المــپ تصویــر تلویزیــون رنگــی عالـمآرا /انعقاد قــرارداد،
طراحــی ،انتقــال تکنولــوژی و شــروع ســاخت کارخانجــات تولیــد المــپ تصویر
و تلویزیونهــای رنگــی  LG. PHILIPS DISPLAYبــا ســرمایهگذاری  5۳9میلیــون
یــورو و  ۶9میلیــارد تومان
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 .2مدیرعامــل و نایبرئیــس هیئتمدیــره شــرکت طراحــی مهندســی و تأمیــن
قطعــات خــودرو پارس(دســکو)/طراحی مهندســی و تأمیــن حــدود  5هــزار و
 999قطعــه و مجموعــه خــودرو بــرای کارخانــه پارسخــودرو
 .3رئیــس هیئتمدیــره شــرکت و موتورســازی صانــع (تولیدکننــده موتورهــای
دیزلــی و بنزینــی بــرای پارسخــودرو)
 گروه صنعتی ایرانخودرو  1382تا 1388 .1قائممقام مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ایرانخودرو  82تا 84
 .2رئیــس هیئتمدیــره شــرکت نیرومحرکه(/ســازنده گیربکسهــای
ایرا نخــودرو)
 .3رئیس هیئتمدیره گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
 .۴نایبرئیــس هیئتمدیــره شــرکت توســعه عمــران نایین(/ســازنده قطعــات
خــودرو )
 .5نایبرئیس هیئتمدیره صنایع ریلی ایرانخودرو
 .۶نماینــده تاماالختیــار شــرکت گســترش صنایــع ایرانخــودرو و مســئول هدایت
و راهبــری شــرکتهای ســاخت قطعــات و مجموعههــای خــودروی زیــر:
نیرومحرکــه ،قطعــات اتومبیــل ایــران ،محورســازان ،توســعه عمران ناییــن ،صنایع
ریلــی ،یاتاقــان ،بــوش ،ریختهگری،چــدن ایرانخــودرو ،کالچ و...
همچنین شرکتهای اقتصادی ایرانخودرو:
بیمه فردا ،لیزینگ ایرانخودرو ،لیزینگ سواری و...
 .7مدیــر و مجــری پــروژه احــداث کارخانــه تولیــد خــودروی ســمند در کشــور
ســوریه بــا ظرفیــت  30هــزار خــودرو در ســال،
تولید بدنه ،رنگ و مونتاژ از ابتدای فعالیت تا شروع تولید  1384تا 88
 .8مشاور مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو  1383تا 87
 گروه مپنا (مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران)  1388تاکنون: .1مدیرعامــل و نایبرئیــس هیئتمدیــره شــرکت مهندســی و ســاخت
لوکوموتیــو مپنــا 1388 :تــا 1393
از ابتــدای شــروع فعالیــت شــرکت :جــذب نیــرو ،انعقــاد قراردادهــا ،انتقــال
تکنولــوژی ،احــداث کارخانــه (شاســی و بدنــه ،رنــگ و مونتــاژ ،تســت و
راهانــدازی) و شــروع تولیــد  150دســتگاه لکوموتیوهــای مــدرن و سریعالســیر
زیمنــس درایــران و افزایــش حــدود  ۴0درصــدی لکوموتیوهــای فعــال کشــور
 .2عضــو هیئتمدیــره و ایجــاد شــراکت شــرکت مپنــا و فولــه فرانســه بــرای
تولیــد سیســتمهای ترمــز ،تهویــه ،پانتوگــراف نــاوگان ریلــی و درهــای متــرو
در ایــران
 .3مدیر پروژه خودروهای برقی و هیبریدی از سال  93تاکنون
 .۴مدیر پروژه نیروگاههای مقیاس کوچک  CHPو  CCHPاز سال  1395تاکنون
 .5عضو هیئت اجرایی گروه مپنا
.۶مشاور مدیرعامل گروه مپنا
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علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

		
		

 ضرورت مدیریت علمی کارخانه مراحل احداث واحدهای صنعتی کاربرد برنامهریزی ریاضی در بهرهوری صنعت مدرن (ترجمه) سوابق علمی و تحقیقاتی:دانشگاه صنعتی شریف (جهاد دانشگاهی)  1362تا 1374
 عضو هیئتعلمی معاون پژوهشی معاون آموزشی مدیر گروه تکنولوژی صنعتی و طراحی کارخانه رئیس هیئتمدیره مراکز تحقیق و توسعه ()R&D .1مرکــز تحقیــق و توســعه تکنولــوژی و مکانیــک  .2متالــوژی و مــواد  .3الکترونیــک
و میکــرو الکترونیــک  .۴کامپیوتــر و اتوماســیون صنعتــی  .5شــیمی و مهندســی شــیمی
 .۶اپتیــک  .7ریاضــی کاربــردی
 رئیــس هیئتمدیــره شــرکت جهــش کیمیــا (اولیــن طــراح و مجــری احــداثکارخانجــات کمپوســت(
 -معاون طرح و برنامه و عضو شورای اجرایی مجتمع صنعتی شهید همت.

زندگینامه

 -وضعیت خانواده :متاهل/دارای سه فرزند
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

منصورحقطلب

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:haghtalabmansour@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان دانشگاهی دانشگاه مشهد/ریاضی1352/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع1358/ -کارشناسی ارشد :کارشناسی ارشد  ،MBA/عمومی1384/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبان انگلیسی-خوب مدیریت بازرگانی/سازمان مدیریت صنعتی 240/1380/ساعت مقــررات بازرگانــی و ضمانتهــای خارجی/اتــاق بازرگانــی صنایــع و معــادنایران32/1388/ســاعت

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 گروه صنعتی خاور/تهران/رئیس اداره ساختمان1367-1364/ شرکت صنایع پالستیکی بادوام/تهران/مدیرعامل1372-1368/ شرکت کانیاران لیا/تهران/مدیرعامل1375-1368/ سرو حامی پارس/تهران/عضو هیئتمدیره1392/تاکنون -سرو رایانه/تهران/مدیر بازرگانی ،رئیس هیئتمدیره1375/تاکنون

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

 عضــو کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی بینالمللــی /ICCشــرکت در کنفرانسهــایبینالمللــی/از  1389تاکنــون
 عضو کمیته اقتصاد دیجیتال /ICCاز 1389تاکنون عضو کمیته ،مالکیت حقوق معنوی /ICCاز  1389تاکنون182
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زندگینامه

 وضعیت خانواده :متأهل/دارای سه فرزند پسر -محل اقامت :تهران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 -صبوری ،پیگیری ،خستگیناپذیری.

 زندگی صحنه یکتای هنرمندی ما استهر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بهجا است
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مهرانگیز رحیم زاده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:m.rahimzadeh@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خوارزمیتهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع1373 / -کارشناسی ارشد :سازمان مدیریت  /فناوری اطالعات1388/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبا ن انگلیسی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		
 آموزشوپرورش/تهران/دبیر ریاضی و فیزیک شرکت شیشه شناور/تهران/کارشناس برنامهریزی و کنترل پروژه72-69/ گــروه صنعتــی فهامه/تهــران/در ســالهای مختلــف مدیــر برنامهریــزی تولیــد؛ مدیــرکنتــرل کیفیــت؛ طراحــی سیســتمهای اطالعــات82-72/
 شــرکت مشــاور مهندســی چگالش/تهران/مدیــر برنامهریــزی و بودجــه پروژههــاینفــت و گاز و پتروشــیمی93-82/
 -شرکتهای خصوصی/تهران/مشاور مدیریت93/تاکنون

		

زندگینامه

 -محل اقامت :ایران،تهران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

غالمرضا رزازی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:gh.razzazi@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خوارزمی شماره  1تهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع1359/ کارشناســی ارشــد :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،تهران/مهندســی صنایــع (مدیریــتصنایــع)1374/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبان انگلیسی (خوب) دوره مدیریت استراتژیک/زیباکنار ،انزلی/یک ماه تماموقتدوره کنترل کیفیت جامع/ژاپن/یک ماه تماموقت
دوره مدیریت پروژه/تهران/دو هفته تماموقت
دوره تئوری مدیریت /TQCتهران/دو هفته تماموقت

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 عضو هیئتمدیره و مدیر فروش شرکت نشاسته و گلوکز ایران/تهران/عضو هیئتمدیره ومدیر فروش1359-1358/
 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران/تهران/کارشناس ،مدیر ومعاونسازمان1364-1360/
 شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی تهران/عضو هیئتمدیره و مدیرعامل1371-1364/ شرکت واگن پارس/تهران و اراک/عضو هیئتمدیره و مدیرعامل1382-1371/ شرکت صنایع ریلی ایرانخودرو/تهران و ابهر/عضو هیئتمدیره ومدیرعامل1386-1382/
 شرکت واگن پارس/تهران و اراک/عضو هیئتمدیره و مدیرعامل1389-1386/ شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان/تهران/عضو هیئتمدیره1392-1389/185
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 شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان/تهران/عضو هیئتمدیره و مدیرعامل1391-1390/ شرکت صنایع ریلی ایرانیان/تهران و ابهر/عضو هیئتمدیره و مدیرعامل1392-1390/ شرکت ایرانخودرو دیزل/تهران/عضو هیئتمدیره و مدیرعامل1396-1392/ شرکت ستاره ایران/تهران/عضو هیئتمدیره و مدیرعامل1396/تاکنون		

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر :کارشــناس زیستشناســی ،دبیــر /دختر:کارشناســیارشــد  .ITپســر :کارشناســی ارشــد ســختافزار/مدیرعامل شــرکت دانشبنیــان
 عالیق شخصی  :ورزش شنا و فوتبال؛ مطالعه کتب تخصصی -محل اقامت :ایران ،تهران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 امــروزه ،داشــتن تحصیــات دانشــگاهی شــرط الزم بــرای ورود بــه فعالیــت حرفـهایاســت ،امــا کســب تجربیــات کار و آشــنایی بــا تجــارب دیگــران ضــرورت پیمــودن
ســریع مراتــب شــغلی و موفقیــت اســت.
  .1اعتقــاد بــه رشــد تدریجــی و منطقــی شــغلی  .2توجــه بــه کار گروهــی وک کالم ،اعتقــاد بــه مدیریــت
مشــارکتدادن همــکاران در تصمیمگیریهــا و در یــ 
مشــارکتی  .3اعتقــاد بــه انضبــاط در کار و رعایــت مقــررات بــه طــور یکســان بــرای
همــه و کســب حمایتهــای همــکاران در ســختترین شــرایط کاری و دریافــت
پشــتیبانی آنــان از تحقــق اهــداف ســازمان  .4برخــورداری از نگــرش اســتراتژیک از
فعالیتهــا و پیگیــری و پشــتکار در اجــرای اهــداف برنامههــا
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

ابراهیم زبرجدی سار

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:ezabarjadi@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خوارزمی شماره  1تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبانانگلیسی (متوسط)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 ســازمان گســترش و نوســازی صنایع/تهران/کارشــناس بررســی طرحهــایخــودرو1364/
 شرکت ایران کاوه/تهران/مدیر برنامهریزی تولید1364/صنایع مکانیک/تهران/معاون تولید1365/
مؤسســه آموزشــی و تحقیقاتــی صنایــع دفاعی/تهران/مدیــر مرکــز تحقیقــات مــواد و
فرایندهــای ســاخت1370-1365/
شرکت خصوصی تولیدی و مهندسی مواد پیشرفته/تهران/مدیرعامل1378-1371/
شــرکت خصوصــی تولیــدی و مهندســی بــراق تجهیز/تهران/عضــو هیئتمدیــره و مدیــر
تولیــد طرحهــای کامپوزیــت1391-1378/
شــرکت خصوصــی تولیــدی و مهندســی پلیمرهــای حافظهدار/تهــران/
مدیرعامــل1397 -1392 /

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 تولید لولههای فیبر استخوانی اتصال الستیک به تفلون ساخت قطعات کامپوزیت187
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 -تولید سرپوشهای حرارتی کابلهای مخابرات و برق

زندگینامه

 وضعیت خانواده :دارای همسر و سه فرزند و پنج نوه عالیق شخصی  :مطالعات علمی و فلسفی و تاریخی -محل اقامت :ایران ،تهران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 زهــی تأســف کــه از شــرافت وجودیمــان اســتفاده نکردیــم و انــدوه بیثمــری وگــذر عمــر مفیــد فقــط موجــب ســرافکندگی و پشــیمانی شــد .انســان بــه لطــف قــوه
عقــل میتوانــد بــه کشــف حقایــق هســتی نائــل شــود ،ولــی افســوس کــه بــه دلیــل ِ
کمــی ِ همــت ،مشــکل بــودنِ تشــخیص صحیــح حوزههــای حقیقــی و اعتبــاری حیــات
انســانی و فریبهــای زندگــی مــادی ،فقــط نخبــگان حقیقــی راه معرفــت را میپوینــد.
شــاید بــد نباشــد همــواره بــه ایــن شــعر حافــظ بیندیشــیم کــه:
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

علیمحمد ستایش

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:setayesh211@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :خوارزمی تهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع/ کارشناســی ارشــد :ســازمان مدیریــت صنعتــی ،ایــران ،تهران/مدیریــت اجرایــی ،MBAگرایش اســتراتژیک1379/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبانهای انگلیسی (متوسط) آلمانی (کم) آموزش زبان آلمانی/دانشکده پلیتکنیک  coc +آلمان6/1372/سال -کارورزی بنیاد کروپ (/)COCشرکت جاندیر آلمان/72-73/یک سال

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 سازمان مدیریت صنعتی/تهران/کارشناس گروه تولید64-61/ شرکت کمباینسازی ایران/اراک/مدیر مهندسی و معاون مدیرعامل89-64/ شرکت ماشینهای کشاورزی جانساز اراک/اراک/مدیرعامل92-89/ شرکت مهندسی گلرویان/اراک/مدیر فنی و مهندسی95-93/ -تعاونی تولیدی کارکنان کمباینسازی ایران (تک) /اراک/مدیرعامل91/تاکنون

		

زندگینامه

 وضعیت خانواده :دارای همسر و سه فرزند -محل اقامت :اراک ،ایران
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سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 تجارب گذشته و گذشتگان را چراغ راه آینده و آیندگان قرار دهیم. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآیدناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی (حافظ)
 موفقیــت در زندگــی و تــاش بــرای بهتــر زیســتن در ســایه داشــتن هدفهــایمشــخص بــر اســاس آرمانهــای متعالــی ،برنامهریــزی و تــاش تــوأم بــا عشــق ،ایمــان،
تعهــد و مســئولیتپذیری بــدون ناامیــد شــدن از شکســت و نامالیمــات راه و داشــتن
ارتباطــات اثربخــش و آموزنــده و محترمانــه بــا دیگــران ،ضمــن حفــظ و ارتقــای آزادگی
و عــزت خــود و دیگــران در تکتــک قدمهــای مســیر زندگــی حاصــل میشــود.

190

انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف

معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

فرخ سمیعی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:frsamiee@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خوارزمی تهران /ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع1358 / کارشناســی ارشــد( :معادل)/مجتمــع آمــوزش عالــی صنایــع ،وزارت صنایع/مدیریــتصنایــع (بــا ســپری کــردن حــدود  60واحــد درســی در ســه ســال)1372/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 دوره مدیریت اجرایی/سازمان مدیریت صنعتی (هفتهای یک نیم روز)1/1386/ساله دوره مدیریــت استراتژیک/ســازمان مدیریــت صنعتــی (فشــرده تماموقــت ویــژهمدیران)2/1372/ماهــه
 -دوره /DBAدانشکده مدیریت دانشگاه تهران (هفتهای یک روز کامل)1/97-96/ساله

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران/تهران/کارشناس گروه نورد وریختهگری1362-1361/
 شرکت داروسازی رازک/تهران/عضو هیئتمدیره و معاون طرح وبرنامه1370-1363/
 سازمان صنایع ملی ایران/تهران/مدیر طرح و توسعه دارویی و غذایی1373-1370/ شرکت داروپخش/تهران/عضو هیئتمدیره و معاون طرح و برنامه1378-1373/ شرکت لعابیران/تهران ،شیراز/عضو هیئتمدیره ،قائممقام ومدیرعامل1382-1378/
 شرکت کاشی پارس/تهران ،قزوین/عضو هیئتمدیره و مدیرعامل1384-1382/ هلدینگ صدر تأمین/تهران/معاون برنامهریزی1384-1384/ شرکت صنایع خاک چینی/تهران ،مرند/عضو هیئتمدیره و مدیرعامل1386-1385/191
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 شرکت کاشی الوند /تهران ،قزوین/عضو هیئتمدیره ومدیرعامل1388-1386/
 شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)/تهران/مدیر رابط و ناظر هلدینگسیمان تأمین1393-1389/
 شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)/تهران/مدیر رابط و ناظر هلدینگتاپیکو-1393/آبان 1397
		

زندگینامه

 -محل اقامت :ایران ،تهران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 ضــرورت تقویــت و توســعه ویژگیهــای شــخصیتی بــرای مؤثــر کــردن روابــطســازمانی و اجتماعــی و رشــد بهــرهوری خــود (عــاوه بــر توســعه مــداوم دانــش و
مهارتهــای حرفــهای)
 تــابآوری و پشــتکار در پیادهســازی ایدههــای خــود یــا مســئولیتهای پذیرفتهشــده(حتــی در کارهــای جــاری محوله)
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

علیاکبر سهیلی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:aa.soheili@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان سعدی /اصفهان/ریاضی1352/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي با زبا ن انگلیسی استراتژیهای بازاریابی/تهران 3/1376/ماه مدیریت پروژه بر اساس الگوهای /PMBOKتهران 10/1383/روز -آموزش مدیریت پروژههای بزرگ /اسلو ،نروژ  2/1385/هفته

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شرکت آجر عالی/اصفهان /رئیس کارخانه  -عضو هیئتمدیره61-59/ شرکت بناهای پیشساخته دیسمان/اصفهان/مدیرعامل  -عضو هیئتمدیره63-61/ شرکت کاشی نیلو/اصفهان/مدیرعامل  -عضو هیئتمدیره65-63/ شرکت ایران سوئیچ/تهران/مدیرعامل  -عضو هیئتمدیره70-66/ شرکت ساپتا/تهران/مؤسس و مدیرعامل80-70/ شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی/تهران/عضو مؤسس وعضوهیئتمدیره86-79/
 شرکت برسان/تهران/مؤسس و مدیرعامل88-81/ شرکت صانیر/تهران/عضو مؤسس  -عضو هیئتمدیره  -مدیرعامل92-88/ شرکت ساپتا/تهران/مدیرعامل  -رئیس هیئتمدیره91-88/ مؤسسه علم و فناوری یوتاب هوشینه/تهران/مؤسس  -مدیرمسئول92/تاکنون شرکت همیان فن (دانشبنیان)/تهران/عضو مؤسس  -رئیس هیئتمدیره96/تاکنون193
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علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

		

 عضو کمیته تحقیقاتی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی کشور عضو هیئت اجرایی کنفرانس بینالمللی برق (توانیر) 1370 /تا 1395 ساخت رله پریمری/سال 1369-71 ســاخت اســتارتر الکترونیکــی بــرای اســتارتزنی موتورهــای درونسوز/ســال -971394
 پژوهش روی ساخت ابر باتریها1394-97/ ســاخت اولیــن تابلــوی  20ک .و .کشــویی و اخــذ تایــپ تســت آن در خــارجازکشــور1368-71/

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

 مشــارکت در بنیانگــذاری چنــد نهــاد صنفــی و مدنــی (ســندیکای صنعــت بــرقایران و حامیان جامعه مدنی«حجم»)
 مشــارکت در تأســیس مؤسســه تیــن نیــوز (شــامل ســایت خبــری تحلیلــی تیــن،هفتهنامــه تخصصــی حملونقــل و هفتهنامــه مســافر).
 تأســیس ســتاد فرهنگی اجتماعی «هماهنگی شــهر و روســتا» در اصفهان/اســفند 57/بــا  12ســال فعالیت.

		

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســرم فــوق دیپلــم و معلــم بــود و اکنــون خان ـهدار اســت .دوفرزنــد داریــم .پســر کارشناســی ارشــد در رشــته تأمیــن مالــی و ســرمایهگذاری .دختــرم
کارشناســی ارشــد طراحــی صنعتــی اســت و همســرش در دانشــکده برق شــریف تدریس
میکنــد و هماکنــون از ایــن دو صاحــب دو نــوه هســتیم.
 عالیق شخصی  :شنا و پیادهروی -محل اقامت :ایران ،تهران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 مــا دروه نهمیهــای دانشــگاه شــریف در یکــی از ســختترین ادوار تحصیلــیدر کشــور دوره دانشــگاه را طــی کردیــم و ســپس پــا بــه عرصــه اجتمــاع و کار و
تــاش گذاشــتیم .تــا آنجــا کــه میدانــم ،تمــام دوســتان ایــن دوره کــه در کشــور
ماندنــد ،فرصتــی بــرای تجربهکــردن و یادگیــری نداشــتند و خودشــان ضمــن قبــول
مســئولیتهای گاه ســنگین ،در بخشهــای صنعتــی ،اقتصــادی ،مدیریتــی و ...بایــد
دیگــران را هــم مدیریــت و راهبــری میکردنــد .بــه دلیــل وقــوع انقــاب و کنــار رفتــن
یــا مهاجــرت بخــش بزرگــی از مدیــران ،متخصصــان ،ســرمایهگذاران و نخبــگان ،مــا
در ایــن دوران ســعی و خطــای زیــادی داشــتیم؛ از اشــتباهات فاحــش تــا کارهای بســیار
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موفــق .بنابرایــن کشــور بــرای مــا هزینه زیــادی متحمل شــد و آنچــه را آموختیــم ،وامدار
کشــور و مــردم هســتیم .دوســتانی را کــه در ایــن دوره مهاجــرت کردنــد ،ســرزنش
نمیکنــم ،زیــرا آنــان نیــز گاه بــا فعالیتهــای علمــی و تخصصــی و حمایتهــای خــود
از نخبــگان و مــردم کشــور ،افتخاراتــی بــرای کشــور بــه وجــود آوردنــد؛ امــا بــه دور
از مالحظــات ایدئولوژیــک و سیاســی ،قســمتی از آنچــه در بخشهــای علمــی (ماننــد
دانشــگاه) ،صنعتــی ،اقتصــادی و مدیریتــی در ایــن ســالها پابرجــا مانــده یــا توســعهیافته
ش اســتادان و فارغالتحصیالنــی اســت کــه ماندنــد و بار ســختیها را
اســت ،حاصــل تــا 
بــدوش کشــیدند و بــرای بهدسـتآوردن یــا حفــظ آنهــا هزینــه دادنــد .پیــام من یــادآوری
و گرامیداشــت ارزشهایــی اســت کــه ایــن نســل از فارغالتحصیالن و اســتادان دانشــگاه
ایجــاد کردنــد و بــر جــای گذاشــتند.
 شــما عزیــزان بــرای کســب علــم و نیــز توســعه بینــش و تفکــر خــود وارد عرصــهدانشــگاه (شــریف) شــدهاید و بــه تبــع ،خــود و خانــواده بــرای دســتابی بــه ایــن هــدف
دچــار زحمتهــا و هزینههایــی هســتید .توصیــه میکنــم بــرای کســب تجربــه هــم
(بایــد) تــاش و هزینــه کنیــد.
 .2از گذشــته تــا حــال تعــداد زیــادی از فارغالتحصیــان دانشــگاههای مختلــف
را مصاحبــه و اســتخدام کــردهام .بــه نــدرت بیــن آنهــا کســانی یافتــهام کــه بتواننــد
خــود را (در کالم) خــوب عرضــه ( )Presentکننــد .همچنیــن در نوشــتن یــک متــن
(مثــ ًا گــزارش) بخــش عمــدهای از آنــان فاقــد توانمنــدی بودهانــد ،توصیــه میکنــم
توانمندیهــای خــود را در ایــن زمینههــا کامــل کنیــد.
 .3بــا پشــتکار ،ظرفیــت خــود را بــرای موفــق شــدن در هدفهایتــان توســعه
دهیــد .توصیــه میکنــم ایــن ظرفیتســازیها از اولویتهــای همــه دانشــجویان و
دانشآموختــگان شــریف قــرار گیــرد.
 .4دوره دانشــجویی بایــد بــا هیجــان و شــور همــراه باشــد .توصیــه میکنــم ایــن شــور و
هیجــان را بــا ورزش ،تفکــر عمیــق و پیوســتن بــه تشــکلهای مدنــی و انجــام کارهــای
عامالمنفعــه تجربــه کنیــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدجعفرصفویان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:mjsafavian@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع1358 / کارشناسی ارشد :سازمان مدیریت صنعتی ،تهران /مدیریت عالی اجرایی1366 / -دکتری :دانشکده مديريت ،دانشگاه تهران/مديريت کسبوکار (1395 /)DBA

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 شــرکت بوتــان (ســهامی خاص)/مســئول واحــد مهندســی صنایــع ،مســئول تأمیــن گاز ازپاالیشــگاهها و مدیــر واحــد پخــش در تهــران1358 - 1355 /
 نیــروی دریایــی (دوره نظاموظیفه)/مســئول جهــاد ســازندگی جزیــره خــارک ،مســئولواحدهــای نیــروگاه و تصفیــه آب پایــگاه نیــروی دریایــی1360 - 1358 /
 شــرکت پتروشــیمی رازی بنــدر امام/رئیــس اداره برنامهریــزی تعمیــرات ،مســئول تعمیــراتمرکــزی1364 - 1361 /
 شــرکت کمبایــن ســازی ایــران (ســهامی عام)/مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره1364 /تــا 1368
 شرکت تولی پرس (سهامی عام)/مدیرعامل و عضو هیئتمدیره 1369 /تا 1375 شرکت کربن ایران (سهامی عام)/مدیرعامل و عضو هیئتمدیره 1376 /تا 1378 شرکت اتمسفر (سهامی عام)/عضو هیئتمدیره ،موظف 1378 /تا 1379 شــرکت لولــه و تجهیــزات ســدید (ســهامی عام)/رئیــس هیئتمدیــره ،موظــف1380 /تــا 1383
 شــرکت نفــت نیــک قشــم (ســهامی خاص)/مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره1384 /تــا 1386
 شرکت آلوم تک (سهامی عام)/مدیرعامل 1387 /تا 1392 شــركت فاطــر (در شــرف تأســیس ،پروژههــاي افزايــش ظرفيــت راهآهــن )/مدیرعامــل/196
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 1392تــا 1394
 شركت سيمان تهران (سهامي عام)/مشاور عالي مدیرعامل 1394/تا 1396 -شركت سيمان نيزار قم (سهامي خاص)/مدیرعامل 1396 /تاکنون

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران ،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدعلی طاهباز

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:matahbaz@yahoo.com

تحصیالت=
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان علم ،مشهد/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 آشنایی با زبانانگلیسی (کامل) -آشنایی با مواد شیمیایی ساختمانی و افزودنیهای بتن

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 وزارت صنایع ،معاونت کانی غیرفلزی/تهران/کارشناس62-61/ شرکت اَردل/تهران/معاون تولید63-62/ شرکت طوقیران/شهرک صنعتی البرز/مدیر نصب و راهاندازی64-63/ طرح شستشوی کائولن وزارت صنایع/تهران/مدیر پروژه67-64/ طرح فوالد آذربایجان/تهران/مدیر پروژه72-67/ شرکت فرآوردههای شیمیایی ساختمان/تهران/بنیانگذار و مدیرعامل82-73/ -شرکت ژیکاوا/تهران/بنیانگذار و مدیرعامل82/تاکنون

		

زندگینامه

 وضعیت خانواده :متأهل و دو فرزند عالیق شخصی  :شنا؛ پیادهروی محل اقامت :تهران ،ایران198
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سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 مهمتریــن عامــل پیشــرفت در کار ،صداقــت و درســتی اســت .زندگــی سرشــار ازفرصتهــای طالیــی اســت .فقــط کســانی کــه جرئــت و شـ ِ
ـهامت خطرکــردن دارنــد،
میتواننــد بــه آن دســت یابنــد.
 این قافله عمر عجب میگذرددریاب دمی که با طرب میگذرد
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

رسول عادل پور

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:r_adelpour@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان ادب ،اصفهان/ریاضی1352/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنايي با زبانهای انگلیسی/عربی/روسی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 پاالیشگاه اصفهان/اصفهان/برنامهریزی شرکت صنایع پوشش ایران/رشت/مدیرعامل شرکت کاشی نیلو/اصفهان/رئیس کارخانه شرکت نساجی بهریس/اصفهان/مدیرعامل1370-1365/ شــرکت صنایــع هواپیماســازی ایران/اصفهان/معــاون طــرح و برنامه،جانشــینمدیرعامل،نماینــده در کشــور اوکرایــن1391-1370/
 -بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی/اصفهان1391/
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

سیامک عزیزی نمینی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:sazizi@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان علم ،مشهد/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 آشنايي با زبانانگلیسی (خیلی خوب) ممیزی و سرممیزی ایزو/،SGSتهران 6/1374/هفتهمدیریت ژاپنی/یوکوهاما ،ژاپن 3/1375/هفته
مدیریت مشاوره/تورنتو ،کانادا 8/1378/هفته
سرمایهگذاری در بازار سهام/تورنتو ،کانادا/1383/یک سال

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 ساراول/تهران/مهندس صنایع1362-1361/ پوشینه بافت/قزوین/معاونت کنترل کیفیت1362-1362/ بافت بلوچ /ایرانشهر/سرپرست تعمیرات1363-1362/ کابل سازی تک ،اراک /اراک/مدیر مهندسی صنایع1366-1363/ کابل سازی تک ،تهران/تهران/مدیر مهندسیصنایع1368-1366/
 -شرکت مهندسی نیوشاکار/تهران/رئیس هیئتمدیره-1368/

زندگینامه

 وضعیت خانواده :همسر و سه فرزند عالیــق شــخصی  :خوانــدن کتــاب ،مقــاالت فنــی ،اقتصــادیو اجتماعی
 محل اقامت :تهران ،ایران201
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

بیژن عشایر

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خوارزمی شماره  ،2تهران/رشته ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع1358 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنايي با زبان انگلیسی (متوسط)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شرکت کارخانجات صنعتی مالیر/مالیر/سرپرست واحد طنابفوالدی1368-1361/
شرکت کارخانجات صنعتی مالیر/مالیر/مدیر کارخانه1376-1368/
کار آزاد/تهران/راهاندازی خطوط کشش مفتول1378-1376/
شرکت اتمسفر/کرج/سرپرست کارگاه پروژه ریختهگری1380-1378/
شرکت ایران ترانسفو/ری/کارشناس فنی1388-1384/

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 15 -سال سابقه در تولید طنابهای فوالدی و کشش سرد مفتولهای پرکربن

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:
		

 -بازدید از نمایشگاههای بینالمللی در کشورهای مختلف

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر :کارشناســی فیزیــک؛ ســه فرزنــددارای مدرک کارشناســی ارشــد در رشــتههای مختلف مهندســی
 محل اقامت :تهران،ایران202
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

اردشیر قادری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:ardeshir_ghaderi@ yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان البرز تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع1359 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشــنایی بــا زبانهــای انگلیســی (خوانــدن و نوشــتن ،خــوب)( ،مکالمــه ،متوســط) /عربی (متوسط)
 دور ه ارزیابــی فنــی و اقتصــادی طرحهــای صنعتی/تهران/ســازمان مدیریــتصنعتی2/1364/مــاه
 دور ه آشــنایی بــا مدیریــت مالــی بــرای مدیــران غیرمالی/تهــران ،ســازمان مدیریــتصنعتی2/1365/مــاه
 دوره  /Problem solving for production managersموسســه  AOTSژاپــن،توکیــو40/1367/روز
 -دور ه جامع نگهداری و تعمیرات /موسسه  APOکره جنوبی ،سئول10/1372/روز

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 سازمان مدیریت صنعتی/عضو هیئتمدیره و مدیر پروژه 1365-1362/ شــرکت نــورد و تولیــد قطعــات فــوالدی (وابســته بــه ســازمان گســترش ـ وزارتصنایــع ســنگین)/مدیر واحــد مهندســی صنایــع1370-1365/
 معاونت حملونقل جادهای/مشاور سیستمها1385-1370/ شــرکتهای راهآهــن ج .ا ،بخــش ریلــی شــرکت مپنــا ،وزارت راه و ترابــری ،مرکــزآمــار ایــران ،هواپیمایــی ماهــان ،شــرکت واگــن پــارس ،ســازمان ملــی بهــرهوری ایــران
و/...مشــاور مدیریــت ارشــد و یــا مشــاور مدیرعامــل
 شــرکت مهندســی سیســتم یــاس ارغوانــی (خصوصی)/مدیــر بخــش مشــاوره(مهندســی صنایــع)1385-1380/
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 شــرکت مهندســی صنایــع یــاس ارغوانــی (خصوصی)/عضــو و نایبرئیــسهیئتمدیره و معاون فنی		 1395-1385/
 -مشاور مدیریت (صنعتی)/تهران/به صورت شخصی1395/تاکنون

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :متأهــل و دارای دو فرزنــد (پســر) پســر اول متاهــل  ،لیســانسمتالــوژی از دانشــکده علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد و فــوق لیســانس  MBAاز
همــان دانشــکده
پســر دوم مجــرد ،لیســانس متالــوژی (گرایــش ســرامیک) از دانشــگاه علــم و صنعــت و
فــوق لیســانس  MBAاز ســازمان مدیریــت صنعتــی
 عالیق شخصی  :مطالعه ،ورزشهای کوهنوردی ،شنا ،پیادهروی ،موسیقی -محل اقامت :تهران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 پیــام مــن بــه نســل جــوان در درجـ ه اول ایــن اســت کــه برنامهریــزی و نظــم و انضبــاطرا در هم ـ ه کارهــا ،ســرلوح ه زندگــی خویــش قــرار دهنــد تــا بتواننــد در دســتیابی بــه
اهــداف خــود موفــق شــوند .در ثانــی ،تــا میتواننــد مطالعــات مربــوط بــه رشــت ه خــود را
ادامــه دهنــد و همیشــه بـهروز باشــند (بــه خصــوص بــا توجــه بــه امکانــات بســیار عالــی
ایــن روزهــا از نظــر دسترســی بــه منابــع از طریــق اینترنــت و فضــای مجــازی) .ســوم
اینکــه تــا میتواننــد تاریــخ بخواننــد ،چــه در زمینـ ه عمومــی و چــه در زمینـ ه تخصصــی
و حرفــهای خــود تــا بتواننــد بــه بهتریــن نحــو از تجربیــات دیگــران اســتفاده کننــد.
امــروزه در نظریههــای مدیریــت پــروژه ( ،)PMBOKثبــت و ضبــط تجربههــای کاری
( )Lessons Learnedیــا درسآموختههــای پروژههــا ،از ضروریتریــن بخشهــای هــر
پــروژه اســت کــه چنانچــه ایــن موضــوع در کشــور مــا هــم رواج یابــد و جا بیفتــد ،منبع
بســیار غنــی و خوبــی بــرای اســتفاده از تجــارب متقدمــان ،بــرای نســل جــوان را فراهــم
خواهــد کــرد کــه البتــه انجمــن فارغالتحصیــان شــریف هــمقدمهایــی در ایــن مســیر
برداشــته اســت کــه بایــد تــداوم و تکامــل پیــدا کنــد و در ایــن صــورت ،کمــک بســیار
خــوب و مؤثــری در ایــن زمینــه خواهــد بــود.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

هوشیار کوچکپور

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:kouchakpour@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خوارزمی تهران/ریاضی1352/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 آشنایی با زبانانگلیسی (خوب) 12/2014/Project administration/Toronto-Academy of leaningماه 14/2016/Supply chaim @ logistics/Toronto-Academy of learningماه

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 آلومتک/تهران/مدیر طرح و توسعه 2/سال پتروشیمی غدیر/تهران/مدیر کنترل پروژه 4/سال داروپخش/تهران/مدیر طرح و توسعه 2/سال آزمایش/تهران/مدیر کنترل کیفیت 1/5/سال جنرال/تهران/مدیر طرح و توسعه 6/سال تولیپرس/تهران/مدیریت مهندسی روشها و پروژه 7/سال ارج/تهران/رئیس مهندسی روشها 4/سال چینی ایران/تهران/مدیر برنامهریزی و انبارها 1/5/سال سایپا/تهران/کارشناس مهندسی روشها 1/سال البــرز دارو/شــهر صنعتــی البرز/کارشــناس مهندســی صنایــع1/سال		

زندگینامه

 عالیق شخصی  :فوتبال ـ تنیس محل اقامت :تورنتو ،کانادا205
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

سید رضا مرتضوی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:srmortazavi@yahoo. com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان فردوسی ،تبریز/ریاضی/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنايي با زبان (متوسط)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 شرکت بنیان دیزل/تبریز/مدیر برنامهریزی1365-1361/ شرکت سرمسازی تبریز/تبریز/اجرای پروژه راهاندازی کارخانه1369-1365/ -شرکت موتوژن/تبریز/مدیر برنامهریزی1387/

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر مشــاور و معــاون فنــی دبیرســتان و یــک دختــر بــا مــدرککارشناســی ارشــد عمــران ســازه
 -محل اقامت :ایران،تبریز
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

سید کمالالدین مکی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:sk.makki95@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان دارالفنون/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع/ کارشناسی ارشد :دانشگاه اصفهان/مهندسی هستهای ،راکتور1391/دانشگاه امیرکبیر/مهندسی برق ،مخابرات1397/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي با زبانهای انگلیسی (خوب)؛ آلمانی؛ فرانسه؛ عربی (کم) مدیریــت پــروژه (کنتــرل پــروژه) و نرمافزارهــای مربــوط (-MSP (PRIMAVERAسیســتمهای اطالعــات مدیریــت /MISوزارت صنایــع ،وزارت نیــرو 2/1362-1365
ســال
 /2 NDT levelزبــان انگلیســی /ILETsپژوهشــگاه علــوم و فنــون هســتهای ،دانشــگاهشــریف 3/1385/مــاه
 الکترونیــک ،ســیاالت (پمــپ خــأ) ،نانوتکنولــوژی ،متالــورژی پودر/پژوهشــگاهعلــوم و فنــون هســتهای ،دانشــگاه تهران/1390-91/حــدود  1ســال
 نرمافزارهــای فنــی مهندســیAutoCad- Mathlab Ansys-Comsol -DataBase :/Programmingپژوهشــگاه علــوم و فنــون هســتهای/1385-90/حدود  1ســال

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 وزارت صنایــع ســنگین (ســازمان گســترش) نــورد و تولیــد قطعــات فــوالدی ایرفــو،آلومینیــم  /تهــران ،اراک/مدیــر کارخانــه و برنامهریــزی و طــرح و توســعه1367-1359/
 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی /تهران/کارشناس1372-1367/ شرکت آب و توسعه نیروی ایران /خوزستان /کارشناس1375- 1372/ ســازمان انــرژی اتمــی -پژوهشــگاه علــوم و فنون/تهران ،بوشــهر ،اصفهان/کارشــناس207
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ـ پژوهشگر1395-1375/

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

		
		

 گزارش مهندسی ولی آوت تولید کارخانه ایرفو طرح هادی گروه کارخانههای آلومینیوم  -سیستمهای اطالعات مدیریت برنامهریزی و طراحی سیستمهای مهندسی-ترجمه و چاپ کتاب Planning & Design of Engineering systems

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :متأهــل .فرزنــدان :دانشــجوی دکتــری مهندســی عمــران ،آب ودانشــجوی ارشــد فیزیــک نجــوم
 عالیق شخصی  :شرکت در اجتماعات علمی و نیز فعالیت ورزشی -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 دانشــجویان و جوانــان نســل امــروز وارث نخبــگان و نســلهایی هســتند کــه بــافــداکاری همــه قشــرها توانســتند کشــور را تــا ایــن مرحلــه در ایجــاد زیرســاختها
بهرهمنــد کننــد .ایــن نســل بایــد بــرای پیمــودن تــا انتهــای راه ،بــا کمــک دیگــر اقشــار
مســیر خودکفایــی را ادامــه دهــد و تــا اســتقالل کامــل بــا افزایــش دانــش و شــرکت در
گروههــای ســازندگی بــه قلــه ایــن افتخــار نائــل شــود و نیــز بدانــد کــه بــا ویرانکــردن
بســترهای آمادهشــده فرصتهــای بســیاری از دســت خواهــد رفــت و چهبســا برخــی
اهــداف محققشــده در بازآفرینــی جامعــه بعــدی از دســت خواهــد رفــت.
 -اندیشــهگرایی در برخــورد بــا پدیدههــای اجتماعــی و افزایــش بینــش و دانــشمذهبی فردی و گروهی (عمل به تکالیف)
تــاش بــرای خودآگاهــی فــردی و اجتماعــی و ارتقــای بینــش علمــی در جهــات مــوردنظــر جامعه
شــناخت نیازهــا و مشــکالت جامعــه و حرکــت در مســیر رفــع ایــن مشــکالت تــاایجــاد بســترهای خودکفایــی در جهــات مختلــف
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

علیاکبر میرسعید قاضی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:mirsaeid_ghazi@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان جاوید/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع1358 / کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتی اصفهان/برنامهریزی سیستمها1365/ -دکتری :واحد علوم و تحقیقات/مهندسی صنایع/ناتمام

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبان انگلیسی (کامل) دوره مدیریت اجرایی/سازمان مدیریت صنعتی/،تهران 280/1368/ساعتمدیریت استراتژیک /سازمان مدیریت صنعتی ،زیباکنار 5/1370/هفته تمام وقت
دوره مدیریــت شــرکت زیمنس/مرکــز آمــوزش زیمنــس ،شــهر مولهایــم/
آلمان3/1385/هفتــه تمــام وقــت
دورههای مدیریت برای مدیران ارشد/گروه مپناســاختمان مرکــزی شــرکت
مپنــا /،تهران200/1389/ســاعت

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 جهاد سازندگی استان تهران/تهران/عضو شورای مرکزی1362-1358/ ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایران/تهران/مدیــر بررســی طرحهــا و مدیــرآمــوزش1366-1364/
 شــرکت نــورد و تولیــد قطعــات فوالدی/تهران/عضــو هیئتمدیــره و مدیــرفنــی1371-1366/
 شرکت بازرگانی شیالت/تهران/رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل1374-1371/ شرکت صنعتی مهرآباد/تهران/عضو هیئتمدیره و مدیرعامل1378-1374/ شرکت پارسخودرو/تهران/عضو هیئتمدیره و قائممقام مدیرعامل1379-1378/ شــرکت مهندســی و ســاخت ژنراتــور مپنــا (پــارس ژنراتور)/کرج/عضــو209
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هیئتمدیــره و مدیرعامــل1386-1379/
 شــرکت مهندســی و ســاخت سیســتمهای بــرق و کنتــرل مپنــا (مکو)/کرج/عضــوهیئتمدیــره و مدیرعامــل1392-1386/
 شــرکت ایرانخــودرو دیزل/تهران/عضــو هیئتمدیــره و قائممقــام ارشــد-1393/1395
 -شرکت سیم نور پویا/تهران/مدیرعامل1395/تاکنون

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر و دو فرزنــد ،هــر دو فارغالتحصیــل کارشــناس ارشــد وشــاغل در کشــور کانــادا
 عالیق شخصی  :ورزش کوهنوردی؛ هنر سینما -محل اقامت :تهران ،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مسعود وکیل

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:vakilm17@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خرداد،تهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع1359 / کارشناسی ارشد :دانشگاه آزاد ،تهران مرکز/جامعهشناسی1374/-دوره سطح/حوزه علمیه آزاد /،تهران/تحصیالت حوزوی1370/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 آشنايي با زبان عربی (عمومی) -آموزش حقوق بشر/هندوستان/1382/یک هفته

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 بازنشســته ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی آموزشوپــرورش (برنامهریــزیو تألیــف کتــب درسی)/تهران/کارشــناس مســئول گــروه قــرآن1394-1377/
 مراکز تربیتمعلم /تهران/مدرس علوم معارف اسالمی1372-1360/ برنامهریزی و آموزش قرآن در بنیاد شهید مرکز /تهران/کارشناس1376-1373/ همکاری با رادیو قرآن و شبکه قرآن و معارف صداوسیما ایران ،تهرانکارشــناس و مدرس/بــه طــور متنــاوب
 دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی /تهران/عضــو کمیســیون ســاماندهی وهماهنگــی فعالیتهــای قرآنــی کشــور1390-1381/
 همــکاری بــا مؤسســات مردمــی در حــوزه برنامهریــزی و تألیــف کتــب آمــوزشقــرآن /تهران/کارشــناس و مشــاور1390/تاکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 -مجموعه کتابهای آموزش مفاهیم قرآن
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 مجموعه کتابهای انس با قرآن کریم کتاب آموزش جامع سوره صف کتاب سرود زندگی کتاب ترنم باران مجموعه کتابهای درسی آموزش قرآن مدارس کشور مجموعه کتابهای راهنمای معلم مجموعه کتابهای حق تالوت و راهنمای معلم آنها طرح آموزش جامع قرآن -ارائه تعریف جدیدی از سواد قرآنی بر اساس رویکرد آموزش جامع قرآن

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

		

 مشــارکت فعــال در تدویــن و تصویــب منشــور توســعه فرهنــگ قرآنــی کشــورو تشــکیل شــورای مرکــزی و کمیســیونهای اصلــی آن ،وابســته بــه شــورای عالــی
انقالب فرهنگی
 -انتخاب به عنوان فعال قرآنی و کسب تقدیرنامه از رئیسجمهور

زندگینامه

 وضعیت خانواده: عالیــق شــخصی  :مطالعــات در حــوزه مســائل فرهنگــی و اجتماعــی؛ دیــدن فیلــم وســینما؛ شــنیدن موســیقی؛ کوهپیمایــی
 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 خطرناکتریــن دشــمن هــر کــس دو دشــمن خانــهزاد اوســت؛ جهالــت وخودخواهــی! بــا ایــن دو دشــمن چــه وضعــی داریــد؟
 یکــی از ارزشــمندترین خصیصههــای انســان آن اســت کــه از یکســو قــدرتتفکــر و تعقــل بــه او اعطــا شــده و از ســوی دیگــر ،میتوانــد در مســیر زندگــی
خــود بــا تکیــه بــر ایــن توانمنــدی هــر کجــا کــه اندیشــه یــا عمــل خطــای خــود را
دریافــت ،بــا ســعهصدر آن را بپذیــرد و در جهــت اصــاح آن قــدم بــردارد .بازگشــت
بــه آنچــه حــق و درســت میپنداریــم ،وظیفــه و مســئولیت انســانی مــا اســت.
 هــر کــس بــه تزکیــه خویــش بپــردازد ،قطعـ ًا رســتگار و موفــق خواهــد شــد و هــرکــس کــه نفــس خویــش را بیاالیــد ،حتمـ ًا دچــار خســران ابــدی خواهــد شــد( .قــد
افلــح مــن زکاهــا و قــد خــاب مــن دســاها)
 تعالیــم اساســی همــه پیامبــران و از جملــه قــرآن کریــم دو رکــن اساســی دارد:212
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ایمــان بــه غیــب (خــدا ،آخــرت و )...و انجــام عمــل صالــح.
 ســه چیــز در رأس اعمــال صالــح اســت :ارتبــاط بــا خــدا و ارتبــاط بــا خلــق خــداو( ...بخشــش و برخــورداری از اخــاق و رفتــار نیکــو و پســندیده).
 .2-8پيام ويژه شما براي خوانندگان كتاب چيست؟
 گوهــر دیــن آســمانی ،شــفاف ،معقــول ،ســاده و دسـتیافتنی اســت .بــا تأکیــد برقلههــای دیــن ،خالیــق را از ورود بــه دامنــه وســیع رحمــت الهــی محروم نســازیم.
 در عصــر مــا ایــران و اســام بــه دو روی یــک ســکه میمانــد .هــر کــس بــهراســتی یکــی از آن دو را میخواهــد ،بایــد بــه دیگــری اهتمــام داشــته و آن را جــدی
بگیــرد.
 در هــر اندیشــه و عمــل اصالحــی ،ابتــدا مســئولیت اصــاح اندیشــه و عمــل«خویــش» بــا مــا اســت.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

ناصر وکیلی پیهانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:vakilipnasar@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان البرز تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی صنایع/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 آشنایی با زبان انگلیسی -دورههای مدیریت پروژه/شرکتهای نفتی بینالمللی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 کارخانه سریر/تهران/کارشناس ارشد کنترل پروژه63-61/ کارخانجات تولیدی اتمسفر/تهران/مدیر واحد مهندسی صنایع68-64/ شرکت پتروشیمی بندر امام/تهران/مدیر برنامهریزی و کنترل74-68/ شرکت سرمایهگذاری پتروشیمی/تهران/مدیرعامل شرکتهای تابعه78-74/ شــرکت مهندســی توســعه نفت/تهران/عضــو هیئتمدیــره و مدیــربر نا مهر یــز ی 8 8 -7 8 /
 -شرکت گسترش انرژی پاسارگاد/تهران/معاون مدیرعامل97-88/

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر مهنــدس متالوژی/فرزنــدان :محمــد وکیلــی پیهانــی:کارشناســی ارشــد دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد شــریف /علــی وکیلــی پیهانــی:
کارشناســی مهندســی متالــوژی دانشــگاه شــریف
 عالیق شخصی  :کوهنوردی و شنا محل اقامت :تهران ،ایران214
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سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 تالش وافر صداقت در رفتار و گفتار تواضع و نداشتن تکبر و آمادگی همیشگی براي یادگیري وابسته نبودن به مناصب شغلی -پرهیز از انجام کار یا گفتن سخنی که از افشاي آن واهمه داشته باشم.
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 -نام و نام خانوادگي:

هوشنگ آذری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:houshang.azari@gmail,com

 محل اقامت:تهران  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

جواد ابریشمی کاشانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع

 -نام و نام خانوادگي:

سیروس اوغازی مقدم

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:seifogazi@gmail.com

 محل اقامت:مشهد  /ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

هرتصل ایشال

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع

 -نام و نام خانوادگي:

حسین حسین زاده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:hosseinzadeh.sohi@gmail.com

 -نام و نام خانوادگي:

مهران سپهری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:sepehri@sharif.edu

 سوابق کار:عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی شــریف /
دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد
 محل اقامت:تهران /ايران

 -نام و نام خانوادگي:

سید مرتضی سکوت

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
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 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم حمید رضا شبستری
 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع

 -نام و نام خانوادگي:

شهرام شریفی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 محل اقامت:کانادا
 -نام و نام خانوادگي:

طاهره صمدی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:t_samadi@yahoo.com

 سوابق کار:کارشناس کنترل پروژه شرکت افق هسته ای
 محل اقامت:تهران  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

سعید علی اکبری صبا

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفکارشناسي /کارشناسي ارشد
دانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:saeeda_saba@yahoo.com
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 -نام و نام خانوادگي:

علی غفران نیا

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع

 -نام و نام خانوادگي:

سعید فصیحی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:saeid@fasihi.net

محل اقامت:آلمان

 -نام و نام خانوادگي:

بهرام قاجار رحیمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع

 -نام و نام خانوادگي:

محسن مرزبان راد

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:comettradingco@gmail.com
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 -نام و نام خانوادگي:

محمود معروفخانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع

 -نام و نام خانوادگي:

محمود ممقانی مطلق

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع

 -نام و نام خانوادگي:

منصور نظریان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
محل اقامت:تهران  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

آسوده نوین

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:asoudehnovin@gmail.com

 محل اقامت:کانادا
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 -نام و نام خانوادگي:

سید مسعود هاشمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع

 -نام و نام خانوادگي:

محمد هاشمیان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع

 -نام و نام خانوادگي:

منصور هوشمندی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع
 پست الكترونيك:mansoor466@gmail.com

 محل اقامت:کانادا
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دانشکده فیزیک
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمود صالحی مرزیجرانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده فیزیک
 پست الكترونيك:salehi_ip@ymail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان حضرت امام علی (ع)اراک/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /فیزیک1361 / کارشناســی ارشــد :دانشــکده مهندســی کاربــردی/اراک /معــادل مهندســی صنایــع(گرایــش تولیــد)1374/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي با زبان انگلیسی (خوب) دوره عالی مربی گری/جنوا ،ایتالیا 3/1370/ماه 424(،ساعت) دوره مدیریت اجرایی/اراک 6/1382 /ماه 240(،ساعت) دوره عالی بهرهوری (مدیران)/تهران 6/1383/ماه 130(،ساعت) -دورههای ممیزی و بازرسی و/...اراک ،تهران ،ایران/متنوع

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 آموزشوپرورش/تهران/دبیر حقالتدریسی1361-1359/ شرکت ماشینسازی/اراک /مدرس و مربی آزمایشگاههای فیزیک1372-1363/ شرکت ماشینسازی/اراک/کارشناس ممیزی داخلی و نظارت فنی1377-1371/ شرکت ماشینسازی /اراک  /مدیر بازرسی و نظارت1379-1377 / شرکت ماشینسازی/اراک/مدیر مهندسی سیستم و نظارت1384-1379/ شرکت ماشینسازی/اراک/مدیر  R&Dوانرژی1387-1384 / -شرکتهای خصوصی مختلف/تهران/مشاور1390/تاکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 مقاالت و جزوات آموزشی در زمینه معرفی و بهکارگیری استاندارد ISO9001 طرحریزی آزمونهای آزمایشگاههای فیزیک و تهیه دستورالعملهای آن224
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فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:
		

 همکاری در شناسایی و ترویج استاندارد نظامهای کیفیت و ممیزی 25/سال -انتشار ماهنامه «علم و دانش» در زمینه علوم پایه «فیزیک»/استان مرکزی 1/سال

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر :دارای تحصیالت کارشناســی شــیمی و کارشناســی ارشــدمدیریــت ،مدیــر آزمایشــگاه آنالیــز روغــن صنعتــی ،صاحــب امتیــاز و مؤســس و مدیــر
مهــد کــودک و پیشدبســتانی خصوصی/فرزنــد( :پزشــک ) همــواره در دوران تحصیــل
رشــته دکتــری علــوم حرفـهای حایــز رتبــه اول بــوده اســت.
 عالیــق شــخصی  :علــوم و فنــون مهندســی صنایــع؛ فیزیــک و ریاضیــات؛ مطالعــه؛مشــاوره؛ پیــادهروی
 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 «کارآفریــن» باشــید! فرصــت را از دســت ندهیــد! از موقعیــت و فرصتــی کــه بــرایشــما در محیــط دانشــگاهی فراهــم آمــده
اســت ،بــرای ایجــاد ارتبــاط و پیونــد مفیــد و کارســاز بــا ســایر دانشــجویان عالقهمنــد،
در برنامهریــزی بــرای «کارآفرینــی» بـ ه خوبــی
بهرهمنــد شــوید و بدانیــد بــرای ایــن قبیــل کارهــا یــک دســت صــدا نــدارد و نیــاز بــه
مطالعــه و ســرمایهگذاری ،همیــاری و
مشــارکت تیمهــای کارشناســی از فارغالتحصیــان در رشــتههای تحصیلــی گوناگــون
اســت .از هــم اکنــون کارآفرین باشــید
تــا خــود و همکارانتــان و دیگگــران و جامعــه از نتایــج آن بعــد از خاتمــه تحصیــل
بهرهمنــد شــوید.
 دانــش و اطالعــات علمــی را کــه در دانشــگاه فــرا گرفتــه ایــد ،بــه هموطنــان منتقــلکنیــد تــا از ایــن طریــق ایــن دانــش ارتقــاء یابــد.

 در دانشــگاه فقــط بــه نظریــه نپردازیــد و سیســتمهای کاری و تولیــدی و عملیاتــی(واقعــی ) را نیــز مشــاهده و مطالعــه کنیــد.
 اصلیتریــن زمــان یادگیــری و آموختــن علــوم و فنــون مفیــد ،همــان دوران تحصیــلاز کودکســتان و دبســتان تــا دانشــگاه اســت و درصــد بزرگــی از یادگیــری هــا بایــد
در همــان زمــان برگــزاری کالسهــا و در حیــن پرســش و پاســخ متقابــل رخ دهــد و
نمیتــوان آن را بــه آینــده موکــول کــرد ،زیــرا هــر دوره و زمانــی بــه طــور عمــده وقــف
وظایــف جدیــد و امــور خــاص آن زمــان اســت.
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 در محیــط کار ،همیشــه مخلــوط ناهمگنــی از شــاغالن باتجربــه قدیمــی وورودیهــای جدیــد بــا آموختههــای نویــن در کنــار هــم مشــغول انجاموظیفــه هســتند.
بیــن نگرشهــا و رویکردهــا و تعلقــات مراکــز آموزشــی و مناطــق کاری و صنعتــی نیــز
تفاوتهــای بســیاری هســت و بنابرایــن فــرد تــازه اســتخدام شــده بایــد در دریــای تجربه
و مهارتهــای موجــود محیــط کار نیــز ذوب و آبــداده شــود ،زیــرا اگــر دانشــگاه و
مراکــز آموزشــی دارای اســتادان و کادر آموزشــی اســت ،مناطــق و محیطهــای کاری
نیــز دارای اســتادان و کادر خــاص خــود هســتند و اگــر دانشــجو ملــزم بــه یادگیــری و
تلمــذ از اســتادان دانشــگاهی اســت ،بایــد بــه اســتادان کار در محیــط کاری نیــز ارادت
کامــل داشــته باشــد تــا موفــق و اســتادکار شــود .مشــاهده تفــاوت بیــن آموزههــای
محیطهــای آموزشــی و واقعیــات مناطــق کاری امــری حتمــی اســت و ایــن حالــت نباید
موجــب یــأس و دلســردی تــازه واردهــا شــود .اگــر در محیطهــای آموزشــی به آســانی و
بــدون صــرف هزینــه یــا مشــکل خاصــی میتــوان نظریههــای گوناگــون را روی تابلــوی
کالس بـ ه ســرعت مــرور کــرد و بالفاصلــه صفحــه تابلــو را بــرای مطالعــات بعــدی پاک
کــرد (!) ایــن کار در محیطهــای کاری بهســادگی میســر نیســت و مســتلزم صــرف
هزینــه ،هماهنگــی ،صبــر و حوصلــه و زمانــی طوالنــی اســت؛ ضمــن اینکــه باید مســئول
عواقــب و ضــرر و زیانهــای (احتمالــی ) آن نیــز بــود .در واقــع محیــط کاری حاصــل
نهایــی گزینــش یــک انتخــاب از بیــن تعــداد زیــادی گزینههــا و پــروژه بــه شــمار مــی رود
کــه بــه بازدهــی رســیده اســت.
 نیــروی انســانی ،تأسیســات و تجهیــزات ،سیســتم و ســاختار ســازمانی ،مهــارت وتجربــه ،رویههــای کاری ،ســرمایه ،گــردش مالــی و اندیشــه و ارتباطــات و ...همــه
و همــه در یــک محیــط کاری ادغــام شــد ه اســت تــا بتوانــد بــه فعالیــت خــود در طــول
زمــان ادامــه دهــد.
 در محیــط کار ،بیــن نگــرش و رویکردهــا و تعلقــات کارشناســانه کارشناســان وتصمیمگیریهــای مســئوالنه و ریاســتی مدیــران تفاوتهــای (عمــده) بســیاری اســت.
برداش ـتهای یکســان از ایــن مشــاغل راه بــه جایــی نمــی بــرد و معمــو ًال تحصیــات
دانشــگاهی در بــدو حضــور فارغالتحصیــان دانشــگاهها در مناطــق کاری بــرای امــور
کارشناســی مفیــد و کمککننــده اســت و منجــر بــه ارائــه راهحلهــا و نســخههای
متعــدد و گوناگــون و تصمیــم ســازیهای فــراوان کارشناســان میشــود .بهگون ـهای
کــه انتخــاب یــک نظریــه مناســب یــا مناس ـبتر از بیــن تعــداد زیــاد ایــن نســخهها بــا
توجــه بــه ریس ـکهای موجــود ،کار آســانی نیســت.
 کارشناســی یــک چیــز اســت و اســتادکاری و مدیریــت چیــز دیگــری اســت و ایــن دوبــا هــم تفــاوت عمــده و ماهــوی دارد.
 تفاوتــی عمــده بیــن فرهنــگ دانشــگاهی و روابــط و قوانیــن مســلط بــر محیطهــایکاری وجــود دارد کــه مانــع وحــدت مؤثــر و قــوی ایــن دو محیــط میشــود کــه عبارت
اســت از نگرشهــا خلقوخــو و روحیــه مســلط فردگرایــی و رقابتــی دانشــجویی در
دورههــا و کالسهــای آموزشــی کــه ایــن ویژگــی در محیطهــای کاری و شــغلی
نمیتوانــد کارســاز باشــد و در مناطــق عملیاتــی روحیــه مشــارکتجویی و همیــاری
در اجــرای موفــق و سیســتماتیک کارهــا و عملیــات اجرایــی حــرف اول را میزنــد.
بنابرایــن اغلــب در بــدو حضــور فارغالتحصیــان دانشــگاهها در محیطهــای کاری،
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ممکــن اســت یــک حــس بیگانگــی و درک نکــردن شــرایط مجموعــه و محیــط جدیــد
رخ دهــد کــه بعــد از مدتــی کــم کــم بــا ایــن شــرایط جدیــد خــو گرفتــه و جــذب
میشــوند.
 وقتــی دانشــجو هســتید و در دانشــگاه و کالسهــای آموزشــی آن ســیر میکنیــد،انــواع و اقســام ایدههــا و نظریههــا و علــوم و فنــون را میتوانیــد مطالعــه و راجــع
بــه آنهــا مباحثــه و گفتمــان کنیــد ،ولــی در محیــط کار بــا توجــه بــه واقعــی بــودن و
اســتقرار یــک سیســتم تولیــدی یــا خدماتــی یــا اداری و قطعــی بــودن محــدوده و رویههــا
و تثبیــت روابــط و قوانیــن و دســتورالعملهای کاری ،قطع ـ ًا دیگــر نمیتــوان هماننــد
دوران تحصیــل عمــل کــرد و در هــر منطقــه کاری و عملیاتــی فقــط درصــد و بخــش
کوچکــی از دانســتهها و آموزههــای جامــع و کامــل دانشــگاهی مؤثــر بــوده و مــورد
اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت .مطلــب و هــدف مهــم در اینجــا تولیــد هرچــه بیشــتر
محصــول بــا کیفیــت و ارائــه هرچــه بیشــتر خدمــات مشتریپســند اســت (تولیــد و یــا
خدمــات منطبــق بــر یــک اســتاندارد).
 در واقــع تــا دوره زمانــی مشــخص و معینــی کــه فعالیتهــای تولیــدی یــا خدماتــیدارای بــازار اســت ،اغلــب رویههــا و روابــط و حــاالت و ویژگیها و چارچــوب کاری،
ثابــت و پایــدار اســت و جــای هیــچ بحثــی در ایــن مواقــع نیســت و همهچیــز  OKاســت.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مسعود قصاعی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده فیزیک
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

factory@zariniran.com

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان البرز /ایران ،تهران /ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /فیزیک1361 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنايي با زبان انگلیسی (متوسط)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 صنایع چینی زرین ایران  /ایران ،اصفهان  /مدیریت کارخانه 63-88 / صنایع چینی زرین ایران  /ایران ،اصفهان  /مدیریت کارخانه و مدیریت عامل /تاکنون88-

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 بدنه  F.D.C / F.D.Cمخفف  Fine Dimond Chinaنام تجاری مرغوبترینپرسالن چینی تولید شده در جهان است ،این محصول با شماره  88626به عنوان اختراع
به ثبت رسیده است.
 دکور داخل لعابی  /در کشور انحصارا توسط صنایع چینی زرین ایران تولید میشود وبه عنوان نوآوری در صنعت چینی به شمار میرود که طرحهای روی ظرف که به وسیله
رنگهای معدنی مخصوص دکور داخل لعابی چاپ شده اند برای پخت سوم و نهایی به
کوره های  1200درجه سانتیگراد فرستاده می شوند.

		

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

 حمایت از تیم ملی فوتسال بانوان228
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 حمایت از بنیاد نیک ورزی شریانهمکاری با بنیاد امور بیماریهای خاصاحداث و تجهیز مرکز دیالیز بیمارستان خاتم االنبیا شهرستان نطنزکمک رسانی به آسایشگاه معلولیندانشگاه آزاد واحد شهرستان نطنز-دانشگاه پیام نور شهرستان نطنز

زندگینامه

 وضعیت خانواده :متأهل /چهار فرزند عالیق شخصی  :تنیس ،شنا ،پیاده روی -محل اقامت :اصفهان ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 -آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

-دوصد گفته چون نیم کردار نیست

با دوستان مروت ،با دشمنان مدارا

سعدی

سعدی
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 -نام و نام خانوادگي:

جالل الدین اقتصادی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده فیزیک
 پست الكترونيك:sjeghtesadi @ gmail.com

 محل اقامت:تهران /ايران

 -نام و نام خانوادگي:

محمد علی پاینده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده فیزیک

 -نام و نام خانوادگي:

رحیم پیوان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده فیزیک
کارشناسي /کارشناسي ارشد
 پست الكترونيك:rahim @ ieceinc.com

 محل اقامت:امریکا
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 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم دکتر مهدی جهانمیری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده فیزیک
 سوابق کار:دانشــیار گــروه اختــر فیزیــک بخــش فیزیــک دانشــگاه
شــیراز

 -نام و نام خانوادگي:

محمد علی شاکری حسین آباد

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده فیزیک

 -نام و نام خانوادگي:

سید مهدی طاهری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده فیزیک
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 -نام و نام خانوادگي:

امیر مسعود عباسی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده فیزیک
 پست الكترونيك:amabasi @ ut.ac.ir

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:دکتري /دانشگاه تربیت مدرس تهران
 سوابق کار:عضو هييت علمي دانشگاه تهران  /گروه فیزیک
 محل اقامت:تهران /ايران

 -نام و نام خانوادگي:

فریبا امانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده فیزیک
 پست الكترونيك:fariba.ommani@wanadoo.fr

 محل اقامت:فرانسه
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمد ابوفاضلی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان یزدگرد تهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی1362 / -کارشناسی ارشد :دانشگاه علم و صنعت/متالورژی /ورودی 1363ناتمام

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبانانگلیسی (مکالمه و خواندن) کامپیوتر/مدیریت صنعتی 3/1372/ماه -مجوز ناظرفنی تجهیزات پزشکی/اداره کل تجهیزات پزشکی 3/1390/ماه

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 جهاد دانشگاهی/تهران/کارشناس62-59/ سازمان صنایع ملی ایران (پوشنیه بافت)/تهران/مدیر بازرگانی67-62/ اداره کل تولید تجهیزات ایمنی راه/کرج/مدیر کارخانه75-72/ دانشــگاه شــریف کیــش (جزیــره کیش)/کیش/مدیــر افتتــاح دانشــگاه شــریفکیــش1384-1383/
 اداره کل تجهیزات پزشکی/تهران/کارشناس پالتین1386-1384/ سایپا پیستون/گلپایگان/کارشناس آلومینیوم1389-1387/ شیر کار/مهدیشهر سمنان/مدیر کارگاه1391-1389/ شرکتهای مشاورهای آهن اسفنجی/تهران/مشاور1393-1391/ سولیران/جاده قدیم کرج/مشاور1394/ -شرکت سپنتا /جاده قدیم کرج/مشاور1396/تاکنون
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زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر و دو فرزند/فرزنــد اول دختــر ،کارشناســی مدیریــتصنعتــی ،کارمنــد ارشــد بانــک /دومــی پســر ،شــیمی ،کارمنــد بیمــه
 عالیق شخصی  :اجتماعی علمی -محل اقامت :تهران ،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

سهراب استواری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:ostowari3@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

		

 متوسطه :دبیرستان البرز ،تهران کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی/ کارشناسی  :مهندسی راه و ساختمان1982/California state university/ کارشناســی ارشــد :مهندســی ســازه (structure)/University of California at1984/Berkeley

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 1996-1984 /City of Los Angeles 2016-1996 /Opened a structural consulting firmRetired since then -

زندگینامه

 وضعیت خانواده :زن و دو فرزندتحصیالت همسر :کارشناسی میکربشناسی از دانشگاه  ,UCLAکار آزاد
Son: bachelor from UCLA Medical school graduate from George Town university in
Washington, D.C. doing internship in general surgery
Daughter: bachelor in environmental science from UCLA,
working as environmental specialist in city of Los Angeles.
 عالیق شخصی  :فوتبال،پیادهروی ،اقتصادbeach activity ، -محل اقامت :لسآنجلس ،امریکا
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

حمیدرضا توکلی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:tavakkolihamidreza1@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان مروی تهران/ریاضی1351/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی1358 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی بازبانهای انگلیسی و آلمانی (متوسط) کاروزی/شرکت کروپ برونینگهاوس /آلمان 1372 - 1371/ شرکت درکالسهای دوره مدیرت عالی اجرایی/دانشکده ماشینسازی اراک -آشنایی با آهنگری و عملیات حرارتی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 عضو مرکز پژوهشهای جهاد سازندگی  13 /ماه  1359 /تا  /1360تهران عضو گروه متالورژی جهاد شریف  16 /ماه  1360 /تا  /1361تهران ماشینســازی اراک ،از کارشــناس کارگاههــای آهنگــری و عملیــات حرارتــی وکارگاه ســاخت گلولههــای آســیاب تــا مدیرگــروه متالــورژی/1377 -1361/اراک
 شــرکت ســاپکو/رئیس مهندســی محصــول و رئیــس آزمایشــگاه 1377/تــا /1389تهــران

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 مراعــات عملــی سیســتمهای کیفــی (ســری ایــزو  9000و ایــزو  17025یــا مــوارد237
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دیگــر) و اســتانداردهای ســاخت محصــوالت (یــا تأمیــن خدمــات) حتمــ ًا ســبب
رضایــت مشــتری و در نتیجــه افزایــش ســودآوری و رونــق کس ـبوکار میشــود؛ آن
را جــدی بگیریــم .در ضمــن ،بهکارگیــری سیســتم ( 5sیــا مــوارد مشــابه) در محیــط
کار ضــروری اســت و ســبب سرعتبخشــی بــه فعالیتهــا و کاهــش هزینــه و افزایــش
زیبایــی محیــط کار میشــود.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

حمیدرضا دهقانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:h_r_dehghani@hotmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان هدف تهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی1358 / کارشناســی ارشــد :دانشــگاه بیرمنــگام ،انگلستان/ســاخت و تولیــد در متالــورژی ومدیریــت1366/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبان انگلیسی (تسلط کامل) مهندسی ریختهگری/ناگویا ،ژاپن 8/1361/ماه مدیریت عمومی ،بازاریابی بینالمللی/تهران 500/1370-80/ساعت مدیریت کیفیت ،ممیزی سیستمهای کیفیت/تهران 500/1370-80/ساعت -مدیریت مالی ،سازماندهی/تهران 200/1381-94/ساعت

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 باتریسازی نیرو/تهران/کارشناس تولید1360-1358/ بنیاد صنعتی اسفراین/تهران/کارشناس فنی1362-1360/ صنایع ریختهگری ایران/ساوه/مدیر  R&Dو صادرات 1380-1362/ دانشگاه آزاد اسالمی/کرج/مدرس1375-1369/ صنایع نساجی ایران/تهران/مشاور مدیرعامل1368-1366/ شیشه شناور/تهران/مشاور مدیرعامل1375-1374/ بازرسی کیفیت و استاندارد ایران/تهران/مدیریت بازرسی قطعات1381-1375/ بایا صنعت/تهران/هیئتمدیره و مدیر طرح و توسعه1390-1375/ مالیبل سایپا/تهران/مدیرعامل1381/تاکنون239
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علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 /SPRING BACKبررســی اثــر  SPRING BACKدر نــورد الیاژهــای  ALدانشــگاهبیرمنــگام انگلســتان
 تولید سرسیلندهای دیزل بنز/روش تولید سرسیلندهای موتور دیزل مرسدس بنز تولید چدن /ADIتولید چرخهای واگن راهآهن از جنس چدن ADI موانــع اجــرای نظامهــای مدیریت/بررســی موانــع اجــرای نظامهــای مدیریــتکیفیت در ایران

		

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر بــه رحمــت خــدا رفتهانــد/دارای دو دختــر ،یکــیکارشناســی ارشــد مهندســی معمــاری از آمریــکا  /دیگــری دانشــجو ی معمــاری
دانشــگاه شــهید بهشــتی.
 عالیق شخصی  :مطالعه؛ کوهنوردی؛ پیادهروی؛ شنا -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 فرصتهــای یادگیــری و کســب دانــش و تجربــه را از دســت ندهیــم و بدانیــم کــهجامعــه توســعهیافته از افــراد توانمنــد و متعالــی تشــکیل میشــود.
 الگوی برداری ( )bench markingاز افراد و سازمانهای موفق در ایران و جهان یادگیــری و ارتقــای تــوان علمــی و تخصصــی در همــه دوران زندگــی .بعــد تخصــصکافــی نیســت و ابعــاد دیگــر ماننــد کســبوکار و بازاریابــی و مدیریــت مالــی نیــز
اهمیــت فــراوان دارد .روشهــای نویــن کس ـبوکار را بیاموزیــم.
 ارتبــاط برقرارکــردن و همــکاری بــا دیگــران مهارتهایــی اســت کــه بایــد بیاموزیــمو بدانیــم کــه کار گروهــی نتیجهبخــش اســت
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدرضا زمانلو

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:m_zamanlou@semet-co.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی1358 / کارشناســی ارشــد :ســازمان مدیریــت صنعتــی /مدیریــت عالــی اجرایــی ،گرایــشمدیریــت اســتراتژیک ۱۳۷۶ /

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنا به زبانهای انگلیسی و آلمانی دوره آمــوزش تکمیلــی  ۲۰ماهــه کارورزی در صنایــع آلمــان مطابق بند  ۲-۸شــامل: ۹مــاه در شــرکت کــروپ  ۵ ،MAKمــاه در شــرکت  SMSو  ۴مــاه در شــرکت W&H
 -آموزش  RS9000و دریافت گواهینامه از SGS

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شــروع بــه کار  ،۱۳۵۹/2/13رئیــس کمیتــه فرهنگــی جهــاد ســازندگی شهرســتانخــوی.
 عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی شهرستان خوی تا .1360/10/10 از اســفند ســال  ۱۳۶۰لغايــت  ،1361/9/30کارشــناس فنــی جهــاد ســازندگی درنصــب و راهانــدازی ماشــینآالت مــدار ماســه و ســایر تجهیــزات ریختهگــری.
 سرپرست مدار ماسه شرکت ریختهگری تراکتورسازی ایران از 1361/7/21 هماهنگکننده تولید و رئیس خطوط و مدار ماسه از 1362/7/1 سرپرست تولید پروژه ریختهگری از 1363/11/25 مدیر تولید شرکت ریختهگری از 1365/6/21 کارورزی در صنایــع ریختهگــری چــدن و فــوالد و فلــزات غیــر آهنــی آلمــان از 1365/11/1تــا 1367/6/31
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 معاون تولید شرکت ریختهگری از 1367/3/14 معاون اجرایی مدیرعامل شرکت ریختهگری از 1369/6/17 قائممقام مدیرعامل شرکت ریختهگری از 1372/7/17 مدیرعامل شرکت ریختهگری از  1376/11/1تا 1387/2/19 از  1367/10/22عضو موظف شرکت ریختهگری تراکتورسازی مدیرعامل شرکت تراکتورسازی ایران از  87/2/20تا 88/6/18 -مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی سایپا از  88/7/20تاکنون

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

 فعالیتهــای سیاســی و اجتماعــی و مشــارکت فعــال در حرکتهــای دانشــجویی ازسال  ۱۳۵۳و حضور فعال در وقایع انقالب
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

علی اکبر سازگار

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:a_saazegar@email.de

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان علم مشهد/ریاضی1352/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی1359 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

-زبان آلمانی  /آلمان  -آخن  / 1986 /یکسال

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شرکت پروفیل نیمه سبک 1986-1982 / مرکز پژوهشهای جهاد سازندگی 1982-1980 / شرکت بازرسی مهندسی ایران  / IETهلند  /بازرس 1995-1987 / شرکت بازرسی مهندسی ایران  / IETآلمان  /بازرس 2000-1995 / شرکت  / Dunkrikفرانسه  /بازرس خطوط نفت 2008 -2000 / شرکت  / Aulnoyeفرانسه  /بازرس خطوط نفت 2011 -2008 / -بازرس رسمی در شرکتهای مختلف نفتی و صنعتی  /آلمان  2011 /تاکنون

زندگینامه

 وضعیت خانواده :متاهل و دارای دو فرزند عالیق شخصی  :پینگ پونگ -محل اقامت :آلمان
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مهدی ساعدی عراقی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان دکتر هشترودی/تهران1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبا ن انگلیسی کارآموزی در کارخانه آلومینیم سازی اراک/اراک (دوره دانشجوئی) 2/1354/ماه مایعات نفوذکننده /NDTتهران 300/1361/ساعت بازرسی فنی جوش و مخازن تحت فشار/تهران 150/1361/ساعت -پرتونگاری با اشعه ایکس و عیبیابی اولتراسونیک /NDTتهران 150/1361/ساعت

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 مرکز تحقیقات کاربردی ایران/تهران/کارشناس1362-1360/ شرکت مالیبل چدن چکش خوار/تهران/مدیر کنترل کیفیت1363-1362/ ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران و وزارت صنایــع ســنگین/تهران/کارشــناس1366-1363/
 شــرکت توســعه صنایــع خــاور (نصــب و راهانــدازی ماشینآالت)/تهران/ســهامدار وعضــو هیئتمدیــره1367-1366/
 شــرکت آلومینیــوم پــارس ســاوه /تهــران ،ســاوه/مدیر آمــوزش وتحقیقــا ت 1 3 6 8 -1 3 6 7 /
 شــرکت ایــران المــاس ســاخت چرخدندههــای زنجیری/ایــران ،تهران/ســهامدار،رئیــس هیئتمدیــره و مدیرعامــل1373-1396/
 خریدوفروش عمده آهنآالت (پروفیل)/ایران ،تهران1388-1369/ ســاخت  840متــر بنــا در دو طبقــه بــرای نگهــداری  50نفــر ســالمند خانــم و اهــدایآن به مرکز خرید جامع شبانهروزی اراک/اراک 1390 -1389 /
 شرکت پیشران انرژی/تهران/کارشناس1396-1388/244
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 بازنشسته1396/			

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

 عضو هیئتمدیره مرکز خیریه شبانهروزی اراک 91/تا 1396		
 -عضو هیئتامنا مرکز خیریه شبانهروزی اراک 91/تاکنون

زندگینامه

 وضعیت خانواده :همسر :کارشناسی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد آواشناسیستاره :کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه هاروارد
سپیده :کارشناسی بیمه اکو و کارشناسی ارشد معماری (در حال تحصیل)دانشگاه بهشتی
 عالیق شخصی  :همکاری در امور خیریه -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 تشــکر و قدردانــی از همــه معلمــان ،دبیــران ،اســتادان دانشــگاه و همچنیــن کارکنــانآموزشــی کــه بــا تــاش ویــژه و دلســوزانه خود مــا را در آمــوزش و تحصیل یــاری کردهاند.
 انتخــاب معلمــان ،دبیــران از نخبهتریــن و دادن بیشــترین امتیــازات و حقــوق بــه ایــناقشــار تــا بهترینهــا بــه ایــن شــغل روی آورنــد.
تــا ســطح آمــوزش هرچــه بیشــتر ارتقــا یابــد .متأســفانه اکنــون کمتریــن حقوق بــه معلمان
و دبیــران تعلــق میگیــرد و در انتخــاب رشــته بــرای کنکــور رتبههــای پایینتــر بــه تربیــت
دبیــری میرونــد.
همچنیــن ،حقــوق اســتادان و کارکنــان آموزشــی دانشــگاه پاییــن اســت و بــرای اســتخدام
اســتادان دانشــگاه متأســفانه مســائل دیگــر گزینشــی بــر ســطح
علمــی و تجــارب ارجحیــت دارد و ایــن ســبب کاهــش ســطح علمی دانشــگاهها میشــود
کــه بایــد برطرف شــود.
 همانگونــه کــه همــه افــراد جامعــه بــه مــا کمــک کردهانــد تــا بتوانیــم بــه تحصیــل وآمــوزش بپردازیــم ،مــا هــم تــا میتوانیــم در حــد امــکان
 جامعه کمک کنیم تا بخشی از دین خود را ادا کنیم.(دیگــران کاشــتند و ما خوردیم ،ما بکاریم تــا دیگران بخورند).
 کارآمــوزی در حیــن تحصیــل؛ بازدیدهــای علمــی ازکارخانههــا؛ کار دانشــجویی در دانشــگاه
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمد ساالری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

m.saalaari@gmail.com

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :آذر شماره یک (تهران)/ریاضی1352/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي با زبانانگلیسی (خوب) فرایند بهبود کیفیت/جامعه ریختهگران ایران 2/75/روز سمینار آشنایی با سری استانداردهای  ISO 9000و روشهای ممیزی آن شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 16/76/ساعت انگلیسی با گرایش مدیریت/مرکز آموزش ایرانخودرو 240/79/ساعت انگلیسی پیشرفته/مرکز آموزش ایرانخودرو 80/80/ساعت مدیریت تحول استراتژیک/سازمان مدیریت صنعتی 196/81-82/ساعت /TQM & TQC /CHU – SAN – REN Companyژاپــن ،ناگویــا 1998/میــادی 2/هفته /QFD training course QS 9000تهران 2000/میالدی 2/روز
 /Six Sigma Methodology/INDIAN STATISTICAL INSTITUTEایــران ،تهــران/(ایرانخــودرو) /در خــال ســالهای  2002و  2003میــادی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شــرکت نــورد و تولیــد قطعــات فــوالدی /تهران/رئیــس تولیــد ریختهگــری وشــمشریزی63-70/
 شرکت آبفر/تهران/مدیر کنترل کیفیت ،تحقیقات و تکنولوژی70-72/ شرکت ابهر پالست/تهران/قائممقام مدیرعامل72-72/ شــرکت ایرانخودرو/تهران/مدیــر تولیــد ،مدیــر مهندســی ،قائممقــام معاونــتریختهگــری و مدیــر کارخانــه چــدن72-87/
 شرکت صنایع ریختهگری ایرانخودرو /تهران/قائممقام مدیرعامل87-88/ مرکز تحقیقات گســترش (وزارت صنایع و دانشــگاه صنعتی )/تهران/مشاور88-89/246
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 شرکت سمتکو (سایپا )/تهران و تبریز/مشاور مدیرعامل و رئیس دفتر تهران89-90/ شرکت صنایع ریختهگری ایران / )ICI(/ساوه/مشاور مدیرعامل91-91/ کارخانــه ریختهگــری متعلــق بــه شــرکت آذیــن تنــه /قزویــن (شــهرک صنعتــی لیــا)/مشــاور مدیرعامل93-93/
 شــرکت دبــال متعلــق بــه گــروه فرزانــگان /تهــران و تاکســتان/قائممقاممدیرعامــل94 -96 /
 -خصوصی :در زمینه ریختهگری و قطعات خودرو /تهران97/تاکنون

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 بــه نظــرم میرســید دانشــجویان دورههــای هشــتم ،نهــم و دهــم در شــکلگیریانقــاب و تــداوم آن بســیار مؤثــر بودهانــد .امیــدوارم عزیزانــی کــه انشــااهلل ایــن کتــاب
را مالحظــه میفرماینــد ،بــا خوانــدن اســامی و مشــاهده تصاویــر مــا را از دعــای خیــر
محــروم نکننــد.
 اعتقاد ،اطمینان ،اتکا و ترویج آنها. میهنپرستی ،تعهد و داشتن عرق (تعصب و غیرت). ترویج روحیه هماهنگی ،همکاری و همیاری. شادابی ،شادابی و شادابی. -خیراندیشی و آرزوی عاقبتبهخیری برای همه
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

علی سلماسی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:alisalmasi56@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:
 متوسطه :دبیرستان البرز /تهران  /ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 زبــا ن انگلیســی تــا تــرم  /12خیابــان وصــال _ تهــران  /قبــل از  /1353ضمــن تحصیلدبیرستان
 ســاخت عینکهــای طبــی و آفتابی/اتحادیــه عینــک ســازان/1368/ضمن تحصیــلدانشــگاه

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 صنایــع مهمــات ســازی  /تهــران /کارخانــه ریختهگــری و برنجســازی  /مســئول1368-1363 /
 صنایع هواپیمایی  /تهران /قسمت ساخت موتور 1372-1368 / -کار آزاد  -مغازه عینک سازی  /رشت  /مدیریت  1368 /تاکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 -ساخت عینک طبی و آفتابی
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زندگینامه

 وضعیت خانواده :متاهل  -یک فرزند دخترهمسر لیسانس مهندسی شیمی شریف ( 1355دوره )11
 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان
 -آرزوی موفقیت برای همه
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

همایون شاکرین

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:h_shakerin@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان البرز/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 آشنایی با زبا ن انگلیسی (متوسط) -مدیریت اجرایی (/)MBAسازمان مدیریت صنعتی/1380/یک سال

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 امــور فنــی مختلــف ،آهنگــری ،تراشــکاری ،تأسیســات/تهران ،تبریــز ،گوهردشــت/پرســنل فنی62-56/
 صنایع دفاع/درود/عضو دفتر فنی مهندس68-65/ گروه صنعتی برنز /تهران/مسئول ریختهگری ،قالبسازی ،مدیر تولید73-68/ شرکت ایران کاوه/تهران/مسئول قالب سازی و ابزارسازی71-69/ شرکت بهریزان صنعت/تهران/مدیر تولید77-73/ -شرکت تولیدی شیرآالت کاویان/تهران/مدیرعامل 77/ادامه دارد

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 مدیریــت کاریزماتیــک در عرصههــای خــرد و کالن جامعــه ایــران میتوانــد نقــش250
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بســزایی در ایجــاد فرهنــگ تعالــی و مثبــت در کشــور ایجــاد کنــد .از جوانان نخبــه ایران
انتظــارات جدیتــری در زمینــه آموختــن ایــن مدیریــت و بهکارگیــری آن در جهــت
رشد وجود دارد.
 همیشــه طالــب بــودهام کــه از تحصیــل ،آمــوزش و کارم لــذت ببــرم و هــرگاه بــابمیلــم نبــوده اســت ،خــودم را معطــل آنهــا نکــردهام .در نهایــت ،موفــق شــدم قــدم در
مســیری گــذارم کــه کام ـ ًا مــرا خشــنود میکنــد و امیــدوارم مجموعــه تولیــدی کــه
بنیانــش را گذاشــتهام ،بــه محلــی بــرای ایجــاد ثــروت و آبــرو بــرای کشــور و پــرورش
انســانهای شایســته و ســرفراز (نــه بــرده و بنــده زور) بــرای ایــن خــاک تبدیــل شــود.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمد شریف زاده محالتی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

Sharifzadeh.maha@gmail.com

متوسطه و دانشگاهی:

 -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی/

دورههای آموزشی تکمیلی:
)- Copper refining and casting in Belgium for 6 months (Nov 1984 -May 1985
- Precious Metals extraction and refining in Japan for 4 months (Dec 1991 - April
)1992
		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 )Director, Kalamin Corp. Toronto Canada ( -2000Now )Procurement Manager, Ascotec, Germany (2000-1996National Iranian copper Industries, Iran (1996-1981) -

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:
 Copper Hydro and Pyro Metallurgy		

زندگینامه

 -محل اقامتToronto, Canada :
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

تقی شهرابی فراهانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:tshahrabi34@modares.ac.ir

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبيرستان ناصرخسرو ،تهران/ریاضی فيزیك1352/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی1358 / کارشناسی ارشد :دانشگاه منچستر ،انگليس/خوردگی و حفاظت از مواد1364/ -دکتری :دانشگاه منچستر ،انگليس/خوردگی و حفاظت از مواد1368/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبان انگليسی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 اســتاد خوردگــی و حفاظــت از مواد/بخش مهندســی مواد/دانشــكده فنی و مهندســی،دانشــگاه تربيت مدرس/تهران/مدیرگــروه خوردگی1368/تاكنون
 كارشــناس آناليــز شكســت و خوردگــی قطعــات صنعتــی گــروه متالــورژی جهــاددانشــگاهی صنعتــی شــريف  /تهــران 1363 _ 1360 /
 مشــاور ارشــد در زمينــه خوردگــی و حفاظــت از مــواد ،پژوهشــگاه صنعــت نفــت /تهــران 1370 _ 1369 /
 مشــاور ارشــد در زمينــه خوردگــی و حفاظــت از مــواد ،شــركت ملــی پتروشــيمیايــران  /تهــران 1370 _ 1369 /
 رئيــس بخــش مهندســی مــواد ،دانشــکده فنــی و مهندســی ،دانشــگاه تربيت مــدرس /تهــران 1372 _ 1369 /
 مؤســس گــروه خوردگــی و حفاظــت از مــواد ،بخــش مهندســی مــواد ،دانشــكده فنــیو مهندســی ،دانشــگاه تربيــت مــدرس  /تهــران 1370 /
 مشــاور ارشــد در زمينــه خوردگــی و حفاظــت از مــواد ،شــركت رادياتــور ايــران /تهــران 1376 -1370 /
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 مشــاور ارشــد در زمينــه خوردگــي و حفاظــت از مــواد ،مركــز تحقيقات نيــرو  /تهران1377-1375 /
 مشاور ارشد آموزش و تحقيق سازمان بنادر و كشتيراني  /تهران 1377-1375 / مؤســس آزمايشــگاه خوردگــی و حفاظــت از مــواد ،بخــش مهندســی مواد ،دانشــکدهفنــی و مهندســی ،دانشــگاه تربيــت مــدرس  /تهــران 1376 /
 رئيــس بخــش مهندســی مــواد ،دانشــکده فنــی و مهندســی ،دانشــگاه تربيــت مــدرس /تهــران 1381-1379 /

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

		

 تألیــف  140مقالــه علمــی در زمينــه خوردگــی ،چاپشــده در مجــات معتبــربینالمللــی
 ترجمــه كتاب/كنتــرل خوردگــی خطــوط لولــه ،نوشــته پــی بــادی ،انتشــارات جهــاددانشــگاهی.1388 ،
 ترجمــه كتاب/حفاظــت كاتــدی كاربــردی خطــوط لولــه و مخــازن (هندبــوکميليتاری آمریكا) ،انتشارات جهاد دانشگاهی.1391 ،
 ثبت اختراع/طراحی و ساخت دستگاه خوردگی تنشی فلزاتثبــت اختراع/بهبــود كيفيــت آندهــای  MMOبــا افــزودن نانــو صفحــات اكســيد گرافــن
 /اكســيد گرافــن احیاشــده بــر روی زیرالیــه تيتانيــم.

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:
		

 استاد نمونه دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه تربيت مدرس/1387/ملی -استاد پيشكسوت خوردگی از طرف انجمن خوردگی ایران/1395/ملی

زندگینامه

 وضعیت خانواده :همسر و دو فرزندفرزنــد اول ،مهنــدس طاهــر شــهرابی فراهانــی ،کارشناســی مهندســی مــواد -متالــورژی
استخراجی
فرزنــد دوم ،مهنــدس حمیــد شــهرابی فراهانــی ،کارشناســی ارشــد مهندســی مــواد-
شناســایی و انتخــاب مــواد مهندســی
 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 .1ســعی کنیــد فقــط در رشــته مــورد عالقــه خــود و زمین ـ ه هاییکــه در آن انگیــزه و
تمایــل بیشــتری بــرای فعالیــت داریــد ،ادامــه تحصیــل دهیــد.
 .2ســعی کنیــد دروس را بــا دقــت فراگیریــد و بــه طــور عمیــق درک کنید ،زیــرا مطالعه
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ســطحی ،بــی ارزش اســت و دروســی کــه بــه صــورت ســطحی آموختــه شــود در آینــده
حرف هــای شــما هیــچ تاثیــری نــدارد و از آن ،هیــچ اســتفادهای نخواهیــد کــرد.
ی خــود را فقــط در زمینهــای
 .3از کارهــای پراکنــد ه بپرهیزیــد و تمــام تــوان و انــرژ 
کــه در آن عالقهمنــد هســتید و تجربــه کســب کردهایــد ،متمرکــز کنیــد ،تنهــا در ایــن
صــورت اســت کــه میتوانیــد از عهــده انجــام کاری ،بــه درســتی برآییــد و بــا اعتمــاد بــه
نفــس و خودبــاوری ویــژه ،آمــاده خدمترســانی مفیــد باشــید.
 .4تمــام اوقــات زندگــی و روزمــره خــود را صــرف یــک مقولــه نکنیــد ،بلکــه همانطور
کــه در فرهنــگ مــا نیــز آمــده اســت ،بیــن اوقــات کار ،اســتراحت و گــذران زندگــی بــا
خانــواده ،تــوازن و تعــادل برقــرار نماییــد ،تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه میتوانیــد یــک
زندگــی متعــادل ،متعــارف و مداوم داشــته باشــید.
 .5بــرای پــدر و مــادر خــود احتــرام ویــژه قائــل باشــید و تــا ســرحد امــکان بــه آن
هــا رســیدگی کــرده و از آنهــا مواظبــت نماییــد و همچنیــن بــا افــراد خانــواده خــود و
بزرگترهــا بــا احتــرام برخــورد نماییــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمد علی شیرانی بیدآبادی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

engineer.shirani@gmail.com

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان حکیم سنایی /اصفهان /ریاضی1353 / -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی1358 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

 آشنایی با زبان انگليسی بازرسی جوش /دانشگاه صنعتی اصفهان بازرسی فنی و تعمیرات پیشگیرانه /تهران نصب و راهاندازی ماشینآالت بستهبندی سیمان /آلمان بازررسی و برنامه نویس تعمیرات کورههای دوار /آلمان -عیبیابی و تست های غیر مخرب /تهران

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شــرکت آســیای مــواد (صامــا)  /ایــران ،اصفهــان  /مشــاور مدیــر عامــل در نصــبخــط تولیــد و بهــره بــرداری / 82-84 /
 شــرکت ســهامی ســیمان اصفهــان (همدانیــان)  /ایــران ،اصفهــان  /رئیــس تعمیــرات ونهایتــا مدیــر فنــی / 60-97 /
 شرکت صنعت پودر اسپادانا  /ایران ،اصفهان  /موسس و مدیرعامل / 87-90 / شــرکت مهندســی بازرگانــی مــدرن ســپاهان آریــا /ایــران ،زواره  /معاونــت فنــی وبهرهبــرداری / 90-91 /
 شــرکت خدمــات مهندســی راهبــرد صنعــت /ایــران ،تهــران  /کنتــرل پــروژه ســاختآســیاب غلطکــی ســیمان غــرب در اصفهــان / 93-92 /
 شرکت تدبیر صنعت جی  /ایران  /اصفهان  /رئیس هیئت مدیره  1393 /تاکنون شــرکت فرآوردههــای نســوز نویــد /ایــران ،اصفهــان  /طــراح و پیمانــکار بهینه ســازی/ 94-94 /
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 شــرکت فرآوردههــای نســوز مهــر گــداز /ایــران ،اصفهــان  /رئیــس کارخانــه واحــدشــهرک صنعتــی بــزرگ شــرق اصفهــان (ســجزی) -94 /تاکنــون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 طراحــی جوشــکاري هــاي ترمیمــی قطعــات ســنگین ( چــرخ دنــده کــوره هــاي دواروبالمیــل هــا ،رینــگ هــا هــدوال بالمیــل

		

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :متاهــل و دارای چهــار فرزنــد هســتم.روزبه تکنســین مکانیــک ،علــی تکنســین الکترونیــک و ابــزار دقیــق امیرحســین کارشــناس مهندســی متالــورژی و
بهــروز دوره دکتــرای مــواد کامپوزیــت در باطریهــای انــرژی خورشــیدی وبورســه
دانشــگاه آریزونــا مــی باشــند
 عالیق شخصی  :مطالعه کتاب هاي تاریخی ،پیاده روي  ،طبیعت گردي -محل اقامت :اصفهان ،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

احمد صادقی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:ardakansteel@icloud.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی1358 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

 آشنایی با زبان انگليسی بازرسی جوش /دانشگاه صنعتی اصفهان بازرسی فنی و تعمیرات پیشگیرانه /تهران نصب و راهاندازی ماشینآالت بستهبندی سیمان /آلمان بازررسی و برنامه نویس تعمیرات کورههای دوار /آلمان -عیبیابی و تست های غیر مخرب /تهران

		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 مرکز پژوهش های علمی جهاد سازندگی/ایران/تهران/مشارکت در تشکیل کمیتهفنی1360-1359/
 شرکت فوالد مبارکه اصفهان/ایتالیا/جنوا/مسئول فنی دفتر جنوا1367-1360/ شرکت فوالد مبارکه اصفهان/اصفهان/قائم مقام مدیر عامل ،معاون اجرایی مدیرعامل و مسئول راه اندازی کارخانه1369-1367/
 شرکت ذوب آهن اصفهان/اصفهان/مدیر عامل و ریاست هیاتمدیره1376-1369/
 وزارت صنایع و معادن/تهران/معاون وزیر1378-1376/ منطقه ی آزاد قشم/ایران/قشم/معاونت صنایع1378-1377/ شرکت مدیرت طرح های صنعتی ایران/تهران/مدیر عامل1379 -1378/ وزارت صنایع و معادن  /تهران/مشاور وزیر1380-1378/ شرکت ملی نفت ایرانتهران/قائم مقام مدیر عامل1381-1379/ شرکت مهندسی توسعه ی نفت /تهران مجری طرح تزریق گاز آغاجاری/258
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1381-1379
 بورس فلزات ایران /تهران مدیر و مسئول راه اندازی1382-1381/ بورس فلزات ایران/تهران/دبیر کل1383-1382/ شرکت ذوب فوالد اردکان/یزد/ریاست هیات مدیره1392-1383/ شرکت آهن اسفنجی اردکان/یزد/ریاست هیات مدیره 1390-1383/ شرکت نوین فوالد سیاهکوه/یزد/ریاست هیات مدیره1393-1388/ شرکت توسعه ی فنآوری فوالد نور قائم/مشهد/ریاست هیاتمدیره1397-1391/
 شرکت فوالد قائم امید نور/مشهد/ریاست هیات مدیره1397-1391/ شرکت ذوب آهن اصفهان/اصفهان/مشاور مدیر عامل1394-1390/ -شرکت ذوب آهن اصفهان/اصفهان/مدیر عامل 1397-1394/

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 طراحــی خطــوط تولیــد زنجیــره ی فوالد ،ثبــت اختراعــات و راه انــدازی کارخانجاتمختلــف در ایــن زمینه
 تخصــص حرفــه ایــی مدیریــت واحد هــای بزرگ صنعتی منجملــه فوالد مبارکــه اصفهان،ذوب آهــن اصفهــان و همچنیــن معــاون وزیر صنایــع ،دبیر کل بورس فلــزات تهران
 تخصــص کارآفرینــی ،تاســیس و راه انــدازی بیــش از یکصــد شــرکت بخــشخصوصــی ،منجملــه شــرکت هــای فــوالد تکنیــک ،احیــاء ســپاهان ،تــکادو ،ذوب
فــوالد ارکان... ،
 ثبت اختراع/گندله سازی به روش کوره ی تونلی دوار ثبت اختراع/احیاء مستقیم قائم (تولید آهن اسفنجی) نشــان لیاقــت ومدیریــت ریاســت جمهوری/اعطــاء نشــان لیاقــت و مدیــرت ریاســتجمهــوری در دوره ی ریاســت جمهــوری آقــای هاشــمی رفســنجانی
 رتبــه ی اول اختــراع جشــنواره خوارزمی/کســب رتبــه ی اول اختــراع در دهمیــنجشــنواره ی بیــن المللــی خوارزمــی
 مــدال طــای جایــزه ی ســازمان جهانــی مالکیــت معنوی/کســب جایــزه ی مــدالطــای اختــراع برجســته ی ســال از ســازمان جهانــی مالکیــت معنــوی جهــت طراحــی
واحــد احیــاء مســتقیم بنــام طــرح قائــم
 اختراع طراحی ،ساخت و راه اندازی واحد گندله سازی اختراع طراحی ،ساخت و راه اندازی واحد احیاء مستقیم طراحــی و نوآوری/طراحــی و ســاخت خــط صافــکاری نبشــی در نــورد  350ذوبآهــن اصفهــان
 طراحــی و نوآوری/طراحــی سیســتم کامــل تصفیــه ی آب بــه نــام طرح کوثــر در ذوبآهــن اصفهان
 طراحــی و نوآوری/ابــداع و ســاخت یــک کــوره ی الکتریکــی دوقلــو بــا سیســتمنگهدارنــده ی الکتــرود بــرای بــاال بــردن راندمــان الکتریکــی
 طراحــی و نوآوری/ابــداع و ســاخت دســتگاه انــدازه گیــری درجــه حــرارت بصــورت259
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نــوری بــرای کنتــرل درجــه حــرارت کــوره هــای ذوب ،بخــش کک ســازی ذوب آهــن
اصفهان
 طراحــی و نوآوری/ابــداع و ســاخت ماشــین گریــز از مرکــز عمــودی بــرای ریختــهگــری غلطــک در انــدازه هــای مختلــف
 طراحی و نوآوری/طراحی و ساخت یک پرس اکستروژن  500تنی اختراع/موتور احتراقی چهار زمانه بدون میل لنگ		

زندگینامه

 وضعیت خانواده :سه فرزند،پســر اول کارشناســی متالــورژی دانشــگاه صنعتــی شــریف و کارشناســی ارشــد مدیریت
پــروژه از دانشــگاه کوییــن مــری لندن
پسر دوم کارشناسی متالورژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
پسر سوم کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه غیر انتفاعی
 -محل اقامت :مشهد ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

خالصــه مــی توانــم بــه نســل جــوان بگویــم کــه آنچــه موجــب رضایــت مــن در ایــن
ســالهای بعــد از فــارغ التحصیــل شــدن از دانشــگاه بــوده ،بهــره گیــری از آموختــه هــای
علمــی بــا ارزش در توســعه ی صنعــت کشــور بــوده و بــرای مــن اثبــات شــد که هر کســی
از دانشــگاه شــریف فــارغ التحصیــل مــی شــود ،تــوان دســتیابی بــه باالتریــن ســطح دانــش
فنــی را دارد ولــی متاســفانه بدلیــل اینکــه اکثــرا نخبــه هــای کشــور در ایــن دانشــگاه وارد
مــی شــوند پــس از خــروج ،بــه ســطوح مدیریتــی کشــور منتقــل شــده و از علــم و دانشــی
کــه ریشــه ی رشــد هــر کشــوری ،علــوم پایــه قــوی اســت ،دور شــده انــد .توصیــه دارم
کــه دانشــجویان عزیــز دانشــگاه را بــه عنــوان مرکــز توســعه ی علــم و صنعــت کشــور
تلقــی نمــوده و در عمــر مفیــد کاری بــه همــان بپردازنــد .بــا آرزوی توفیــق بیشــتر بــرای
همدانشــگاهی عزیــز.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

حمید رضا صالحی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان هدف4 -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی1358 /

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبان انگليسی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 پروفیل نیمه سبک (ریختهگری فوالد)/مدیر ریختهگری شرکت ایران پویا /کنترل آلومینیوم مرکز تحقیقات مهندسی جهاد (مرادکاران) در زمینه شکل دادن فلزات نورد آلومینیوم /اراک /در زمینه امور مهندسی تحقیق و توسعه و کنترل آلومینیوم شرکتهای خصوصی مختلف :تولید غیر متمرکز فوالد و انتخاب مواد فوالد الیگودرز در زمینه نورد میلگردهای فوالدی شرکت پارس فوالد سیم زمینه کاری مفتولهای آنیل و فسفاتشده /مدیرعامل، 1390/تاکنون

زندگینامه

 وضعیت خانواده :متأهل /همسر و یک فرزندهمســر :مهنــدس شــیمی  /پســر :دانشــجوی دکتــری در زمینــه
هیومــن فاکتور
 -محل اقامت :تهران،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

منصور علویزاده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:man_soh@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خوارزمی تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی1365/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي به زبانهای انگلیسی(خوب)/آلمانی(خواندن و ترجمه اولیه) ســازمان گســترش ،ســازمان مدیریــت صنعتــی ،شــرکت سازهگســتر و ســایرشــرکتهای ارائهدهنــده آموزشهــای مهندســی خــودرو در زمینههــای مهندســی
کیفیــت خــودرو
 تدویــن شناســنامهها فنــی قطعــات خــودرو ،تدویــن دســتورالعملهای کنتــرل کیفــیقطعــات خــودرو ،ادیــت خــودرو ،کنتــرل فراینــد و محصــول پیمانــکاران .ارزیابــی
ط زیســت و ایمنــی
عملکــرد و ارتقــای سیســتمی پیمانــکاران ،اســتانداردهای محیــ 
و بهداشــت ،پیادهســازی تعالــی ســازمانی ،تدویــن اســتراتژی .رســیدگی بــه شــکایت
مشــتریان ،مدیریــت اجرایــی و...

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 کارخانــه تولیــد قطعــات فــوالدی ،صنایــع الحدید/سرپرســت پروژهها/پوشــش کــرومســخت ،واحد ســیم ســازی69-65/
 شــرکت زامیــاد ،ســایپا آذین/مدیــر پروژهها/گیربکس پیــکان ،تولید رنــو 76-70/5 شــرکت مهندســی طراحی بهنــگام آفرین/مدیرمهندســی...کنترل کیفیت...مهندســیخرید و/...ساخت داخل قطعات خودرو91 -76 /
 دفتــر فنــی مدیــار ســازه/مدیر سیســتمدهی و کنتــرل کیفیــت پیمانکاران/انبــار ،امــور262
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پیمانــکاران ،دریافــت و تحویــل کاال ،امــور مالــی92 -91 /
 شرکت ساختمانی کوتن /مدیر تدارکات/تدارکات و قراردادها96 -92/ -شرکت برندینگ تارال/مشاور/سیستم دهی و قراردادها97-96/

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :متأهــل /یــک پســر( :صالــح علــويزاده) متولــد ســال  ١٣٧١و درتئاتــر بازيگــري ،نويســندگي ،طراحــي صحنــه و لبــاس و کارگردانــی را تجربــه كــرده
اســت.
 عالیــق شــخصی  :از نوجوانــي موســيقي مــرا بــه وجــد مـیآورد و بــا ورود به دانشــگاهايــن عشــق و عالقــهام روزافــزون شــد ،زیــرا در ابتــدا بــا دوســتانی در «اتــاق كــوه»
دانشــگاه آشــنا شــدم و در برنامههــای كوهنــوردي بــا خوانــدن ترانههــای دســتهجمعی
بيــش از پيــش بــه موســيقي اقــوام مختلــف ميهنــم عالقهمنــد و بــا آنهــا آشــنا شــدم و
ســپس در ســال  ١٣٥٥كــه اتــاق موســيقي دانشــگاه شــكل گرفــت ،ســعادت داشــتم
از ابتــدا در اتــاق موســيقي فعاليــت کنــم .مشــاركت در ايــن دو فعاليــت صنفــي در آن
زمــان مــرا بــا كار تيمــي آشــنا كــرد و برآینــد ارزشهایــی كــه از ايــن دو محيــط صنفــي
كســب كــردم ،ســرلوحه زندگــي اجتماعیام شــد كــه همــواره به آنهــا مباهات کــردهام.
كوهنــوردي بــه مــن انــرژي و آرامــش فوقالعــادهای میدهــد و تــاش میکنــم تــا پــاي
رفتــن دارم ،از عشــق بــزرگ كوهســتان بهرهمنــد شــوم.
 -محل اقامت :تهران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 بــه فرزنــد جــوان خــود در عمــل نشــان دادهام كــه صرفـ ًا خــود را درگيــر كار بــرايمعــاش نكنــد .يــا پيونــدي بيــن عالئــق شــخصي بــا كارش بــه وجــود آورد يــا اگــر
نتوانســت ،در كنــار كار وقــت بــراي پرداختــن بــه عالئــق شــخصیاش بگــذارد؛ هرچنــد
ايــن نــكات را جوانــان مــا بــه خوبــي میداننــد و راهنمــاي زندگیشــان کردهانــد.
اکنــون میخواهــم شــمهای از زندگ ـیام را بــراي جوانــان نقــل كنــم.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

ابراهیم فتاح زاده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

ebrahimfattahzade@gmail.com

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان فردوسی سراب/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 آشنایی با زبان انگلیسی ریختهگری پیوسته مس سرچشمه/بلژیک کارخانه /1362/MHOسه ماه -ریختهگری پیوسته مس سرچشمه/بلژیک کارخانه /1364/MHOیک ماه

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شــرکت صنایــع مــس شــهید باهنــر دفتــر مرکزی/تهران/کارشــناس فنــیفــروش1373 -1370 /
 شرکت پوالدریل/قزوین/مدیر کارخانه1369-1367/ شــرکت ملــی صنایــع مــس ایران/کرمان/مدیــر ریختهگــری و کارشــناسفــروش1361-1377/
ریختهگریتراکتورسازیایراندفترمرکزی/تهران/کارشناسفروش1380-1377/ لوله ویروفیل پارس/تهران/مدیر کارخانه1383-1380/ -سیمان آبیک/قزوین/کارشناس /ساخت طرح و توسعه1388-1382/

زندگی نامه

 وضعیــت خانــواده :همســر خانـهدار ،یــک دختــر و یــک پســر؛دختــرم فارغالتحصیل کارشناســی ارشــد شــریف و پســرم دکتری
مــواد کــه تــا مقطــع کارشناســی ارشــد در دانشــگاه شــریف
دانشــکده مــواد درس خوانــده اســت.
 -محل اقامت :تهران ،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدحسین فتحی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:fathi@cc.iut.ac.ir

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان صائب/ریاضی 1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی/ کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتی اصفهان/مهندسی و علم مواد1372/ -دکتری :دانشگاه صنعتی اصفهان/مهندسی و علم بیومواد1378/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي با زبانانگلیسی بسیار خوب متخصــص علــم و مهندســی بیومــواد (مــواد زیســت پزشــکی ،مــواد دندانــی،بیوســرامیها و نانوبیومــواد)
متخصص مواد دندانی و ایمپلنتهای دندانپزشکی
متخصص در زمینه مهندسی بافت و بازسازی و خلق بافت بدن

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 کمپلکــس مهندســی کل شــرکت ذوبآهــن اصفهان/اصفهان/مهنــدس تکنولــوژی وطراحــی1363-1361/
 -دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/عضو هیئتعلمی1393-1363/

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 مقالههای علمی پژوهشی 301 :عنوان مقالهچاپ مقاله در نشریههای بینالمللی نمایهشده  229 :ISIعنوان
چاپ مقاله در مجلههای علمی -پژوهشی داخلی 71 :عنوان
 کتاب 12 :عنوان کتابتألیف و تصنیف کتاب 10 :عنوان کتاب/ترجمه کتاب 2 :عنوان کتاب
 همایشهای علمی معتبر 251 :عنوان مقاله265
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مقالههــای ارائهشــده در همایشهــای بینالمللــی (خارجــی و داخلــی بینالمللــی):
 92مقالــه
مقاله ارائه چاپشده در همایشهای ملی 159 :مقاله
 28عنوان ثبت اختراع -مجری و همکار اجرای چند ده مورد طرح پژوهشی دانشگاهی و صنعتی

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

 دریافــت جایــزه کتــاب برگزیــده ســال 3 :مــورد (دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه علــومپزشــکی اصفهــان ،جشــنواره هدایــت دندانپزشــکی )1382
 دریافــت جایــزه مقالــه برگزیــده 2 :عنــوان مقالــه برگزیــده (جشــنواره هدایــتدندانپزشکی)
 پژوهشگر برتر کشور در گروه فنی مهندسی پژوهشگر برتر استان اصفهان پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی اصفهان مدرس نمونه صنعتی اصفهان استاد راهنمای نمونه تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان محقق برتر جشنواره چهارم برترینهای فناوری نانو (سال )1388 مدیر گروه پژوهشی بیومواد و مواد دندانی (تأسیس سال )1381 عضو هیئت تحریریه مجله Dental Research Journal عضو هیئت تحریریه مجله؛International Nano Letters عضــو هیئــت تحریریــه مجلــه مــواد پیشــرفته در مهندســی (اســتقالل) ،دانشــگاهصنعتــی اصفهــان
 عضو هیئت تحریریه مجله علوم و مهندسی سطح ایران عضــو شــورای قطــب علمــی فناوریهــای نویــن در صنعــت فــوالد ،دانشــگاه صنعتــیاصفهان
 عضــو شــورای برنامهریــزی مرکــز رشــد فنــاوری مــواد و تجهیزات پزشــکی دانشــگاهعلــوم پزشــکی اصفهان
 عضــو شــورای علمــی و سیاس ـتگذاری پژوهشــکده نانوفنــاوری و مــواد پیشــرفته،دانشــگاه صنعتــی اصفهــان
 عضــو شــورای علمــی ،برنامهریــزی و سیاس ـتگذاری پژوهشــکده زیس ـتفناوریو مهندســی زیســتی ،دانشــگاه صنعتــی اصفهــان
 مســئول طراحــی و تأســیس دوره مشــترک دکتــرای تخصصــی بیومــواد (دانشــگاهصنعتــی اصفهــان ،دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان)
 عضو هیئت مؤسس اتحاديه انجمنهای مهندسي و علم مواد عضو هیئت مؤسس انجمن مهندسی پزشکی ایران عضــو هیئــت مؤســس شــبکه پژوهــش و فنــاوری اســتان اصفهــان ،شــهرک علمــیتحقیقاتــی اصفهــان
 عضو هیئتمدیره انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران266

انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف

		

 مدیــر کارگــروه علــم و فنــاوری طــرح تأســیس اولیــن کریــدور علــم و فنــاوریکشــور ،شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان
 عضــو کمیتههــای تخصصــی شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان (کمیتــه مهندســیپزشــکی ،کمیتــه اســتاندارد)
 دبیر علمی هشتمین کنگره ساالنه انجمن مهندسین متالورژی ایران -مجری و مدیر اجرای دهها طرح پژوهشی ملی و منطقهای

زندگینامه

 -محل اقامت :تورنتو ،کانادا

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 مقصــود اصلــی ،زیســتن و بهتــر زیســتن اســت و چنــان زیســتن کــه آثــار و ثمــراتمثبــت آن بــرای دیگــران جاودانــه باقــی بمانــد.
 تحصیــل ،تخصــص ،شــغل ،درآمــد و همــه ای ـ ن مــوارد صرف ـ ًا وســیله و ابزارهــایمناســب بــرای زندگــی و بهتــر زیســتن اســت .گاهــی خــود زندگــی البــای وســیلههایی
کــه بــرای زندگــی اســت ،گــم میشــود؛ امــا در واقــع ،اصــل زندگــی اســت و بقیــه
وســیله. ...
 اکنــون پــس از گــذران ســالها ،بــه درک نســبی درســتی از جملــه پرمعنی «انســانهایبــزرگ آرزوهای بــزرگ دارند» رســیدهام!
 خواســت و آرزوهــای بــزرگ ،افــق ِدید وســیع و نــگاه به چشـماندازهای دور ،داشــتنِ
اهــداف واال و کمالطلبــی اگــر بــا برنامهریــزی مناســب ،نظــم و ســازماندهی مطلــوب،
تــاش و پشــتکار ،اعتمادبهنفــس ،امیــدواری و خوشبینــی همــراه شــود ،شــکوفایی و
سرخوشــی دلخــواه و رســیدن بــه کمــال مطلــوب ،را در پــی خواهــد داشــت.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

فرهاد فرمانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:far.yus@hotmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان حاج قوام شیراز/ریاضی1352/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي با زبانانگلیسی(خوب) نظارت بر طراحی کارخانه احیای مستقیم /ژاپن 2/1365/سال -مشارکت در تهیه سیستم های بهرهبرداری فوالد مبارکه/ایتالیا 1/1368/سال

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 مجتمــع فــوالد مبارکــه /اصفهان/کارشــناس احیــای مستقیم/مدیرمهندســی دورانســاخت/مدیر امــور تکنولــوژی دوران بهرهبــرداری1374-1360/
 شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک) /تهران/مدیرعامل1388-1374/ -شرکت وریا طرح پارس/تهران/مدیرعامل1388/تاکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 ارائه مقاالت و سمینار در زمینه هایبومیسازی و ساخت داخل
ارائه مقاالت و سمینار در زمینه های استراتژی توسعه صنعتی
جایگاه شرکتهای پیمانکاری عمومی در توسعه صنعتی کشور
نقش طرحهای جامع در توسعه معادن و صنایع کشور

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

 تأســیس شــرکتهای زنجیــره مهندســی و ســاخت و اجــرای پروژههــای صنعتــی/268
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حدود  8شرکت/در  30سال گذشته

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر :دندانپزشــک/دختر :دانشــجوی دکتــری Cognitive/ Scienceپســر :کارشناســی مهندســی مــواد شــریف و کارشناســی ارشــد مــواد
دانشــگاه تهــران
 عالیق شخصی  :طرحهای جامع توسعه صنعتی کشور -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 اهمیت به توسعه تکنولوژی و صنعت کشور به عنوان کلید توسعه کشور انسان آنچه را تصور کرده ،به عمل و واقعیت تبدیل کرده است. نسل جوان هر هدفی را انتخاب کند ،قطع ًا به مرحله عمل و واقعیت درمیآید. انتخــاب هدفهــای توســعهای مناســب کشــور ،تعییــن راهبردهــای مناســب،برنامهریــزی و اقدامــات اجرایــی و اصالحــی موفقیــت قطعــی را در بــر دارد.
 ایمــان ،ارتبــاط بــا یکدیگــر و عشــق بزرگتریــن نعمــات خداونــدی اســت کــهبسترســاز جوشــش خالقیتهــا و توانمندیهــای اجتماعــی خواهــد شــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

سعید محصب

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:s.mohasseb@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان اروندرود تهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی1358 / کارشناســی ارشــد :ســازمان مدیریــت صنعتی-تهــران/دوره ی  MBAمدیریــتاجرایــی1384/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبان هاي انگلیسی :خوب /آلمانی:متوسط ریخته گری پیشرفته/لهستان/1366/یک هفته کارورزی در صنایع آلمان/کروپ-تیسن 15/67-68/ماه مدیریت اجرایی/سازمان مدیریت صنعتی 140/1376/ساعت سرممیزی نظام کیفیت/تهران-مرکز  5/1377/RWTUVروز دورههــای آموزشــی مختلــف در زمینههــای مدیریتــی _ پــروژه _ سیســتمهایکیفیــت

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه1372 - 1361 / شرکت پروفیل پارس  -عضو هیأت مدیره غیر موظف1367 - 1363 / شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی مدیر تحقیق و توسعه 1372 - 1366 / شرکت واگن پارس  -مدیر فروش 1374 - 1372 / شرکت سایپا آذین  -عضو هیات مدیره و مدیر بخشهای مختلف 1382 - 1374 / شــرکت ســایپا شیشــه  -عضــو هیات مدیره و مدیر طــرح و برنامــه 1384 - 1382 / بخش خصوصی  -مدیر عامل شرکت1386 - 1384/ شــرکت گســترش سرمایه گزاری ایران خودرو  -معاونت مهندسی 1387 - 1386 / عضــو هیــات مدیــره شــرکت صنایــع ریلــی ایــران خــودرو 1387 - 1386 /270
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 شــرکت آهنگــری ایــران خودرو  -مدير عامل و عضو هیات مدیــره1390 - 1387 / شرکت صنایع ریلی ایرانیان  -مدیر پروژه مترو کرج 1392 - 1390 / شرکت لیزینگ ایران خودرو  -عضو موظف هیات مدیره 1393 - 1392/ شــرکت گســترش مواد پیشــرفته  -مدیر عامل و عضو هیات مدیره 1395- 1393/ -عضو هیات مدیره شرکت صنایع ریلی ایرانیان 95 - 94 /

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همسر:لیســانس علــوم آزمایشــگاهی /یــک فرزنــد ؛ ســال آخــررشــته روانشناســی
 عالیق شخصی  :ورزشی ،کوهنوردی  ،علمی -محل اقامت :ایران تهران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 دانشــجویان دانشــگاه شــریف توانمنــدی خوبــی داشــته و بــا خودبــاوری میتواننــد درهمــه جــا و در همــه زمینــه هــا موفقیــت داشــته باشــند فــارغ التحصیــان نیازمنــد دیــدن
آمــوزش و پیــدا کــردن تجربــه در صنایــع مختلــف هســتند .ضــرورت دارد در زمینــه های
تخصصــی و مــورد عالقــه خــود فعالیت داشــته باشــند.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

غالمرضا ملکیان شهرضا

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:gh.malekian@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی59 /

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -دوره دوماه ه نورد  /آلمان

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 کارشناس ارشد و معاون امور فنی بهرهبرداری (ذوبآهناصفهان) مدیر ارشد تولید (ذوبآهناصفهان) معاون نیروی انسانی (ذوبآهناصفهان) کارشناس واحد نورد ذوب آهن -مشاور شرکتهای فوالدسازی

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

		

 مدرس آموزشگاه متالوژی(ذوبآهناصفهان) عضو کمیته عالی تحقیقات (ذوبآهناصفهان) عضو کمیته خرید شمش (ذوبآهناصفهان) -عضو کمیسیون معامالت (ذوبآهناصفهان)
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم مصطفی نجات

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی1361 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنايي با زبانهای انگلیسی (خوب)/آلمانی (خوب)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شرکت چرخ آب ،سیستمهای آبیاری تحت فشار /تهران/کارشناس و طراحشرکت ریختهگری گدازان /همدان/قائممقام مدیرعامل
شرکت ذوبآهن فولیران /قم/کارشناس و طراح
انرژی اتمی ،فیزیک حالت جامد /تهران/کارشناس تحقیقات

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:
		

 -خدمت در جبهههای حق علیه باطل 2/سال/ایثارگری

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر :خانــم حمیــده خدابنــده ،لیســانس حقــوق از دانشــگاهتهران/فرزنــدان :شــیدا ،کارشــناس ارشــد مهندســی باغبانــی ،گرایــش فیزیولــوژی و
اصــاح گل و گیاهــان زینتــی  /دانشــگاه علــوم تحقیقــات تهــران /پــدرام ،مهندســی برق
گرایــش مخابــرات از دانشــگاه آزاد تهــران
 عالیــق شــخصی  :تخصــص در زمینــه طراحــی و اجــرای سیســتمهای آبیــاری تحــتفشــار و دســتگاههای تصفیــه آب خانگــی ،کشــاورزی و صنعتــی
 محل اقامت :تهران ،ایران273
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سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 -قدر هر ثانیه از عمرتان را بدانید که عمر بسیار بسیار کوتاه است.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

احمد نجاتیان احمدی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:ahmadnejatian620@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان البرز ،تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 آشنايي با زبا ن انگلیسی _خوب کارشناس ارشد در رشته مدیریت تولید در صنعت خودرو دوره فشرده قاب سازی در آلمان دوره مدیریتی در ژاپن دوره خط دیزاماتیک در دانمارک -دورههای نرم افزاری در ایران

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 ماشینسازی اراک/ایران/کارشناس61-59/ کارخانه صنایع چدنی پارس متال/ایران/مهندس شیفت67-61/ شرکت مشاورهای بن ساز/ایران/کارشناس71-67/ -کارخانه ریختهگری ایرانخودرو/ایران/رئیس کل تولید و مهندسی88-71/

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 همکاری در پروژه تولید فرومولیبدن همکاری در تولید گرافیت سوزنی -همکاری در زمینه جایگزینی قطعات چدنی به جای فوالد
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زندگینامه

 عالیق شخصی  :ورزش (شنا) -محل اقامت :کرج ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان
 -خودباوری
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محسن نراقی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:m66naraghi@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان گوهربخش ،شهرری/ریاضی 1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی/

		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 مرکــز تحقیقــات هســتهای ،بخــش فیزیــک حالــت جامــد /تهران/تحقیقــات در تابــشاشــعه نوتــرون بــه لولههــای ســوخت قرصهــای اورانیــوم56-54/
 کارخانجــات وزارت راه /شــیخآباد کرج/فعالیــت در تولیــد قالبهــای کلمپهــایبــرق59/

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

		

 شرکت در نمایشگاه نقاشی تیرگان//تورنتو کانادا 1396/ شرکت در جشنواره بهنام تورنتو کانادا -شرکت در  6نمایشگاه نقاشی گروهی در تهران

زندگینامه

 وضعیت خانواده :دارای همسر و دو فرزند عالیق شخصی  :هنری (نقاشی) -محل اقامت :تهران ،ایران
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سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 در آذرمــاه  ،59بــه خدمــت زیــر پرچــم اعــزام و وارد لشــکر  21حمــزه شــدم .درگــردان  455مهندســی و گروهــان  3مهندســی مشــغول خدمــت و پــس از شــرکت در
عملیــات فتحالمبیــن بــه منطقــه دارخویــن و کارون اعــزام و در عملیــات بیتالمقــدس
بــر اثــر ترکــش خمپــاره بــه ناحیــه گــردن مجــروح و از خدمــت ترخیــص شــدم کــه
بعــد از مدتهــا درمــان دیگــر قــادر بــه قبــول مســئولیت مهندســی در ســازمانها و
کارخانجــات نبــودم؛ بنابرایــن بــه هنــر پنــاه بــردم و بــا تولیــد صنایعدســتی و تابلوهــای
نقاشــی خــودم را ســرگرم کــردم تــا بــه امــروز. ...
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

حمید رضا وحدت

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:HR.Vahdat@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان نادر شاه  /مشهد /ریاضی1351/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی/

دورههای آموزشی تکمیلی:

 آشنايي با زبانانگلیسی(متوسط)		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 ســازمان پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی جهــاد دانشــگاهی /تهران/پــروژهتحقیقاتــی1359 -1358 /
 کارخانجات پروفیل نیمه سبک (سدید) /تهران/سرپرست ریخته گری1361-1359/ ســازمان پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی خراسان/مشــهد/عضو هیئــت علمــی بخــشمکانیــک1385 -1359/
 اداره کارگاههــای شــرکت بــرق منطقــهای خراســان /مشــهد  /سرپرســت کارگاههــای شــرکت بــرق1371-1361 /
 اداره کارگاههــای شــرکت بــرق منطقــهای خراســان /مشــهد  /کارشــناس دفتــرمهندســی و برنامــه ریــزی1375-1371 /
 شــرکت فنــی تــوس نیــرو /مشــهد  /مدیــر دفتــر مهندســی و برنامــه ریــزی-1375 /1385
 شرکت فنی توس نیرو /مشهد  /قائم مقام1390-1385 / پــارک علمــی و فنــاوری خراســان  /مشــهد /عضــو هیئــت علمــی بخــشمکانیــک1390 -1385 /
 -شرکت توس  /مشهد  /مشاور  1390 /تا کنون
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علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 تولید قطعات کامپوزیتی با الیاف شیشه و رزین پلی استر -تولید حفره های سیلیکونی و عایقهای الکتریکی

زندگینامه

 وضعیــت خانواده:همســر لیســانس زبــان _ فرزنــد پســر فــوق لیســانس معمــاریکارشناســی شــرکت مشــاور قــدس  -اســتاد دانشــگاه آزاد
فرزند دختر مشغول به تحصیل در رشته پرستاری
 -محل اقامت :مشهد ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 اشــتباه مــن در عمــر کاری عــدم مطالعــه و مشــورت در انتخــاب شــغل و رشــتهکاری بــود ،اگــر از همــان ابتــدا کــه در شــرکت ســدید در رشــته ریختهگــری ادامــه
مــی دادم امــکان رشــد بهتــری داشــتم و در نتیجــه ایــن امر متناســب بــا نیــاز در زمینههای
مختلــف مکانیــک  -بــرق  -فایبــر گالس  -بتــن ســبک  -تولیــد قطعــات بتنــی -ریخته
گــری  -تولیــد عایقهــای الکتریکــی و ســرامیکهای الکتریکــی کار کــردم و از نظــر
مــادی نســبت بــه هــم دورهــای خــودم خیلــی متضــرر شــدم.
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معرفینامه

: نام و نام خانوادگي-

شهال وطننیا

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
: پست الكترونيكsvatanni@comcast.net

تحصیالت
:متوسطه و دانشگاهی

/ مهندسی متالورژی/ دانشگاه صنعتی شریف: کارشناسی2004/MS/SAN JOSE STATE UNIVERSITY/MECHANICAL : کارشناسی ارشد-

:دورههای آموزشی تکمیلی
ENGLISH, FRENCH  آشنايي با زبانهایYEARS 2/2005-2003/PRO-E, PRO-MECHICA/DANZA COLLEGE MONTHS 6/2004/INVENTOR/DANZA COLLEGE 6/2003/ICEPAK, FOTHERM, FLOVENT, FLOUENT/THERMAL ENG MONTHS
MONTH 1/2008/IMPULSE/CLORODO -

 فنی و مدیریتی،دستاوردهای علمی
:مدیریتی و کار
1986-1988/NICO/TEHRAN/ENGINEER 1988-1993/TABA/TEHRAN/ENGINEER 1993-1998/NAMVARAN/TEHRAN/ENGINEER 1998-2000/FLUOR/CALGARY/PIPING ENGINEER ONTARIO NUCLEAR POWER PLANT/PICKERING/MECHANICAL 2000-2002/ENG
2002-2004/CHEVRON/RICHMOND/RELIABILITY ENGINEER P I P E / L I N E / SYST E M / C O N C O R D / SE N IO R / M E C HA N IC A L 2 0 0 4 -2 0 0 6 /E N G I N E E R
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2006-2008/FLUOR/DUBLIN/SENIOR MECHAICAL ENG PACIFIC GAS AND ELECTRIC/SAN FRANCISCO/SENIOR PROJECT 2018-2008/ENG

:اختراع ونوآوری/پژوهشی،علمی
COOLING SYSTEM/ELECTRONIC CPOOLING FOR CENTERIFUGAL MEDICAL DEVICE/ PUB BY ASME
		

زندگینامه

MARRIED, TWO SONS, MD AND JD : وضعیت خانوادهSWIMMING, TECH WOMEN MENTORING, WOMEN :  عالیــق شــخصیENGINEERING
SAN RAMON, CA : محل اقامت-

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

YOU CAN ACHIEVE YOUR GOALS BY HARD WORK AND CONSISTENCY WORK HARD -
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدجواد یوسفی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:jyoussefi1955@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:
 متوسطه :دبیرستان نمونه نادرشاه/مشهد /ریاضی۱۳۵۳ / -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی متالورژی/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبانانگلیسی (مکالمه)  30روز/۱۳۷۰/کشــور اتریــش شــرکت /GFMدوره آموزش دســتگاه آهنگری دقیق10روزه/۱۳۷۲/ماشینســازی اراک/کارورزی در بخشهــای آهنگــری و ریختهگــری
 90ســاعت/1376/مرکز آمــوزش مدیریــت دولتی/مدیریــت سیســتم و برنامهریــزی
کنتــرل پــروژه
 36ساعت/1377/سازمان بهینهسازی مصرف انرژی/مدیریت مصرف انرژی
 30ساعت/1377/شرکت /QMIآموزش ایزو ۹۰۰۰
 20ساعت/1379/مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتی/برنامهریــزی نگهــداری و
تعمیــرات جامــع
 24ساعت/1392/دانشگاه فردوسی/بهینهسازی مصرف انرژی
 20ساعت/1392/جهاد دانشگاهی/مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

  ۶۲تــا /:6۸مهنــدس ناظــر جوشــکاری و تســتهای غیــر مخرب/شــرکتمشــائير پــروژه نیــروگاه حرارتــی طــوس
  ۶۸تا  / 70مدیر فنی  /شرکت لعاب مشهد  ۷۰تا /۷۳سرپرست پروژه  /مجتمع فوالد اسفراین  ۷۳تا  /۹۰مدير فني ،مدیر کارخانه و مدیرعامل  /کارخانجات لعاب مشهد  ۹۰تاکنون/مشــاوره  /امــور فنــی طراحــی خطــوط تولیــد ســاخت ماشــینآالت و283
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تعمیــر و نگهــداری /کارخانجــات شــهرکهای صنعتــی مشــهد

زندگینامه

 -محل اقامت :مشهد ،ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

علی اکبر احمد زاده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی

 -نام و نام خانوادگي:

فرامرز احمد زاده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 محل اقامت:آلمان

 -نام و نام خانوادگي:

مصطفی احمدی دانش آشتیانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 محل اقامت:تهران  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

محسن انسی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 محل اقامت:تهران  /ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

ابوالفضل جعفرآبادی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی

 -نام و نام خانوادگي:

الهه حضرتی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی

 -نام و نام خانوادگي:

مجید خرازیهای اصفهانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:loh_sazan@yahoo.com

سوابق کار:مدیر عامل شرکت لوحه سازان
 محل اقامت:اصفهان  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

فرخ دهلوی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
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 -نام و نام خانوادگي:

مصطفی شریفی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

محمد حسین شمس دولت آبادی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 محل اقامت:آلمان

 -نام و نام خانوادگي:

محمد علی قاضی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی

 -نام و نام خانوادگي:

احمد مالک

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 محل اقامت:استرالیا
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 -نام و نام خانوادگي:

محسن محمد علی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 پست الكترونيك:mohsen_m@yahoo.com

سوابق کار:صنایع فلزی کوشا

 -نام و نام خانوادگي:

داود مراد نیا

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

کامران میثمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی

 -نام و نام خانوادگي:

سیاوش نو شیروان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی متالورژی
 محل اقامت:امریکا
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

قاسم آقابابایی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:gh.babaei55@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک1358 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 دوره آموزشی مدیریت و کنترل پروژه دانشگاه صنعتی شریف دوره آموزشی قراردادهای ()EPC -آموزش الزامات محیطزیست () 14001 ISO

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 مدیر پروژه  EPCپتروشیمی لردگان ،شرکت همپا مشاور مدیر طرح آماک ()EPC پروژه بازرسی شخص ثالث طرح آماک پروژه نصب تجهیزات و راهاندازی ایستگاه تقویت فشار منصوری طرح آماک پروژه ساخت تجهیزات سیمان ساروج پروژه خط لوله منصوری به اهواز یک پروژه  EPCطراحی و ساخت مخازن مارون  1و  3خطوط لوله و مخابرات7 مدیرعامل و مدیر اجرایی شرکت فرایند کاو مدیــر نصــب و راهانــدازی واحــد احیــای مســتقیم فــوالد مبارکه/شــرکت بینالمللــیمهندســی ایــران
 ناظــر مقیــم نصــب و راهانــدازی جرثقیلهــای ســقفی واحدهــای نــورد گــرم و تکمیــلنــورد گرم/شــرکت بینالمللــی مهندســی ایــران
 مدیر تعمیرات کشتیها/شرکت کشتیسازی صدرا290
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 مدیریــت ،طراحــی ،تأمیــن و ســاخت کشــتیهای لندینــک کرافــت و قایقهــایتنــدرو و نظامی/شــرکت کشتیســازی صــدرا
 مدیر فنی کارخانه و مشاور مدیر طرح توسعه/شیراز /شرکت کاشی حافظ فرمانــده دســته تعمیــر و نگهــداری و تــدارکات گــردان  151دژ خرمشــهر /ارتــشجمهــوری اســامی ایــران/دوران جنــگ تحمیلــی عــراق

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

 عضوانجمن فارغالتحصیالن دانشگاه صنعتی شریف -اعضو نجمن مدیران پروژه ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمد اشعری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:manage@daghighsanat.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان دارالفنون تهران/ریاضی1352/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 آشنایی با زبان انگلیسی -طراحی تجهیزات معدن

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 رئیــس هیئتمدیــره شــرکت مهندســی دقیــق صنعت/مدیــر عامــل و رئیــس هیــتمدیــره 1363/تــا کنــون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 -اختراع چکش /کاربرد ر استخراج با قابلیتهای خاص

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 کار و تالش خستگیناپذیر و اطمینان به توانایی خودتغییر نکردن در کار و استقامت زیاد
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

شاهرخ امیرابراهیمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:amirebrahimi@cimansazan.ir

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان دکتر هشترودی تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک1358 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي با زبانهای فرانسه (خیلی خوب)/انگلیسی (خیلی خوب) مکانیک شکست و تئوری صفحهای/ماشینسازی اراک 6/1362/ماه -انتقال تکنولوژی طراحی آســیابهای گلولهای/آلمان ،کارخانه اســکت 6/1368/ماه

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شرکت آلوم پارس/ساوه/مهندس تعمیرات1359-1359/ شرکت ماشینسازی اراک/اراک/کارشناس طراحی1364-1361/ شرکت آذرآب/اراک/مدیر طراحی کارخانه1366-1364/ مرکز فعالیتهای مهندسی سیمان/تهران/معاونت مهندسی1370-1366/ -شرکت سیمان سازان/تهران/مدیرعامل1370/تاکنون

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:
		

 -شرکت در مسابقات قهرمانی شنا/دوران دانشجویی و قبل از آن

زندگینامه

 وضعیت خانواده :متأهل ،دو فرزند (پسر و دختر) عالیق شخصی  :ورزش :شنا ،کوهنوردی ،پیادهروی .هنری :نواختن ساز (تار و سهتار) محل اقامت :تهران ،ایران293
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سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 با حوصله تجربیات پیشکسوتان را از نظر بگذرانند. مــن بــا تجربـهای کــه بــا کار در شــرکتهای بــزرگ ماشینســازی و ســپس در یک شــرکت مهندســیمشــاور بــه دســت آورده بــودم ،اقــدام بــه تأســیس شــرکت خــود (ســیمان ســازان) کــردم .ســال اول بـه
عنــوان مهنــدس مشــاور و از ســال دوم بـ ه عنــوان ســازنده تجهیــزات و نصــب خــط تولیــد کارخانجــات
در صنایــع عمدتـ ًا کانــی (ســیمان ،آهــک ،کنســانتره و گندلــه ســنگآهن) ،صنایــع فــوالد ،نفــت گاز و
پتروشــیمی فعالیــت کــردم .بیــش از  110پــروژه کوچــک و بــزرگ بــه ثمــر رســاندم .تــا ســال 1384
شــرکت رو بــه رشــد بــود ،بــه طــوری کــه تعــداد کارکنــان اســتخدامی در ایــن ســال از  1250نفــر فراتــر
رفــت .ایــن بیمهابــا بــزرگ شــدن ناشــی از خوشبینــی مــن و شــریکم ـ کــه او هــم فارغالتحصیــل دوره
ســوم دانشــگاه شــریف اســت ـ بــه آینــده کشــور و ســامت کسـبوکار در آن بــود .غافــل از اینکــه هنوز
بعــد از انقــاب هــم بــرای بــزرگ مانــدن میبایســت بــه نوعــی بــه یکــی از جناحهــای قــدرت نزدیــک
بــود .نظــر بــه اینکــه کار مــا پــروژهای و دریافــت ســفارش از طریــق مناقصــه محــدود بــود ،بــا روی کار
آمــدن دولــت نهــم و واگــذاری هرچــه بیشــتر پروژههــا بــه زیرمجموعههــای نظامــی و شــرکتهای
همــراه ،حرکــت انقباضــی در پیــش گرفتیــم و در حــال حاضــر بــا حدود هشــتاد نفــر از کارکنــان فقط در
کارگاه ســاخت مشــغول فعالیتیم.
 اشــتباهات :خوشبینــی بــه ســامت محیــط و انجــام کار صرفـ ًا بــرای هرچــه بهتــر بــه ثمــر رســانیدنپروژههــا بــدون توجــه بــه مســائل مالــی و ارتباطــات مــورد نیــاز و درگیــر شــدن در طراحــی و ســاخت
طیــف وســیعی از صنایــع و تجهیــزات.
 توصیــه بــه جوانــان :شــروع و ادامــه کار در زمینـهای محــدود و تخصصــی بــه طــوری کــه شــرکتهایمتفرقــه قابلیــت رقابــت در آن را چــه بــه لحــاظ دانــش مهندســی و چــه بــه لحــاظ کیفــی نداشــته باشــند.
زمینــه انرژیهــای تجدیدپذیــر و صنایــع مرتبــط بــا آب و فاضــاب بــه نظــرم خــوب میآیــد .صنایــع
بازیافتــی هــم مفیــد اســت .در صــورت نیــاز به گســترش کار ،شــرکت خــود را بــزرگ نکنند و با اســتفاده
از پیمانــکاران دسـتدوم و ایجــاد تیمهــای نظارتــی ،کارهــا را بــه انجــام رســانند.
 بهرغــم شــرایط ســخت و ناســالم حاکــم بــر صنعــت ،توصیــه مــن بــه فارغالتحصیــان جدیــدشــانهخالینکــردن از زیــر بــار مســئولیتی اســت کــه جامعــه بــا بهوجــودآوردن شــرایطی بــر دوش آنهــا
نهــاده اســت کــه بــر اســاس آن بــه ایــن نقطــه رســیدهاند .صحنــه را بــرای نااهــان خالــی نکننــد و فعالیتــی
را شــروع کننــد کــه عــاوه بــر درآمدزایــی ،بــه نفــع مملکــت و مــردم ایــران باشــد (حداقــل در خــاف
جهــت منافــع آنــان نباشــد) .بیشــتر تولیــدی باشــند تــا تجــاری ،نــه مثــل وزارتخانـهای کــه خــود را متولی
صنعــت میدانــد ،ولــی صرف ـ ًا پشــتیبان تجــارت اســت.
 توصیــه دیگــر اینکــه در صــورت مســئولیتپذیری و مانــدن در ایــران ،درکار خــود وجهــه مهندســی را حفــظ کننــد و ســعی در ترجیــح منافــع ملــی
و عمومــی جامعــه بــر منافــع شــخصی خــود داشــته باشــند .ایــن کار ســختی
نیســت و کافــی اســت ضوابــط مهندســی را رعایــت و دنبــال کننــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

منصور خانکی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:khanaki@eng.ikiu.ac.ir

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:
 متوسطه :دبیرستان ادیب  /تهران /ریاضی1353 کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک1358 / کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتی شریف/مهندسی مکانیک1364/ -دکتری :دانشگاه انرژی _ روسیه _ مسکو/مهندسی مکانیک1376/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 آشــنايي بــا زبانهــای انگلیســی (در حــد مطالعــه) /روســی (در حــد مطالعــه ومکالمه محدود)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 عضو هیئتعلمی جهاد دانشگاهی/تهران/گروه مهندسی مکانیک1372-1360/ ایرانخودرو/تهران/مشاور قائممقام مدیرعامل1384-1382/ شرکت ساپکو/تهران/مشاور مدیرعامل1387-1384/ عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی (ره)/قزوین/گــروه مهندســیمکانیک1377/تاکنــون
 ســوابق مدیریتــی در دانشــگاه (مدیــر گــروه ،مدیــر پژوهشــی ،رئیــس دانشــکده،معــاون پژوهشــی دانشــگاه ) جمع ـ ًا بــه میــزان پانــزده ســال

زندگینامه

 محل اقامت :تهران ،ایران295
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سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 بــا توجــه بــه فضــای رقابتــی مناســب اســت کــه جوانــان مــا تــاش کننــد کــه بهتریــنباشند.
 بــرای زندگــی حرف ـهای خــود بــا مشــورت بــا مشــاوران شایســته ،در نهایــت خــودتصمیــم بگیرنــد.
 از تــاش بــرای موفقیــت مأیــوس و دلســرد نشــوند و تــا موفقیــت و رســیدن بــه اهدافخــود بــه تــاش ادامــه دهند.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

سید نادر سید احمدیان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:seyedahmadian_n@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان البرز تهران /ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 مدیریت ریسک در پروژههای مهندسی و اجرایی -نرمافزارهای مهندسی «»HTRI»، «CeasarIIو«»Triflex

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 مهندســین مشــاور ناموران/تهران/مهنــدس طــراح مکانیــک و خطــوط لولــهانتقــال1366-1361/
 مهندسی انرشیمی /تهران/مهندس ارشد طراح خطوط لوله و 1370-1366/Piping طراحــی و مهندســی صنایــع انرژی/تهران/مدیــر قســمت و هماهنگکننــدهپــروژه1373-1370/
 طراحــی و مهندســی صنایــع انرژی/تهران/مدیر مهندســی و معاون پروژه/توســعه میدانگازی پــارس جنوبی/تلمبهخانــه و خطــوط لولــه انتقــال مواد نفتــی1377-1373/
 مهندسین مشاور چگالش/تهران/مدیر بخش مهندسی1379-1377/ مهندسین مشاور ناموران/تهران/معاون پروژه پلیاتیلن تر فتاالت1380-1379/ طراحی و مهندسی صنایع انرژی/تهران/مدیر بخش مهندسی1387-1380/ معاون مدیریت طراحی و مهندسی مهندسین مشاور ناموران /تهران1391-1387/ مدیــر عالــی پــروژه واحدهــای نفــت و گاز و پتروشــیمی مهندســین مشــاور نامــوران/تهران/توســعه میدانهــای گازی پــارس جنوبــی1395-1391/
 مدیــر عالــی پــروژه واحدهــای نفــت و گاز و پتروشــیمی مهندســین مشــاور نامــوران/تهران/طراحــی و ســاخت پلیاتیلــن ســبک و ســنگین
 مهندسین مشاور ناموران/تهران/مدیر ارشد تهیه پیشنهادها1395/تاکنون297
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زندگینامه

 وضعیت خانواده :همسر و سه فرزند (دو پسر و یک دختر) عالیق شخصی  :فوتبال؛ ماهیگیری؛ ایرانگردی؛ تعمیر خودرو -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 در هــر کجــای ایــن دنیــای بــزرگ زندگــی کــردی ،ریشــه و مملکــت خویــش رافرامــوش مکــن.
 هیچوقــت وجــدان کاری و مســئولیتهای خوبــش را فرامــوش مکــن ،دیگــران راهــم قضــاوت مکــن.
 -باور داشته باش که از هر شخص در هر مقامی میتوان نکتهای آموخت.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدمسعود فالحی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:m.masoudfallahi@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان آذر شماره /1ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبانهای انگلیسی /لهستانی (درک مفاهیم) کارآمــوزی آشــنایی بــا فعالیتها/آلمــان ،دوســلدورف ،زاربردکــن هــوم بــرگ1991/DSD

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 کارخانه بیکارف/کردان/مدیرعامل و سهامدار1374/تا کنون کارخانه جوجهکشی صنعتی /شفت گیالن/مدیرعامل و سهامدار1379/تاکنون کارخانــه درلــک جوجــه رودبار/رســتمآباد گیالن/عضــو هیئتمدیــره وســهامدار1383 /تاکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:
		

 ســاخت (مهندســی معکــوس) دســتگاه و سیســتم جوجهکشــی بهتــر از اصــلخارجی

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر :شرقشــناس ،دانشــگاه جاگلوینــان کراکــوی لهســتان(بزرگتریــن مرکــز شرقشناســی دیــن) ،کارشناســی ارشــد/دختر :رشــته کامپیوتــر،
دانشــگاه  UCLلنــدن ،مدیــر پــروژه در گــوگل نیویــورک ،کارشناســی ارشــد مهندســی/
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پســر :کامپیوتــر دانشــگاه  UCLلنــدن TL(Team Leader( ،در ؟؟؟ لنــدن ،کارشناســی
ارشــد مهندســی
 عالیق شخصی  :ورزش؛ مطالعه؛ سفر -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 هرگــز عالمــه نمیشــوید و در علــم امــروز ،عالمــه شــدن محــال اســت و همیشــهمیتوانیــد از پیشــنهادی هرچنــد غیرعلمــی عنــوان شــده دیگــران بــه راهکارهــای عالــی
برســید.
 علم بیعمل و سختکوشی حداقل در صنعت هرگز به مقصد نمیرسد. شــریف در ســطح ایــران عالــی اســت ،ولــی در مقایســه بــا  UCLمحــل تحصیــلفرزندانــم (دانشــگاه لنــدن) قیــاس پذیــر نیســت.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

حسن کاظمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

md_hkazemi@yahoo.com

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان خوارزمی/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک  / MBAتهران  /سازمان مدیریت صنعتي مدیریت پروژه 1396 / /DBA -تهران  /دانشگاه شهيد بهشتي/مدیریت کسب و کار1397 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

 آشنایی با زبان انگلیسی  /ERMتهران /سالن کتابخانه ملي  2 /1395 /روز		
 مدیریت پروژه  /تهران/سالن همایش هاي رازي  2 /1394 /روز مطالعات فني-اقتصادي پروژه ها  /تهران /سازمان مدیریت صنعتي 8 / 1362 /روز -اصول و فنون سخنراني  /تهران /توسعه تحقيقات صنعتي ایران 1 / 1388 /روز

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 مدیر خودکفایي صنایع هواپيمایي  /مدیر1362 -1359 / کارشناس فني پروژه طرح توسعه آهنگري ماشين سازي اراک 1367-1362 / مدیر پروژه رینگهاي دو تيكه ایران ناسيونال مشهد 1367-1363 / مدیر پروژه پارت سازي مشهد1367 -1362 / مدیر عامل و رئيس هيات مدیره 1397-1363 / PSM -رئيس هيات مدیره پارت سازي بين الملل 1397 -1390 /

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

		

 انجمن مدیران صنایع 1365-1383 / انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو1370-1380 /انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ایران 1379-1397 /
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زندگینامه

 عالیق شخصی  :ورزش -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 براي موفقيت در کسب و کار با برنامه استراتژیك پيش رو هر روز ورزش کنيد(حتي نيم ساعت) بــراي موفقيــت نيــاز نيســت داراي درجــه هــوش ریاضــي باالیــي باشــيد ،ولــي هــوشکســب وکار و پشــتكار را فرامــوش نكنيــد.
 مطالعه را فراموش نكنيد ولو روزي  13دقيقه -کتابهــاي مرتبــط بــا کســب وکار خــود را ارجــح بدانيــد ولــي ســایر کتابهــا

فراموش نشــود.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمد جالل الدین کلباسی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 -پست الكترونيك:

تحصیالت

kalbasi@ayandnegar.ir

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان ابن سینا/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنایی با زبان انگلیسی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 بازنشسته تامین اجتماعی  /تهران شبکه آموزشی آینده نگر  /تهران گسترده قالب سازی کفش ملی  /تهران مام صنعت -سایپا  /تهران

زندگینامه

 عالیق شخصی  :فرهنگی و آموزشی -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 فرزنــدان ایــن آب و خــاک در جهــان امــروز دیگــر بــه مــرز و بــوم خــود فکــر نمــیکننــد و اگــر امــکان داشــته باشــند از ایــن دیــار هجــرت مــی کنندلــذا انتظــا ر مــی
رود نمــی توانیــم شــاهد شــکوفایی مغزهــا در ایــن دیــار باشــیم.
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اگــر ایــن ممکلــت را دوســت داریــد بمانیــد و برایــش زحمــت بکشــید .مــا کشــیدیم
ولــی نتیجـهای حاصــل نشــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

ابراهیم مباهات

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:ebrahim. mobahat@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان گروه فرهنگی آذر/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشــنایی بــا زبانهــای انگلیســی (خیلــی خوب)/فرانســه (متوســط)/آلمانی (کــم)/ترکی (زبان مادری)
 امور مالی و ارزی صادرات/مرکز توسعه صادرات1371/ بهبود مستمر (کایزن)/مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران1380/ مدیریت استراتژیک/مرکز آموزش ساپکو1381/ مدیریت سیمان و امور مناقصات/دانشگاه تهران1381/ مدیریت استراتژیک/انجمن مدیران صنایع1382 / سازمان ناب/انجمن مدیران صنایع1383/ نرمافزارهای کامپیوتری/مرکز آموزش شرکت کنترونیک1384/ -نانوکامپوزیتهای پلیمری/پژوهشگاه پلیمر ایران1384 /

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

  -شــرکت تولیــدی هــادی بــرق (تولیــد ســیم و کابل)/تهران/مدیرعامــل و عضــوهیئتمدیــره1362-1360/
  -شــرکت ســیم و کابــل تبریــز (ســیمکات) و شــرکت کابــل ســاوه/تهران/مشــاور1364-1362/
  -عضــو هســته خودکفایــی صنعــت ســیم کابــل در وزارت صنایع/تهــران/عضــو1364-1363/
 شرکت کابل البرز (تولید سیم و کابل)/تهران/مدیر بازرگانی1366-1364/305
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 مهندسی جهاد /تهران/مسئول چند پروژه مهندسی1368-1366/ شرکت کابل البرز (تولید سیم و کابل)/تهران/مشاور بازرگانی1370-1368/ شــرکت تولیــدی ابهــر پالســت (صنعــت پالســتیک)/تهران/مدیر بازرگانــی ومدیرعامــل1372-1370/
 گــروه نیــکان (شــرکت امیــد نیــکان و شــرکت قطــران گل ایران)/تهران/عضــوهیئتمدیــره و مدیــر صــادرات1377-1372/
 شــرکت نــور ایســتا پالســتیک (نیپکــو) ،صنعــت کامپوزیــت و خودرو/تهــران/مدیرعامــل1388-1377/
 خریــد ،نصــب و راهانــدازی مخــازن آب کامپوزیــت بــرای اولیــن بــار در ایــران/مشــاور1392-1389/
 -شرکت تولیدی پرتو خازن (صنعت برق)/تهران/مدیرعامل1392/تاکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:
 اختــراع /Cross Armقطعــه عایــق بــرای پایههــای نگهدارنــده کابــل در شــبکه بــرق/به اتفاق آقایان مهندس آل آقا و مهندس رحمتی
 انتقــال تکنولوژی/تولیــد قطعــات کامپوزیــت بــرای خــودرو بــه روش BMC, SMCبــرای اولیــن بــار در ایــران بــه گــزارش مجل ـ ه معتبــر  Jeccompasitesدر ژانویــه 2009
. 2009/01/21
 انتقــال تکنولوژی/تولیــد قطعــات کامپوزیــت ترموپالســتیک بــه روش LFT,GMTبــرای اولیــن بــار در ایــران

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

 انجمن کامپوزیت ایران /تهران /رئیس هیئتمدیره1387-1384/ انتخاب مدیر موفق و نمونه در صنعت پالستیک/1387/ملی -انتخاب بهترین واحد صنعتی در صنعت پالستیک1387/

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر و ســه دختــر و یــک دامــاد دارم .دختــر بــزرگ و دامــادم دررشــته  Fast Foodمشــغو ل و موفق هســتند .رســتوران ()Manhatan Grill
یک دخترم فارغالتحصیل معماری و دیگری فارغالتحصیل گرافیک است.
 عالیق شخصی  :مطالعات علمی و تاریخی و مذهبی و ورزش -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان
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 ملتــی کــه تاریــخ خــود و ســایر ملــل را ندانــد ،بارهــا و بارهــا صدمــات و ضربــاتمشــابهی خواهــد خــورد .تجربیــات تلــخ تاریخــی را یــا بایــد خوانــد و فهمیــد و حــذر
کــرد یــا بایــد آنهــا را چندبــاره تجربــه کــرد؛ پــس درک تاریــخ ،مســئولیتپذیری در
قبــال خــود و جامعــه و تــاش بــرای تولیــد بیشــتر میتوانــد راهگشــای ایــن نســل بــه
آینــده بهتــر باشــد ،انشــاءاهلل!
 ایمــان بــه کار ،تــاش مســتمر ،مســئولیتپذیری ،کار تیمــی و همدالنــه ،اســتقامتدر مقابــل مشــکالت ،مطالعــه و تحقیــق،
 مشارکت همگانی برای ایجاد خالقیت و اعتمادبهنفس. اقتصــاد کشــور کــه در وضعیــت وخیمــی بــه ســر میبــرد ،فقــط و فقــط زمانــی بهبــودمییابــد و رشــد میکنــد کــه در کشــور در زمینههــای اســتراتژیک و بخشــهاییهایی
کــه مملکــت مزیــت نســبی دارد ،تولیــد بیشــتر و بیشــتر انجــام شــود .بــا رتولیــد بیشــتر
مشــکالت ارزی ،مشــکل کاهــش ارزش پــول ملــی ،مشــکل اشــتغال و ...بهبــود پیــدا
میکنــد .اگــر تولیــد محــور سیاس ـتگذاریها و تصمیمگیریهــا قــرار گیــرد و بقیــه
ا در حــول تولیــد قــرار گیــرد ،میتــوان بــه آینــده امیــدوار بــود و الغیــر.
مســائل عمـ ً
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدامین محجوب

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:ef_mahjoub@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنایی با زبان انگلیسی

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 گروه صنعتی ملی/مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره 1379-1376/ ســازمان گســترش و نوســازی ایران/ایران/مدیرعامــل و رئیــس هیئتمدیــرهماشینســازی پــارس ،کنپرسورســازی تبریــز ،ماشینســازی تبریــز1369-1360/

زندگینامه

 وضعیت خانواده :یک همسر /سه فرزند(دو دختر و یک پسر) -محل اقامت :تهران ،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

جواد محمودی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:jmhmdi@ gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان ابنسینا ارومیه/ریاضی1353/کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک/ -دوره عالی/تبریز/تأسیسات آبی و سدسازی1360/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 آشنایی با زبا ن انگلیسی (خوب ،مکاتبات و مکالمات) -طراحی  basicبویلرهای واترتیوپ نیروگاهی/شرکت  IHIژاپن1988/

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 طراحــی و مهندســی و ســاخت  3دســتگاه بویلــر واتــر تیــوب  80تنــی پتروشــیمیمبیــن88-78/
 تأمیــن تجهیــزات  22واحــد بویلــر ســیکل ترکیبــی در چهارچــوب همــکاری بــاشــرکت 88-78/FWESA
 مهندســی و ســاخت هــزاران تــن تجهیــزات بویلرهــای ســیکل ترکیبــی (بازیافــتحرارتــی) نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی در سراســر کشــور88-78/
 مهندســی و ســاخت هــزاران تــن تجهیــزات خــاص ژنراتورهــای آبی بــرای نیروگاههایکرخه ،مسجدسلیمان و کارون 88-78/3
 مهندسی و اجرای پایپینگ بخشهایی از فاز  13پارس جنوبی93-88/ مهندســی و بازســازی اساســی بویلرهــا و سیســتمهای بــرق و بخــار و اتوماســیونکارخانجــات نیشــکر هفتتپــه در چارچــوب قــرارداد 93-88/EPC
 مهندســی و ســاخت تجهیــزات و نصــب و راهانــدازی و تحویــل فــاز  1کارخانــهکاشــی و ســرامیک کاشــمر بــا ظرفیــت  10هــزار متــر در مربــع در روز چارچــوب
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قــرارداد 93-88/EPC
 مهندســی و اجــرای پــروژه دو دســتگاه اســتاتورفریم نیــروگاه ســنگ تــوده ،2تاجیکســتان93-88/
 -مهندسی و ارزیابی پروژهها و کارهای بازرگانی خارجی97-93 /

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 تغییــر را بایــد از خــود شــروع کنیــم؛ در صحنههــای نبــرد حــق علیــه باطــل شــرکتمیکنیــم و بــا رشــادت تمــام میجنگیــم ،ولــی در مقابــل زرقوبرقهــای دنیــا خــود را
میبازیــم و نمیتوانیــم مقاومــت کنیــم.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

منصور مریخی نصرآبادی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:mansourmerrikhi@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان گروه فرهنگی آذر (شماره یک)/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي با زبان انگلیسی در حد معمولی نرمافزار مکانیکال دسکتاپ و طراحی قالب -دورههای ممیزی و مستندسازی در صنعت قطعهسازی خودرو

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 ماشینسازی پارس/تهران/مدیر پروژه کارخانجات تولید آرد ماهی1365-1361/ اسکلتهای فوالدی و مخازن ایران /تهران/مدیر کارخانه1366-1365/ -شرکت نسکو /تهران/مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره1397-1366/

زندگینامه

 وضعیت خانواده :همسر ،کارشناس کامپیوتر و کارشناسی ارشد روانشناسی/فرزنــد اول ،کارشناســی ارشــد معماری/فرزند دوم ،کارشناســی
ارشــد آی تــی
 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 کلیــه انســان هــا در هــر شــرایط ســنی نبایــد دســت از مطالعهو یادگیــری بردارنــد کــه دســت برداشــتن از ایــن امــر معــادل
تســلیم شــدن بــه دشــمن خواهــد بــود.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محسن مستوفی آذرخوارانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:mostofimohsen@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان هاتف اصفهان/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک/ -کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتی اصفهان/مکانیک تبدیل انرژی1371/

		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

شرکت صنایع فلزی ایران/ایران/مهندس کارگاه1361-1358/ دانشــگاه صنعتــی اصفهــان /اصفهان/عضــو هیئتعلمــی ،دانشــکدهمکا نیــک 1 3 8 8 -1 3 6 1 /
 شرکت مهندسی طب سپاهان /اصفهان/مدیرعامل1395-1389/ -شرکت مهندسی طب سپاهان /اصفهان/عضو هیئتمدیره1395/تاکنون

زندگینامه

 -محل اقامت :اصفهان ،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

بيژن منائي سيچاني

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:manai@teifsepahan.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان ادب/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبان انگلیسی (خوب)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شركت نوآباد/تهران/سرپرست توليد1364-1361/ شــركت بینالمللــی مهندســي ايــران (ايريتك)/اصفهان/نظــارت مقيــم كارگاهــي(فــوالد مباركــه)1368-1364/
 شــركت مهندســي و ســاختماني جهانپارس/تهران،بندرعباس،گچســاران و اصفهــان/مديــر فنــي ،مديــر پــروژه ،سرپرســت كارگاه ،معــاون كارگاه و سرپرســت دفتــر
فنــي1375-1368/
 شركت مهندسي طيف سپاهان/اصفهان/مدیر پروژه1376-1375/ شركت مهندسي طيف سپاهان/اصفهان/عضو هیئتمدیره ومديرعامل1390-1376/
 شركت مهندسي طيف سپاهان/اصفهان/عضو هیئتمدیره و مدير اموراجرایي1396-1390/
 -شركت مهندسي طيف سپاهان/اصفهان/عضو هیئتمدیره و مديرعامل1396/تاکنون

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :متأهــل ،دو فرزنــد پســر/فرزند بزرگتــر دكتري متالــورژي صنعتياز دانشــگاه /Sheffield, UKفرزنــد دوم دانشــجوی رشــته & Software Engineering
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 Managementارائه مشــترك دانشــگاههای  Chalmersو ،Gothenburgگوتنبرگ ،ســوئد
 عالیق شخصی  :موسیقی ،یوگا -محل اقامت :اصفهان

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 من اینگونه و بدين روش زیستهام: با عشق به سازندگي و توليد متعهــد بــه انجــام و پيشــبرد كارهــا بــا باالتريــن كيفيــت ممكــن (و اغلــبفراتــر از حــدود وظايــف يــا انتظــارات)
 ايمــان بــه همــكاران جوانتــر و بــه اشــتراك گذاشــتن همــه تجــارب اندوختهبا ايشــان
 رعايــت اخــاق كاري و احتــرام بــه حقــوق مــادي و معنــوي همــكاران،پيمانــكاران و كارفرمايــان
 -و حاصل :آرامش خاطر در طول عمر كاري تاكنون
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

نادر منتظرین

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:mntzrn@aut.ac.ir

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان هدف شماره /4ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک1359 / کارشناســی ارشــد :دانشــگاه کرنفیلــد ،انگلستان/مهندســی مکانیــک ،توربینهــایگازی1362-1360/
 -دکتری :دانشگاه کرنفیلد ،انگلستان/مهندسی مکانیک ،انرژی کاربردی1365/

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
		

 -دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی مکانیک/تهران/استاد1365/تاکنون

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران ،ایران

رزومــه دکتــر نــادر منتظرین ،اســتاد دانشــکده مهندســی مکانیک دانشــگاه صنعتی
امیرکبیر
زمینههــای موردعالقــه :انــرژی کاربــردی ،توربــو ماشــین هــا ،توربینهــای گازی،
فنهــا ،مکانیــک ســیاالت آزمایشــگاهی ،ترمودینامیک ،آیندهپژوهشــی
تحصیالت:
Personal profile:
Fields of Interests:
;Applied Energy; Turbo machinery; Gas Turbines; Fans
;Experimental Fluid Mechanics
;Thermodynamics; Future Studies
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Education:
1985-1982, PhD, School of Mechanical Engineering, Cranfield
Institute of Technology, Cranfield, England, “Experimental heat/
mass transfer studies of turbulent wall-bounded jets associated
”with mechanically ventilated enclosures
1982-1980, MSc, School of Mechanical Engineering, Cranfield
Institute of Technology, Cranfield, England, “Further studies on
”hybrid diffusers
1979-1973, BSc, School of Mechanical Engineering, Sharif
University of Technology, Teheran, Iran

مجــری طــرح توســعه تکنولــوژی توربیــن گاز نیروگاهــی بــا رندمــان بــاال،
پژوهشــگاه نیــرو.1395 ،
عضــو کمیتــه تدویــن ســند راهبــردی و نقشــه راه توســعه فنــاوری توربیــن گاز،
پژوهشــگاه نیــرو.1394 ،
دبیــر بیســت وســومین همایــش بینالمللــی مهندســان مکانیــک ایــران ،دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر ،تهــران ،ایــران.1394 ،
مدیــر گــروه حــرارت و ســیاالت ،دانشــکده مهندســی مکانیــک ،دانشــگاه صنعتی
امیرکبیر.1392-1396 ،
دبیــر علمــی اولیــن و دومیــن همایــش آیندهپژوهشــی 1385 ،و  ،1387دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر ،تهــران ،ایران.
معاونــت پژوهشــی دانشــکده مهندســی مکانیــک ،دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر،
.1382-1383
مدیــر تحصیــات تکمیلــی دانشــکده مهندســی مکانیــک ،دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر 1370-1372 ،و .1379-1382
ســخنران کلیــدی« :فــن النــه ســنجابی ،تحقیق بــرای صنعت و دانشــگاه» ،بیســت
ویکمیــن همایــش بینالمللی انجمــن مهندســان مکانیک ایــران ،تهــران.1392 ،
کتابها:
رضایــی نیــا ســید محمــد ،منتظریــن نــادر ،تئــوری الیــه مــرزی .جلدهــای اول و
دوم ،انتشــارات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،1386 ،ترجمــه ،چــاپ دوم .1391
منتظریــن نــادر ،دینامیــک گازها .انتشــارات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر،1383 ،
چــاپ دوم .1391
منتظریــن نــادر ،رضایــی امیرحســین ،نیکخــو مســعود ،تســهیم هزینــه انــرژی در
مجتمعهــای مســکونی .انتشــار مؤلــف.۱۳۸۹ ،
بهرامــی محســن ،منتظریــن نــادر ،نیکخــو مســعود ،مهرجویــی مجتبــی ،طاعتــی
مهکامــه ،نــوآوری بــرای آینــده .انتشــارات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر.۱۳۸۸ ،
منتظریــن نــادر ،توربوماشــین هــا .انتشــارات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر.۱۳۷۸ ،
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اختراعات:
منتظریــن نــادر ،رضایی امیرحســین ،نیکخو مســعود ،دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر،
«طــرح ســامانه هوشــمند تســهیم بهــای مصــرف گاز بیــن واحدهــای مختلف یک
مجتمــع مســکونی بــا اســتفاده از توزیــع عمــودی درجــه حــرارت» .شــماره ثبــت:
.۱۳۹۰ ،۷۳۳۹۹
نیکخــو مســعود ،منتظریــن نــادر« ،پیچــش پرههــای پروانــه نیمــه مخروطــی فــن
النــه ســنجابی جهــت افزایــش راندمــان فــن در مقایســه بــا پروانــه اســتوانهای»،
شــماره ثبــت .۱۳۸۷ ،۵۶۳۷۴
منتظریــن نــادر ،رضایــی نیــا ســید محمــد« ،تغییــر پروانــه فــن النــه ســنجابی از
اســتوانه بــه مخــروط ناقــص کــه باعــث افزایــش بــازده و بهبــود عملکــرد ایــن نوع
فنهــا میشــود» ،شــماره ثبــت .۱۳۸۴ ،۳۱۸۵۳
قراردادهایصنعتی:
«تحلیــل و تحقیــق در روشهــای مــورد اســتفاده بــرای مدلســازی و تعقیــب
وضعیــت توربیــن گازی  SGT600و کمپرســورهای دالوال» ،تاریــخ خاتمــه:
 ،۱۳۹۳کارفرمــا :مدیریــت پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی گاز ایــران.
«شناســایی گلوگاههــای مصــرف در اســتان قزویــن و ارائــه الگــوی مناســب
مدیریــت بهینــه مصــرف در زمانهــای اوج مصــرف» ،تاریــخ خاتمــه،۱۳۹۰ :
کارفرمــا :شــرکت گاز اســتان قزویــن.
«بررســی فنــی و اقتصــادی تســهیم مصــرف ســوخت در واحدهــای مســتقل
ســاختمانی و اجــرای چنــد واحــد پایلــوت» ،تاریــخ خاتمــه  ،۱۳۸۹کارفرمــا:
شــرکت بهینهســازی مصــرف ســوخت.
و ناظر پروژههای:
توســعه ،طراحــی و ســاخت سیســتم مجتمــع مونیتورینــگ عملکــرد و تشــخیص
خطــای اجــزای مختلــف توربیــن گاز  GT10Bو کمپرســور ،Demag Delaval
کارفرمــا شــرکت ملــی گاز ایــران ،تاریــخ خاتمــه .۱۳۹۲
توســعه ،طراحی و ســاخت ســیموالتور دینامیکی آموزشــی توربین گاز  GT10Bو
کمپرســور  ،DemagDelavalکارفرمــا شــرکت ملی گاز ایــران.۱۳۹۱ ،
تولیــد اطالعــات هندســی ،اطالعــات سیســتم کنتــرل و
مــرور طراحــی بخشهایــی از توربــو کمپرســور SGT600
و سیســتمهای جانبــی آن ،کارفرمــا شــرکت ملــی گاز
ایــران.۱۳۹۰ ،
اســتفاده از هــوای فشــرده توربینهــای  SIEMENSبــرای
افزایــش قابلیــت اطمینــان در عملکــرد سیســتم هــوای
فشــرده ایســتگاههای تقویــت فشــار گاز ،کارفرمــا
شــرکت ملــی گاز ایــران.۱۳۸۷ ،
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مهدی موذن صفائی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:besmel19@yahoo.de

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان هاتف اصفهان/ریاضی1350/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی مکانیک1358 / -کارشناسی ارشد /UNI Hannover :طراحی و  ITکاربردی2007/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 آشنایی با زبانهای انگلیسی / B1آلمانی C11998/CAD-Admin -

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 گروه خود کفائی استان اصفهان/اصفهان /مدیر1360-1359 / کارخانجات ریسندگی پروین /اصفهان /مدیر1359-1359 / شرکت کود کمپست اصفهان /اصفهان /ریئس هیئت مدیره1372-1365 / شرکت کاشی نیلو /اصفهان /هیئت مدیره1375-1367 / وزارت بازرگانی /اصفهان /مدیر کل اداره بازرگانی اصفهان1368-1365 / اتاق بازرگانی اصفهان /اصفهان /عضو هیئت رییسه1362-1360 / سازمان صنایع ملی /اصفهان /مدیر هلدینگ گروه صنایع ساختمان1363-1362 / دانشگاه صنعتی اصفهان /اصفهان /کارشناس آموزشی /تدریس1374-1361 / هلدینگ خیریه همدانیان /اصفهان /مدیر عامل1368-1365 / شرکت سیمان اصفهان/اصفهان/مدیر عامل1374-1365/آلمان/پشتیبانیمهندسی1395-1375/ -بازنشسته/اصفهان/کمک خانه دار-1361/ادامه با خدا

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:
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 عضو هیئت رییسه باشگاه کارگران استان اصفهان1371-1365/ -رییس هیئت شنا در استان اصفهان1374-1371/

زندگینامه

 وضعیت خانواده :سیب از درختش دور نمی افتد. عالیــق شــخصی  :عالقــه بــه مباحــث (علمــی ،ورزشــی ،هنــري ،اجتماعــی ،فرهنگیو غیره)ولــی مهــارت نــه
 -محل اقامت :ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 ســعی شــود همدیگــر را گــم نکنیــم و رشــته هــای پیونــد و انســجام اجتماعیمــان راخلــق کــرده و توســعه دهیــم تــا پلــکان ترقــی جامعــه فراهــم شــود
 آزاد اندیشی و فرار از خرافه و تعصب و آشنایی با تاریخ بــا پیــش فــرض فــوق «بــه ایــن درجــه از شــکوفایی و سرخوشــی و کمــال رســانیدهچیســت؟» ایــراد داره و جــای بحــث ...
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 -نام و نام خانوادگي:

عزیزاله ابریشمیان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

همایون ابو علی شمشیری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:ايران

 -نام و نام خانوادگي:

سید حسین اخوان قدکی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:فرانسه

 -نام و نام خانوادگي:

عباس اژدری حوضماهی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

حسین اکبری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:esfahansugar@yahoo.com

 سوابق کار:شرکت قند ارومیه
 محل اقامت:ایران

 -نام و نام خانوادگي:

احسان اله ایقانیان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

محمد رضا بنی اقبال

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
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 -نام و نام خانوادگي:

محمد حسین تاجیک رستمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
کارشناسی  /کارشناسی ارشد
 محل اقامت:ايران

 -نام و نام خانوادگي:

سعید تمدن دوست

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

کورش جعفرپور

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:k.jafarpour@t-online.de

 محل اقامت:آلمان
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 -نام و نام خانوادگي:

محمد جعفری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:jafari_m1@yahoo.com

 سوابق کار:شرکت مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف
 محل اقامت:ایران

 -نام و نام خانوادگي:

فرهاد حاجی جمشیدی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:فرانسه

 -نام و نام خانوادگي:

سید علی اصغر دشمن فنا یزدی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

فریدون ذوالفقاری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:کانادا
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 -نام و نام خانوادگي:

محمد حسین رحیمیان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 سوابق کار:استاد دانشگاه تهران
 محل اقامت:ایران
 -نام و نام خانوادگي:

جلیل زرکش

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:ایران
 -نام و نام خانوادگي:

اردشیر زرگری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:zargari@yahoo.ca

 محل اقامت:کانادا

 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم سعید زمردی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
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 -نام و نام خانوادگي:

ایرج ستاری فر

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:sattari@ut.ac.ir

 سوابق کار:دانشگاه امیرکبیر  /دانشکده مکانیک
 محل اقامت:ایران

 -نام و نام خانوادگي:

شهید حسین سرفراز خباز

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

پرویز سعیدی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

مسعود سهیلی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:کانادا
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 -نام و نام خانوادگي:

اکبر شفیعیون

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:ایران

 -نام و نام خانوادگي:

سینا صحت

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

علیرضا صدوقی خسرو شاهی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:alikh5@yahoo.com

 سوابق کار:مدیر عامل گروه صنعتی آریان
 محل اقامت:ایران

 -نام و نام خانوادگي:

نیکزاد طوماریان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:امریکا
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 -نام و نام خانوادگي:

عباس عامری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:abbas.aameri@gmail.com

 سوابق کار:مدیر عامل شرکت سپیتمان
 محل اقامت:ایران

 -نام و نام خانوادگي:

محمد عامری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:ameri_m@yahoo.com

 سوابق کار:استاد دانشگاه شهید بهشتی  /دانشکده مهندسی مکانیک
و انرژی
 محل اقامت:ایران
 -نام و نام خانوادگي:

امیر عبداله

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:abdullah.amir@gmail.com

 سوابق کار:استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر /دانشکده مهندسی
مکانیک
 محل اقامت:تهران  /ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

منوچهر عظیمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:manazimi@yahoo.ca

 محل اقامت:کانادا

 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم سید حمید رضا عمادالسادات

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

سهیل عمرانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

نظام الدین غریب نواز اسفندآبادی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:آلمان
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 -نام و نام خانوادگي:

محمود فرزین

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:farzin@cc.iut.ac.ir

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:کارشناسی ارشدEngland/ University of Manchester /
دکتریEngland/ University of Manchester /
 سوابق کار:عضــو هیــات علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان  /دانشــکده
مهندسی مکانیک
 محل اقامت:ایران

 -نام و نام خانوادگي:

سید نصراله قاضی میر سعید

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:ghazi_mirsaied@sadid.ir

 محل اقامت:ایران

 -نام و نام خانوادگي:

مجید قره باغی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
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 -نام و نام خانوادگي:

محمد رضا قضاوی خوراسکانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 سوابق کار:عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس  /دانشــکده
مهندســی مکانیک
 محل اقامت:ایران
 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم محسن کاموسی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 -نام و نام خانوادگي:

ارسالن گزینی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:امریکا
 -نام و نام خانوادگي:

عباس لقمان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:aloghman@kashanu.ac.ir

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:کارشناسی ارشد /دانشکاه صنعتی امیر کبیر  /تهران
دکتریAustralia / University of Adelaide /
 سوابق کار:عضــو هیــات علمــی دانشــگاه کاشــان  /گــروه مهندســی
مکا نیک
 محل اقامت:ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم حسین ماهرو

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

اسمعیل مختاری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

افسانه معتمدی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:solacar3@yahoo.com

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:کارشناسی ارشد /دکتری
 محل اقامت:استرالیا

 -نام و نام خانوادگي:

مهدی معرفت

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 پست الكترونيك:maerefat@modares.ac.ir

 سوابق کار:دانشگاه تربیت مدرس  /دانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم مسعود مکارم

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

سعید مهدیزاده طهرانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
کارشناسی  /کارشناسی ارشد
 پست الكترونيك:s,mehdizadeh@farab.com

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:دیپلم /دبیرستان پیرنیا  /تهران
 سوابق کار:شرکت فراب
 محل اقامت:ایران

 -نام و نام خانوادگي:

مسعود میالنی نیا

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

عبدالرضا نادری افوشته

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
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 -نام و نام خانوادگي:

سعید نجد احمدی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 -پست الكترونيك:

saeed@zobshomal.com

 سوابق کار:شرکت صنایع ذوب شمال
 محل اقامت:گرگان  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

حسین هراتیان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

احمد همتی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:تهران  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

ژرژیک یوسفی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک
 محل اقامت:امریکا
333

دانشآموختگان دوره نهم

دانشکده مهندسی شیمی
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

سید حسین اسمعیلنژاد

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:esmailnejad@pck-ir.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان دارالفنون تهران/ریاضی فیزیک1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمی1358 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبان انگلیسی (خوب) آلمان /بازدید از کارخانجات و انتقال تکنولوژی به داخل /یک ماه-ژاپن  /بازدید از کارخانجات و انتقال تکنولوژی به داخل /یک ماه

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 شرکت داروسازی شهید فقیهی /تهران/تحقیقات ،مدیرعامل1366-1361/ شرکت شایان شیمی/تهران/مدیر تولید1372-1364/ مشاور و مجری تحقیقات و فرموالسیون 24 /سال -شرکت پاک کوشش کار/تهران/مدیرعامل1378/تاکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:
		

 نوآوری/فرموالســیون فرآوردههــای شــیمیایی صنایــع غذایــی کــه بیــش از ایــنانحصاری از خارج از کشور وارد میشد.

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

ـ وندورلیست شرکت پخش و پاالیش فرآوردههای نفتی
ـ وندورلیست وزارت نفت
ـ وندورلیست شرکت تعمیرات و بهرهبرداری مپنا
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ـ انجمن استصنا
ـ انجمن مهندسی دریایی
		

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :پریــوش جهانگیــری (همســر) :کارشناســی زبــان و ادبیــاتآلمانی/شــیما اســمعیلنژاد (دختــرم) :کارشناســی ارشــد شــیمی آلــی دارای مقالــه علمــی
پژوهشی/شــمیم اســمعیلنژاد (دختــرم) :کارشناســی ارشــد مهندســی شــیمی دارای
مقالــه علمــی پژوهشــی/بنده و دخترانــم در شــرکت همــکار هســتیم و بــه عنــوان همکار
بــا بنــده فعالیــت دارنــد.
 عالیق شخصی  :عالقهمند به ورزشهای فوتبال و تنیس روی میز -محل اقامت :ایران /تهران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 کار و تالش و تفکر و ریسکپذیری و در نهایت خدمت به ایران مطالعــه عمومــی و فنــی ،مثبتاندیشــی ،بررســی کامــل مشــکالت و راهحلهــا،صبــوری در کار ،برخــورد محترمانــه بــا کلیــه کارکنــان همــکار
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

اکرم پایدار

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:snpaydar@ yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان هدف تهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمی1358/ کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمیدوره کارشناسی ارشد ویژه پرسنل وزارت نیرو1358 /

دورههای آموزشی تکمیلی:

 -آشنایی با زبان هاي انگلیسی و آلمانی در حد خوب

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 وزرات نیرو و شرکت آب و فاضالب/ایران/کارشناس آب و فاضالب1374-1362/ فرهنگستان زبان و ادب فارسی /ایران/عضوگروههای مهندسی محیط زیست ومهندسی شیمی-1385 /جاری
 -مهندسین مشاور مختلف/ایران/کارشناس تصفیه آب و فاضالب-1375/جاری

زندگینامه

 وضعیت خانواده :دارای همسر و دو فرزند -محل اقامت :تهران ـ ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

فخرالدین جهانبخش

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:e.f.jahanbakhsh@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان اسدآبادی تهران/ریاضی1353 / -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمی/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبانهای ترکی (زبان مادری)  /انگلیسی (متوسط)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 شرکت فتوشیمی /تهران/مدیرعامل86-59/ -شرکت سبز پاالیش البرز/کرج /مدیر دپارتمان تصفیه یاب 97-86/

زندگینامه

 -محل اقامت :ایران/تهران،کرج

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 اول :تخصــص تنهــا یــا بهتریــن مســیر بــرای موفقیــت درزندگــی نیســت.
 دوم :چــه تحصیــل ،چــه شــغل ،بایــد بــا روحیــات واســتعدادهای شــخص همخوانــی داشــته باشــد.
 ســوم :در مســیر کار در صــورت بهترینهــا بــودن باعــثموفقیــت میشــود.
و چــه تحصیــل و چــ ه کار ،بــرای فقــط قبــول یــا گــذران
زندگــی باعــث رکــورد و عقبافتادگــی میشــود.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

لطفعلی چاوشی نجف آبادی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:info@eorc.ir / l.chavoshi34@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان ،نجف آباد/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد :مركز آموزش مديريت دولتي اراك

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -دوره هاي آموزشي تخصصي شغلي

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

		

 پاالیشگاه اصفهان/اصفهان/مهندس پاالیش و بهره برداری68-61/ پاالیشگاه آبادان/آبادان/معاونت و رئیس پاالیش70-68/ شرکت پاالیش نفت اراک/اراک/مدیر مهندسی82-70/ شرکت پاالیش نفت اراک/اراک/مدیر عامل89-82/ -شرکت پاالیش نفت اصفهان/اصفهان/رئیس هیئت مدیره97/

زندگینامه

 وضعیت خانواده :دارای همسر و سه فرزند عالیق شخصی  :کوه نوردی ،شنا ونجوم -محل اقامت :ایران اصفهان

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 هميشــه بــراي انجــام دادن و يــا انجــام نــدادن يــك كار بايــد داليــل كافــي و ســنجيدهعقلــي و علمــي وجــود داشــته باشــد و بــراي ايــن كار قــدرت تحليل انديشــه ها ،اســتفاده
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از تجــارب و پيشــنهادات و اســتخراج انديشــه هــا و راهكارهــاي نــاب ،ضــروري اســت
در غيــر ايــن صــورت حاصــل كار در هــر زمينــه اي بــه جــز زيــان وخســارت نخواهــد
بود.
 زندگــي در هــر دوره ،زمــان و مــكان بــدون ســختي و مشــكل نيســت .از مشــكالتنبايــد ترســيد .بــراي حــل هــر مشــكلي قطعـ ًا راه حــل هايــي وجــود دارد و براي رســيدن
بــه ايــن راه حــل هــا جوهــره موفقيــت ،اميــد و تالش اســت .در هيــچ كاري بدون عشــق
و عالقــه بــه آن كار و رضايتمنــدي از انجــام دادن آن خدمــت ،موفقيــت ميســر نيســت.
پــس بــا اميــد و تــاش و عالقــه بــه انجــام خدمــت ،موفقيــت حاصــل خواهــد شــد.
ممكــن اســت همــه ايــده هــا و اميدهــا و آرزوهــا قابــل تحقــق نباشــد ولــي بــه قــدر تــوان
بايــد تــاش نمــود.
هم به قدر تشنگی باید چشید
 -آب دریا را اگر نتوان کشید
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدصادق حاجی تاروردی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 -پست الكترونيك:

tarverdi@acecr.ac.ir / sadeqtarverdi@gmail.com

تحصیالت

متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان آذر تهران/ریاضی1352/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمی1358 / کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتي شریف /مهندسي شیمي1368/ -دکتری :دانشکده فنی دانشگاه تهران ،تهران/مهندسی شیمی1384/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنايي با زبانهای انگلیسی (خوب)/عربی (کم) /فرانسوی (کم)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 مدیر گروه مهندسي شیمي جهاد دانشگاهي صنعتي شریف1369 - 1360/ قائممقام مراكز تحقیقاتي جهاد دانشگاهی1367-1367/ مسئول مراكز تحقیقاتي جهاد دانشگاهی 1367 / مدیرمسئول و عضو هیئت تحریریه نشریه شیمي و مهندسي شیمي ایران و نشریه -1369/ IJCCE1379
 معاون اجرایي معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي صنعتي شریف1371 - 1369/ مدیر مركز تحقیقات و توسعه صنایع شیمیایي ایران1371/ مدیر پروژه احداث كارخانه كمپوست كرج1372- 1371/ مدیرعامل شركت جهش كیمیا متعلق به جهاد دانشگاهي صنعتي شریف1372 - 71/ رئیس مركز تحقیقات و توسعه صنایع شیمیایی ایران1377-1372 / رئیس پژوهشكده توسعه صنایع شیمیایی ایران 1379 - 1377 / مدیر مهندسي فرآیند طرح تولید آلومینا از سنگ معدن نفلین سینیت وزارت معادن و فلزات1376/ رئیس شوراي تخصصي شیمي و مهندسي شیمي معاونت پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي1381/ 1385 نماینده جهاد دانشگاهي در شركت ملي گاز ایران1383/342
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 سرپرست مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي 1385- 1384 / معاون پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي1389 - 1385 / رئیس مجتمع تحقیقاتي جهاد دانشگاهي(1388 - 1385/همزمان) رئیس شوراي نظارت بر نشریات جهاد دانشگاهي(1389- 1385 /همزمان) رئیس شوراي بررسي نهایي طرحهای جهاد دانشگاهي(1389- 1385/همزمان) رئیس و عضو شوراي راهبري برنامهریزی بخش پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي1386 / رئیس و عضو كمیته تخصصي فني و مهندسي كمیسیون مركزي ارتقای جهاد دانشگاهي 1386 /تاكنون(همزمان)
 نایبرئیس شوراي نظارت و گسترش تشكیالت پژوهشي جهاد دانشگاهي 1389- 1386 /(همزمان)
 رئیس پارک علم و فناوري البرز جهاد دانشگاهي (هلجرد) 1392- 1387 / رئیس مجتمع تحقیقاتي شهداي جهاد دانشگاهي1391- 1389 / رئیس كمیته داوران سومین و چهارمین جشنواره علم تا عمل استان البرز1391 - 1392/ سردبیر فصلنامه علمي ترویجي توسعه تكنولوژي صنعتي  1391 /تاكنون نماینده معاونت پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس (عسلویه)1392 /
 معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي صنعتي شریف 1393 - 1392 / سرپرست پژوهشكده توسعه تكنولوژي  1392تاكنون -مدیرکل دفتر امور فناوري استانها معاونت علمي و فناوري رئیسجمهور1395-1394 /

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 اختراعات: .1ایران  1389 / 12 / 25 - 69353مجتبي شمسیپور ،نرمین بهرامي آده ،محمدصادق حاجي
تاروردي ،مصطفي یزدي ممقاني ،فاطمه زارعي« ،ساخت نانوكامپوزیت گوگرد» ،مونت موري
لونیت(رس) ،پژوهشكده توسعه صنایع شیمیایي ایران.
 -2ایران  ،1390 / 05 / 24 - 71096مجتبي شمسیپور ،نرمین بهرامي آده ،محمدصادق حاجي
تاروردي ،طناز پورواال ،مصطفي یزدي ممقاني ،فاطمه زارعي« ،نانوكامپوزیت گوگرد  -سیلیكا
جهت پوشش دهي سطوح بتني» ،پژوهشكده توسعه صنایع شیمیایي ایران
 .3ایران  -1391 / 04 / 26 - 76007محمدصادق حاجي تاروردي ،نرمین بهرامي آده ،مجتبي
شمسیپور ،فاطمه زارعي ،مصطفي یزدي ممقاني« ،نانو پوشش خود تمیزكن ضد قارچ گوگرد -
تیتانیا براي سطوح آلوده» ،پژوهشكده توسعه صنایع شیمیایي ایران
 فعالیتهای پژوهشي .1ساخت آزمایشگاهي كلرورآمونیم از سولفات آمونیم و برآورد اقتصادي احداث واحد صنعتي آن
1360/
 .2طراحي و احداث واحد بازیابي الكل از پساب واحد فرآوري پالسماي خون سازمان انتقال خون
ایران1366/
 .3طراحي واحد تولید نیمهصنعتی كف اطفاي حریق(1361/ )FOAM
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 .4طراحي واحد پایلوت تولید اسید تانیک از مازوج درخت بلوط1361/
 .5طراحي و احداث واحد تولید محلول ظهور زینک مثبت لیتوگرافي1362/
 .6طراحي و احداث پایلوت تولید اسید بوریک از سنگ معدن 1365/
 .7طراحي و احداث پایلوت تولید دیاکسید منگنز از سنگ معدن 1365/
 .8طراحي و احداث دستگاه تولید هیدروژن از ضایعات آلومینیم 1367/
 .9مشاوره براي طراحي كارخانه تولید كودآلي (كمپوست) از زبالههای شهري به ظرفیت  500تن در
روز براي شهرستان كرج1373 - 1370 /
 .10نظارت بر طراحي و احداث پایلوت تولید گلیسرول مونواستئارات1377 - 1375/
 .11بررسي آماري پروژههای طرح ملي تحقیقات سال 1378 - 1377/1376
 .12ساخت آزمایشگاهي سدیم فلوراید و آمونیم فلوراید و برآورد اقتصادي آن 1379 - 1378/
مركــز
احــداث
بــراي
«برنامهریــزی
پــروژه
بــر
نظــارت
.13
تحقیقــات مهندســي نمکهــای هالیــت و فلوریــن» 1381- 1379/
 .14نظارت بر پروژه اصالح فرایند سالوي پتروشیمي شیراز (تولید كربنات سدیم از نمک) برای حل
مشكل كلسیم كلرید ضایعاتي1380 - 1379/
 .15تبدیل پالسما  -كاتالیستي گاز متان (كرونا و 1384-1381/ )DBD
 .16تدوین استراتژي توسعه صنایع شیمیایي كشور ،مواد شیمیایي پایاني 1383 - 1382/
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ســرد» ،نشــریه شــیمي و مهندســی شــیمي ایــران ،دوره  ،23شــماره یــک ،ســال  ،1383ص .7
-6 Tarverdi M. H., Mortazavi Y., Khodadadi A.-A., Mohajerzadeh S. S.,“Nonoxidative non-catalytic methane conversion to high molecular weight hydrocarbons
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using dielectric barrier discharge reactor”, 16th International congress of Chemical
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،» «راهكارهاي توسعه صنعت شوینده ایران، محسن قرنفلي، محمدصادق حاجي تاروردي.10
.1383 ،2  شماره،نشریه توسعه تكنولوژي
-11 M. Sadegh H.Tarverdi, Yadollah Mortazavi1, Abbasali Khodadadi1 and
Shamsoddin Mohajerzadeh,” Synergetic effects of plasma, temperature and diluant
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discharge reactor”, Iranian journal of chem. & chem. Eng., Vol24, No.2005 ,4(ISI)
-12Mohammad Esmaieli, Yadollah Mortazavi, Abbas Ali Khodadadi,
Mohammadsadegh Hajitarverdi,» Natural Gas to Carbon Nanotubes by Chemical
Vapor Deposition on Fe/MgO»,Carbon 2005: International Conference on CarbonGyeongju, Korea, 2005
، عبدالرضا جعفري، حسن معتمدرضایي، محسن قرنفلي، محمدصادق حاجي تاروردي.13
 زمستان، شماره نهم، سال سوم، نشریه توسعه تكنولوژي،»«راهبردهاي توسعه صنعت تایر ایران
.59  ص،1384
-14 A.A. Rassafi, A.N. Azadani, Z. Esmaeili, S. Sharifnia and M. S. Hajitarverdi A
sustainable fuel strategy for the Iranian passenger cars using a continuous dynamic
optimization approach, Current World Environment, Vol5, No. 2, Page No. 234-229,
Dec 2010(ISI)
-15 Mojtaba shamsipur, Narmin Bahrami Adeh, Mostafa Yazdi Mamaghani,
Mohammad Sadegh Hajitarverdi, Fatemeh Zarei, “Preparation and Investigation
of Mechanical Properties of Novel Sulfur Polymer Composite”, Proceedings of the
polymer Processing Society Asia/Australia Regional Meeting – PPS-2011-Nov -15
17,2011, Kish Island(Iran)
-16 Shamsipur, M., Bahrami Adeh, N., Hajitarverdi, M. S., Zarei, F.,Yazdi Mamaghani,
M,»Morphological and Durability Properties of Novel Plasticized Sulfur Nanofilled
Composites»,The 3rd International Conference on Composites: Characterization,
Fabrication and Application (CCFA3-) December 2012 ,19-18, Tehran, Iran
 محمدصادق، مصطفي یزدي ممقاني، فاطمه زارعي، نرمین بهرامي آده، مجتبي شمسیپور.17
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حاجي تاروردي« ،اصالح سطح نانو ذرات  TiO2با عامل سیالني و بررسي تأثیر آن بر خواص
مكانیكي ماتریس گوگردي» ،همایش ملي فناوریهای نوین در صنایع شیمیایي ،دانشگاه تربیت
مدرس  3 - 2خرداد - 1391 -تهران /ایران.
;-18 Shamsipur, Mojtaba; Bahrami Adeh, Narmin; Hajitarverdi, Mohammad Sadeg
Yazdi Mamaghani, Mostafa; Zarei, Fatemeh, «Influence of Micro and Nano Silica on
)Mechanical Properties of Plasticized Sulfur Composites», Vol.32, No.2013 ,3,p7-1(ISI
-19 M. Shamsipur,N. Bahrami-Adeh,M.S. Hajitarverdi,F. Zarei,M. Yazdimamaghani
andI. Zargarlellahi Fabrication and Characterization of Plasticized Sulfur
Nanocomposite Using Surface-Modified TiO2 Nanoparticles ”,Middle-East Journal
of Scientific Research 2014 ,129-124 :)1( 20
;-20 Pourfayaz, Fathollah; Ahmadi-Avval, Parviz; Haji Tarverdi, Mohammad Sadegh
Maleki, Akbar; Ahmadi, Mohammad Hossein, “A Study of Effects of Different Surface
Modifications of MWCNTs on their Adsorption apacity of Benzene and Toluene”,
)Iranian journal of chem. & chem. Eng., Vol 36, No.2017 ,6(ISI
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 کســانی نامشــان در کشــور و جهــان پایــدار و درخشــان میمانــد کــه در یــکزمینــه و رشــته خــاص متمرکــز شــوند و از هیــچ مانــع و ســدی هــراس نداشــته باشــند
و تمــام تــاش و همتشــان را صــرف رســیدن بــه اهــداف بلنــد ملــی و جهانــی کننــد و
بداننــد کــه عــزت ابــدی از جانــب خداســت.
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-“Experimental determination and analysis of CO2, SO2 and NOx emission factors in Iran and
”conventional power Plants
« -17جداسازي  CO2از گازهاي خروجي دودكش نیروگاهها توسط تماس دهنده
غشائي» 28 ،امين كنفرانس بینالمللی برق ،آبان سال 1392
 -18ژورنال علمی پژوهشی
“A technical and economic assessment of fuel oil hydro treating technology for steam power plant
SOx and NOx emission control”, Advances in Environmental technology journal, (2016) pages 54- 45.
« -19توســعه پایــدار نیروگاههــای کشــور» اولیــن کتــاب جامــع مدیریــت ،توســعه و
تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی و صنایــع وابســته ،پاییــز 1396

همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی زیر:

 «تعییــن ســهم انتشــار گازهــای گلخانـهای در سیســتم انــرژی کشــور تــا ســال 2030در ســناریوی مرجــع» مدیــر پــروژه ()95 - 96
 «شناســایی هزینــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای در بخشهــای عرضــه وتقاضــای سیســتم انــرژی کشــور (بــا تأکیــد بــر بخــش بــرق) مســئول فنــی پــروژه (95
تاکنــون)
 شبیهســازی و طراحــی سیســتم کندانــس و بازیابــی بخــارات برجهــای خنککنتــرو اجــرای پایلــوت در نیــروگاه (همــکار اصلــی) ()92-94
 برنامهریزی جامع و یکپارچه انرژی کشور تا سال )93-95( 1420 طراحی و پیادهسازی نیروگاه یک مگاوات خورشیدی در سایت اراک ()94 انتخــاب روش بهینــه ســولفورزدایی دود در نیروگاههــای بخــاری کشــور از طریــقمالحظــات فنــی و اقتصــادی
 طراحی و ساخت سیستم پایش مداوم آالیندههای دودکش نیروگاهها بازیابی درینهای گرم نیروگاه نکاء (تهیه مشخصات فنی تجهیزات) بهینهســازی مصــرف آب نیروگاههــای حرارتــی از طریــق کاهــش تلفــات و بازیابــیپســابها
 کاهــش  CO2گاز دودکــش نیروگاههــا از طریــق تمــاس دهندههــای غشــایی وســاخت پایلــوت در نیروگاهــی
 امکانســنجی و طراحــی مفهومــی بهکارگیــری سیســتم کاتالیســتی کاهــش NOxدر نیــروگاه شــهید رجایــی
 دورنمای توسعه همکاریهای مشترک ایران و ارمنستان در بخش انرژی برنامهریزی راهبردی تحقیقات برق کشور همکاری در تدوین اسناد راهبری پژوهشکده انرژی و محیط زیستتدوین نرم افزار اجرای بازار برق روزانه کشور350
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 طراحی و ساخت استک  50وات  SOFCبا سوخت گاز طبیعی طراحی و ساخت استک  100وات پیل سوختی اکسید جامدتدوین اطلس آلودگی نیروگاههای کشور 1385-1387
همــکاری در تدویــن اســناد راهبــردی توســعه فنــاوری انــرژی خورشــیدی ایــران و
آالیندههــا در صنعــت بــرق ایــران

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

		

 دریافت لوح تقدیر از وزیر نیرو /پژوهشگر برتر وزارت نیرو 1380 /تقدیرنامه کنفرانس بینالمللی برق /اولین دبیر شیمی (هفدهمین کنفرانس بینالمللی
برق)1381/
 لوح تقدیر رئیس پژوهشگاه نیرو  /رئیس پژوهشکده نمونه  1389 /و پژوهشکدهبرتر در سالهای  1387و 1388
 کسب مدال طال ،دو نقره و دو برنز 3/دوره مسابقات کشوری تائیچیچوان/1393 ،1391و 1395

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســرم آرشــیتکت و دو دختــرم در حــوزه نرمافــزار و ســختافزارفعالیــت دارند.
 عالیــق شــخصی  :کوهنــوردی ،اســکی ،شــنا ،تائیچــی چــوان و چــی کنــگ (درســطح مربــی) ،نقاشــی ،فلســفه ،موســیقی کالســیک
 -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 انتخــاب هــدف از زمــان فارغالتحصیلــی و دورانــی کــه بایــد از آموختههایمــان بهــرهگیریــم ،بســیار مهــم اســت .بــا توجــه بــه شــرایط ســالهای  1358بــه بعــد کــه بحــث
خودکفایــی و ســاخت داخــل مطــرح شــده بــود ،مــن عالقــه خــود را در تحقیقــات و
طراحــی یافتــم و بــه توصیــه پــدرم کــه میفرمــود ســعی کنیــد هــر روز بــه علــم خــود
بیفزاییــد ،تــاش در یادگیــری مــداوم در امــر طراحــی داشــتم .مســلم ًا پیگیــری در امــر
یادگیــری همــواره دریچههــای جذابتــری را بــه روی انســان میگشــاید و لــذت
مشــاهده نتیجــه مطلــوب ادامــه راه را همــوار میکنــد.
پیــام مــن بــه نســل جــوان مشــتمل اســت بــر انتخــاب هــدف،
عشــق و عالقــه بــه اجــرای هــدف در کنــار همــکاران ،ســعی و
تــاش مــداوم و تــوکل بــه خــدا کــه پیوســته مــا را در مواجهــه و
حــل مشــکالت پیــروز میکنــد.
در کنــار کار اجرایــی همیشــه مطالعــه کتــب و پرداختــن بــه
هنــر و ورزش کمــک فراوانــی در تنشزدایــی کارهــای اجرایــی
و نقــش بســزایی در ادامــه راه خواهــد داشــت.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محسن شادروان

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:sanattadbirandish@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان امیر خیزی  /تبریز  /ریاضی1353 / کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمی/ کارشناسی ارشد :مهندسی متالورژی گرایش خوردگی /دانشکده فنیدانشگاه تهران1374 /

		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 مجموعـ ًا  30ســال در رشــتههای تولیــد خمیرکاغــذ ،تولیــد چــرم ،تصفیه و بهســازیآب ،پوشـشهای صنعتــی و کنتــرل خوردگــی

		

زندگینامه

 -محل اقامت:تبریز ،ایران
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

مجید عاقل منش

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:majidaghelmanesh@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان هدف تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمی1362/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبان انگلیسی (متوسط)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

  30سال دارای البراتوار /تهران/مدیر البراتوار1367/تاامروز -تولید مواد دندانپزشکی /برند کیمیا

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:
		

 -ساخت مواد دندانپزشکی/انواع مواد کلینیکی مورد استفاده در دندان پزشکی

زندگینامه

 وضعیت خانواده :همسر :دندانپزشک؛ دختر :متخصص رباتیک -محل اقامت :ایران ،تهران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 چــون مــن از ابتــدا در کار تولیــد بــودم ،پیشــنهادم بــه همــه جوانــان ایــن اســتکــه بــه دنبــال ســاخت و ابــداع مــواد مــورد نیــاز کشــوربروند .مــن بهشــخصه
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در حــال حاضــر حــدود  250هــزار بســته دندان پزشــکی تولیــد میکنــم کــه
عمدت ـ ًا در ایــران و حــدود 10درصــد از تولیــدات در کشــورهای همســایه عرضــه
میکنــم.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

رضا فرزانه

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:rezafarzaneh54@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان صائب اصفهان 1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمی1358/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي با زبانانگلیسی مدیریت عمومی/مرکز آموزش مدیریت دولتی 6/1362/ماهمدیریت و کنترل پروژه/شرکت توسعه صنایع ساختمانی 6/1371/ماه

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 کارخانـهای بــا نــام کارخانــه ماشینســازی فرزانــه بیــش از  20ســال اســت به ســاختتجهیــزات تصفیــه فاضالبهــای صنعتــی و ســایر طرحهــا میپــردازد .در ایــن کارخانــه
عــاوه بــر ســاخت هوادههــای ســطحی ،بلورهــای هوادهــی ،پکیجهــای پیشســاخته
تصفیــه فاضــاب ،فیلترپــرس و نظایــر آن ،تجهیــزات دیگــری همچــون فرمانتورهــای
تولیــد الــکل ،برجهــای تقطیــر الــکل ،برجهــای تقطیــر فاضــاب صنایــع خــاص،
کولینــگ تاورهــای بــزرگ بــا مصــرف پاییــن ،فرمانتورهــای بازیافــت کاتالیســت های
نفتی و غیره پرداخته میشود.
 در زمینــه دامداریهــا تاکنــون بیــش از  65طــرح تصفیــه فاضــاب اجــرا کــردهام.بــا تجربــه حاصــل از ایــن تعــداد پــروژه ،اخیــراً شــروع بــه طراحــی طرحهایــی بــرای
دامداریهــا کــردهام کــه در قالــب ایــن طرحهــا هــم بــه ســاماندهی کــود در ایــن
واحدهــا کمــک و هــم بخــش زیــادی از بــو را از بیــن میبــرد و از همــه مهمتــر بــه
کاهــش معضــل جهانــی گازهــای گلخانـهای کمک و هــم مقادیــر بســیاری از کودهای
ســالم مایــع و جامــد کشــاورزی تولیــد میکنــد و هــم مقادیــر درخــور توجهــی آب
مناســب کشــاورزی فراهــم میشــود .ایــن طرحهــا کامــ ًا ایرانــی اســت ،ارزبــری
نــدارد و تجهیــزات آنهــا در داخــل ســاخته میشــود/.ایران و در ســطح کشــور/طراح
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و مجــری
 تقریب ـ ًا در همــه رشــتههای صنعتــی و کشــاورزی تصفیــه فاضــاب صنعتــی احــداثکــردهام ( .حــدود  650واحــد) /طــراح و مجــری 1369 /تاکنــون
 کار مــن بیشــتر پــروژه ای بــوده اســت .بــرای مثــال ،حــدود  650طــرح تصفیــهفاضــاب در ســطح کشــور در حــدود  30ســال اخیــر انجــام دادهام .چنــد پــروژه در
زمینــه صنایــع ســاختمانی و ســرامیک و چینــی اجرا شــده اســت .ماننــد طراحــی و اجرای
طــرح تولیــد ماســه ریختهگــری چیــروک طبــس بــرای شــرکت احیــاء فــوالد ســپاهان،
طــرح توســعه کاشــی گیــان در ســال  1366کــه کاشــی اســپلیت تایــل تولیــد میکرد،
در ارتبــاط بــا ســازمان صنایــع ملــی ،کارخانــه چینــی پــاک ســرام در اصفهــان و/...
ایران/طــراح و مجــری

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر ،خان ـهدار؛ یــک پســر ،مهنــدس مکانیــک؛ یــک دختــر،دکتــری صنایــع غذایــی.
 عالیق شخصی  :علمی و بهویژه کیهانشناسی -محل اقامت :ایران ،اصفهان

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 در زمــان تحصیــل بســیاری از القائــات وجــود داشــت کــه بســیاری از دروس علمــیدانشــگاه در کارهــای اجرایــی بیــرون از دانشــگاه کارایــی نــدارد .مــن هــم بــه تأثیــر
همیــن القائــات گاه ایــن بــاور را داشــتم .آرزوی دسـتنیافتنی مــن ایــن اســت کــه بــاز
بــه ســال اول بازمیگشــتم و مجموعــه دروس دانشــگاه در همــه زمینههــا و حتــی فراتــر
از آنهــا را مجــدداً بــهطــور کامــل آمــوزش میدیــدم .کاری بــود کــه بعــد از دانشــگاه
ســعی کــردم انجــام دهــم و مطمئنـ ًا بــه دلیــل مشــغولیتهای کاری و ذهنــی ،بـ ه طــور
کامــل انجــام داده نشــد .هیــچ بخشــی از دروس دانشــگاه و حتــی مطالعــات مربــوط و
خــارج از آنهــا نیســت کــه بــه شــکلی در درک واقعیتهــای علمــی و فنــی در طــول کار
بــا آن برخــورد میکنیــم و از آن مهمتــر ،در شــناخت جهــان کارایــی خــاص خــود را
نداشــته باشــد.
 بارهــا و بــه ویــژه در پایــان هــر دوره دهســاله ایــن تصــور بــر مــن غالــب میشــد کــهدوران فعالیــت و تحــرک مــن و در واقــع معنــای زندگــی مــن بــه پایــان رســیده اســت؛
بعــد متوجــه شــدم کــه تصــوری غیــر واقعــی بــوده اســت .اولیــن بــار ایــن احســاس در
پایــان تحصیــل در مــن بــه وجــود آمــد .امــروز بیــش از هــر زمانــی اعتقــاد دارم کــه تــا
زندگــی هســت ،مطلقـ ًا و مطلقـ ًا هیــچ نقطــه پایــان یــا افــت بــرای انســان دارای بــاور
بــه زندگــی فعــال و پویــا وجــود نــدارد .همیشــه وقــت بــرای آموختــن ،تجربهکــردن و
دســتیابی بــه مرزهــای علمــی ارضاکننــده درون وجــود دارد و پیشــرفتهای علمــی و نیز
ف ّنــاوری ایــن مســیر را همــوار میکنــد.
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 گاهــی بیانگیــزه بــودن بســیاری از جوانــان در علمآمــوزی بــه نبــود شــرایط اجتماعــیمناســب و وجــود شــکلی از برخــورد دوگانــه در آن نســبت داده میشــود .جوانهایــی
کــه چشمبســته در ایــن بــاور گرفتــار میشــوند ،فقــط و فقــط خــود را فریــب
میدهنــد .بــا ایــن بــاور شــرایط اجتماعــی تغییــر نمیکنــد و در عیــن حــال آن جــوان نیــز
بــه توانمنــدی الزم در دنیایــی کــه روز بــه روز و هرچــه بیشــتر بــر زیرســاختهای علمــی
اســتوار میشــود ،دســت نیافتــه و نبایــد انتظــار زیــادی از زندگــی خــود داشــته باشــد.
آنچــه میتوانــد انســان را حتــی اگــر دچــار ضعفهــای جســمانی باشــد ،فعــال و ســرزنده
نگــه دارد ،علمآمــوزی پیوســته و بیوقفــه حداقــل در یــک زمینــه مــورد عالقــه اســت.
مثـ ًا مــن بــا پیگیــری جــدی کیهانشناســی علمــی و تــاش جــدی در دســتیابی بــه ابعــاد
مختلــف ایــن علــم و آخریــن دســتاوردها در ایــن زمینــه در حــد تواناییهــای ذهنــی و
علمــی خــود ،دنیایــی مــوازی بــا دنیــای معمــول ـ کــه گاه مــالآور اســت ـ بــه وجــود
آوردهام کــه از طریــق شــناخت جهــان واقعــی ،انگیــزهای شــیرین و زیبــا بــرای ادامــه تــا
پایــان در هــر شــرایطی فراهــم کنــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

نادر قنبری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:nghanbari140346@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان آذر تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمی1358/

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنایی با زبانانگلیسی (خوب) فنون مذاکره انتقال تکنولوژی اتدارکات -ایزو

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 رئیس گروه مهندسی شیمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف مدیر کارخانه تولید مواد اولیه دارویی کارشناس پروژه داروئی شهید مدرس ( اصفهان) عضو هیئت هفتنفره تعیین تکلیف صنایع کارشناس ارشد نفت بهران مدیر میانی شرکت نفت ایرانول عضو هیئتمدیره شرکت سیمرغ عضو هیئتمدیره شرکت کارتن پارس مشاور معاون وزیر نفت ناظر ارشد پاالیشگاه ستاره خلیجفارس مدیرعامل شرکت پمپ برکه (عضو فراب)358
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 -کارشناس رسمی دادگستری

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:
		

 -تالیف کتاب طراحی آسیابهای صنعتی ()1363

زندگینامه

 -محل اقامت :تهران ،ایران
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Personal Details
Name: Majid
Surname: Mahmoudian
D.O,B: 1956
Second Language: English
Marital Status: Married with two Children
Military Service: Performed
Educational
B.S. degree in Chemical Engineering from
Sharif University of Technology in 1983
Working Experience
-1 PIDMCM.D & Vice Chairman
:2014-2012
-2 Veniran M.D
:2012-2010
(AJ.V. company Registered in BVI between Iran & Venezuela)
Vice Chairman since 2013 til now)
Note: From 2011 till 2012 MD of Veniran Apadana Registered in
Iran
For setting up Methanol Plan in Assaluyeh.
-3 NPCI Project Director
:2010-2009
Adviser to Lavan Chemical Co.
-4 Managing Director
:2009-2006
(Mehr Petrochemical Co.)
- MHPC is a joint venture among Iran, Thailand and Japan:
- The job delivered in the middle of eng’g and completed in an
aggressive trend somehow appreciated by Top _ Management,
Concerned authorities and foreign investors.
-5 Managing Director & Board Member (Private Sector)
:2005-1999
(Ghaed Petrochemical Co.)
All company’s activities have been accomplished by company
(from tendering till provisional & final acceptance.)
-6 Tabriz petrochemical Co.
:1999-1990
1-6 Eng’s Mamager, ABS Project
:1999-1997
Negotiation, awarding the contract to:
a. Samsung/ Sazeh
b. Lurgi/ Chagalesh
c. Handling all activities till leave
:1997-1993
2-6 Line – A Project Manager (in Korea)
- All steps (tendering, Technical & commercial, Contract Award to
Daelim Eng’g Co).
- Financing negotiating & awarding on K-Exim Bank
-3-6 Process Dept. Manager
:192-1990
All Activities of all production lines (including utilities) carried
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out
Up to contracts award (Technip, TPL, Technimont)
- Technical, commercial and financing negotiation & development,
Especially with Stone Webster (Consultant) and Marubeni
(Financer)
For Utilities / offsite.
- All direct procurement activities 2 nd phase of UT/OS.
:1999-1996
-4-6 Transaction Committee
-5-6 Member of several Exective Committee during construction
for fast track implementation the remaining work.
:1989-1987
-7 Esfehan Petrochemical Co
-1-7 Senior Project Engineer
:1989-1988
:1988-1987
-2-7 Project Engineer
- D. Eng’s contract negotiation involvement
- Construction Tendering and Contracting involvement
-8 Board Membership
1-8 Pidmco (Vice chairman)
:2010-2009 (continued)
2-8 Mehr Petrochemical Co (Chairman)
:2014-2012
3-8 Damavand
PC Chairman
:2013-2012
-4-8Kermanshah P.C
:2014-2013 (for a
few Months)
-5-8 Petrochemical Transportation Co. (chairman) :2013-2012
6-8 Persian Gulf Co.
:2012-2011
-7-8 Ghaed Petrochemical Co
:2005-1999
8-8 Karoon Phosphate Co.
:2004
(as Chairman)
9-8 Salman Farsi PC. Vice Chairman)
2015
10-8 Lavan Industries Development PC (Vice – Chairman) 2015
Courses
-1 A. Variety of Management level courses for two years
:-1996
1998
-2 UOP Conference New- Delhi
:
1988
-3 Shiraz Petrochemical Co
:1987
-4 Pars Oil Refinery
:1983
Salient Point
Selected as Exemplary Maneger in Petroleum
Ministry in 2010.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمود مرتضوی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:mortazavi1955@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان آذر تهران/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمی

دورههای آموزشی تکمیلی:

 آشنایی با زبانانگلیسی (خوب) دوره مدیریت اجرایی  / MBAسازمان مدیریت صنعتی  /77 /دو سال دوره جامع مدیریت بازرگانی /سازمان مدیریت صنعتی / 86 /یک سال دوره مدیریــت رفتــار ســازمانی /مرکــز آمــوزش و تحقیقــات صنعتــی ایــران89 / /یــک ســال
 دوره جامــع بازاریابــی و فــروش بــا مترولــوژی کمبریــج  /انجمــن صنفــی صنعــتســیمان  / 93-91 /دوســال

		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:
 سیمان دورود  /دورود لرستان  /رئیس بهره برداری 65-61 / کارخانه فوالد و چدن دورود  /دورد لرستان71-66 / کارخانه دارو سازی لرستان (اکسیر)  /دورود  /جانشین رئیس کارخانه 74-72 / شرکت سیمان غرب  /کرمانشاه  /مدیر بازرگانی 85-74 / -شرکت سیمان خزر  /تهران  /معاون بازرگانی 94-85 /

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

 عضویت در تیم تنیس روی میز دانشکده مهندسی شیمی 58-54 /362
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عضویت در تیم والیبال دانشکده مهندسی شیمی 58-54 /
عضویت در تیم تنیس روی میز شرکت سیمان غرب 85-74 /
		

زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر خانــه دار اســت و فرزنــد بزرگــم (پســر) فــوق لیســانسمهندســی بــرق ومقیــم کانــادا  -فرزنــد دوم (دختــر) پزشــک و شــاغل در تامیــن
اجتماعــی  -فرزنــد ســوم (پســر) دانشــجوی  MBAدانشــگاه صنعتــی شــریف ( و
شــاغل در شــرکت)
 عالیق شخصی  :ورزش  ،هنر و فعالیت های اجتماعی -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 بهتریــن روش جهــت حضــور و پویایــی در محیــط کار ،صداقــت و جدیــت در کاراســت .اگــر چــه ممکــن اســت برخــی وابســتگی هــا موجــب پیشــرفت مقطعــی گــردد
لیکــن معمــوال کوتــاه مــدت اســت و بهتــر اســت انســان بــه توانایــی هــا و دانــش و
تجــارب خــود متکــی باشــد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

احمد مطهری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:ahmad.motahari86@gmail.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان ابوسعید مشهد/ریاضی1352/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمی1358/ کارشناسی ارشد :دانشگاه /Kemptenمونیخ1384/MBA/ -دکتری:

دورههای آموزشی تکمیلی:

		

 آشنايي با زبان انگلیسی (متوسط) دوره کارآموزی/کارخانجات تولیدی تهران 6/1358/ماه -دوره کارآموزی/کارخانه قند ثابت فریمان 4/1358/ماه

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 کارگاه تولید مایع ظرفشویی صدرا/تهران/سهامدار و مدیر1372-1361/ شرکت شیمیایی بهداد/تهران/سهامدار و عضو هیئتمدیره1378-1366/ شرکت فرآورد پالستیک/فریمان/سهامدار و عضو هیئتمدیره1366/تاکنون شرکت شیمیایی بهداش/تهران/سهامدار و عضو هیئتمدیره1378-1368/ شرکت صدرا شیمی/تهران/سهامدار و عضو هیئتمدیره1372/تاکنون شرکت روغن نباتی فرآورد/فریمان/سهامدار و عضو هیئتمدیره1372/تاکنون شرکت آمون تجارت طوس/تهران/سهامدار و عضو هیئتمدیره1380/تاکنون شرکت مهندسی سرزمین طالیی آریاک/تهران/سهامدار و عضوهیئتمدیره1382 /تاکنون شرکت تیناوند/تهران/سهامدار و عضو هیئتمدیره1382/تاکنون شرکت سمن دانه/تهران/سهامدار و عضو هیئتمدیره1386/تاکنون -شرکت آلتیس/تهران/سهامدار1394/تاکنون
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زندگینامه

 وضعیــت خانــواده :همســر ،دیپلــم و خان ـهدار/دارای دو دختــر و دو پسر/پســر اول:کارشناســی ارشــد ( )MBAاز اســکاتلند؛ کارشناســی  ITدانشــگاه آمریکایــی امــارات/
پســر دوم :کارشناســی ارشــد بازاریابــی و تبلیغــات در فضــای مجــازی از دانشــگاه
اســترالیا /دختــر اول :کارشناســی معمــاری داخلــی از دانشــگاه آمریکایــی امــارات/
دختــر دوم :دانشــجوی ســال ســوم معمــاری دانشــگاه آزاد
 عالیق شخصی  :فوتبال ،مطالعات سیاسی-اجتماعی -محل اقامت :تهران ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 چهــار ســال آموختیــم /چهــل ســال آموختــه هــارا بــه کار بســتیم و تجربــه اندوختیــم/بیاییــد همــت کنیــم حداقــل چهــار ســال تجاربمــان را بــه دیگــران انتقــال دهیم .

پیام به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف (شریف جوانان این مرزوبوم)

 گوهــر پــاک ببایــد کــه شــود قابــل فیــض/ور نــه هــر ســنگ و گلــی لؤلــؤ و مرجــاننشــود.
 شــما افتخــار اشــتغال بــه تحصیــل در دانشــگاهی را بــه دســت آوردهایــد کــه هنــوزبرتریــن دانشــگاه کشــور اســت و جایگاهــی واال در خــارج از کشــور دارد .بــر پایــه
آمارهــای ارائهشــده ،حداقــل  80درصــد هــزار نفــر اول قبولشــدگان آزمــون سراســری
رشــته ریاضــی فیزیــک هــر ســال دانشــگاه صنعتــی شــریف را بــرای ادامــه تحصیــل
انتخــاب میکننــد.
 شــما نخبــگان دوره تحصیلــی دبســتانی و دبیرســتانی نســل خویــش هســتید ،یعنــیبخــش برگزیــدهای از جامعــه کــه از نظــر قابلیتهــا یــا تواناییهــا برتــر از بقیــه جامعــه
هســتند و در آینــده ،در رأس هــرم منزلــت اجتماعــی ،کنتــرل ســهم نابرابــر بزرگــی از
امتیــازات را در اختیــار خواهیــد گرفــت؛ بنابرایــن نخبگــی و محیط مناســب تحصیل دو
عامــل اصلــی بــرای پیشــرفت و تعالــی شــما مهیــا اســت و بقیه بســتگی بــه همــت و اراده
دارد کــه ایــن چنــد ســال تحصیــل در دانشــگاه را چگونــه بــه ســر آوریــد.
حسن خلقی ز خدا میطلبم خوی تو را
تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود
ذره تا نبود همت عالی ،حافظ
طالب چشمه خورشید درخشان نشود

سعی و تالش کنید:

 هرگز از نتیجه تالش ناامید نباشید. ایرانــی زاده شــدهاید پــس ایرانــی بمانیــد ،حتــی اگــر در آینــده در ایــران زندگــینکنیــد.
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 در فراگرفتــن دانــش و علــوم تکبعــدی نباشــید .در دنیــای امــروز ،متخصــص بــودندر یــکرشــته دلیــل جامــع بــودن نیســت .شــما وقتــی میتوانیــد مهندســی ســرآمد
باشــید کــه بــه علــوم دیگــر بـ ه ویــژه علــوم انســانی هــم آشــنایی داشــته باشــید ،وگرنــه
همچــون یــک لــوح فشــرده ،گویــی بــدون روح و احســاس و تعهــد خواهیــد بــود کــه
فقــط اطالعــات در آن ذخیــره شــده اســت.
 در ســالها فعالیــت حرفـهای در جایــگاه یــک کارآفریــن کــه بــا بیــش از اجــرای دهپــروژه (از زمیــن خالــی تــا بهرهبــرداری کامــل) بــا مشــکالت متعــددی روبـهرو بــودهام.
در اینجــا بــه ذکــر چنــد نمونــه از آن اکتفــا میکنــم کــه رفــع ایــن مشــکالت ارادهای
ملــی و خــرد جمعــی را میطلبــد و بــه یقیــن توجــه و اندیشــیدن نســل جدیــد در اینبــاره
نیــز راهگشــا خواهــد بــود.

کمبود دانش مدیریتی در رأس هرم سازمانی واحدهای صنعتی:

 بــر پایــه یــک ســنت غلــط کــه ســالها در ایــن کشــور رایــج شــده اســت ،مدیریــتعالــی یــک واحــد صنعتــی چــه در بخــش خصوصــی و چــه دولتــی بــه مهندســان واگــذار
یــا از ســوی آنــان اشــغال میشــود .درحالــی کــه بــه خاطــر وضعیــت ناپایــدار و عــدم
انســجام قوانیــن ،چالشهــای اصلــی در واحــد صنعتــی کشــور مدیریتــی اســت کــه
متأســفانه در دانشــگاههای صنعتــی مــا بهجــز در رشــته مهندســی صنایــع ،هیــچ آشــنایی
و آموزشــی دربــاره مدیریــت بــه دانشــجویان داده نمیشــود .ایــن در حالــی اســت کــه
نیــروی انســانی مهمتریــن ســرمایه و ابــزار کار مدیــر ارشــد هــر واحــد صنعتــی اســت
بنابرایــن مدیریــت بــر آنــان الزمـ ه داشــتن دانــش مدیریتــی بــه حــد کافــی اســت.

تلۀبنیانگذار:

 یکــی از چالشهــای اساســی مدیریتــی از جملــه در واحدهــای صنعتــی در مســیردســتیابی بــه بلــوغ و رشــد ســازمانی ،بیمــاری و عارضـهای تحــت عنــوان تلــۀ بنیانگذار
( )founder trapاســت.
تلــۀ بنیانگــذار بــه حقیقتــی اطــاق میشــود کــه یــک ســازمان و نظــام اجتماعــی در
مراحــل رشــد خــود بــا ناتوانــی از ذهــن بنیانگــذاران و ذهنیــت پیشــین روبــرو میشــود
تــا نیروهــای تــازه نتواننــد بــه مطالبــات جدیــد پاســخ دهنــد و همــواره جــواب مطالبــات
در ظرفــی از ذهــن گذشــته داده میشــود کــه ایــن امــر مانــع رشــد و بلــوغ ســازمان و
شــرکت میشــود ،چراکــه هوشــمندترین بنیانگــذاران نیــز توانایــی آن را ندارنــد تــا
نســخههایی بــرای هم ـ ه دوران حیــات یــک ســازمان بپیچنــد.

جدایی مالکیت از مدیریت:

 ازدیــاد و تعــدد شــرکتها در یــک ســازمان اقتصــادی و یــا گســتردگی و تخصصــیشــدن یــک شــرکت اغلــب نیــاز جدایــی مالکیــت از مدیریــت را میطلبــد و ایــن امــر
امــروزه تقریبـ ًا در شــرکتهای بــزرگ اجتنابناپذیــر شــده اســت ولــی ایــن واگــذاری
اختیــارات و اعطــای نمایندگــی بــه دیگــران در ایــران تبدیــل بــه کابــوس وحشــتناکی
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گردیــده اســت کــه عوامــل مختلفــی مــن جملــه مــوارد ذیــل باعــث میشــود کــه دو
طــرف قضیــه هــر یــک بــه نحــوی در ایــن رابطــه مقصــر باشــند.
الف  -عدم آمادگی طرفین از نظر روحی ،روانی و فرهنگی
ب  -وجود حس قدرت و لذتهای آن
ج  -فرهنگ استبدادی فردگرایی شرقی
د  -انتســاب مدیــران نســبی و ســببی و نمایشــی شــدن جایــگاه هیئتمدیــره
و مدیرعامــل
ه  -عملکــرد خودســرانه و خــارج از کنتــرل و درنتیجــه ایجــاد تضــاد منافــع
بیــن مدیــر و مالکیــن
 ارائــه راهــکار بــرای از بیــن بــردن ایــن کابــوس در بیــن مالــکان و مدیــران بنگاههــایبخــش خصوصــی نیازمنــد بــه ارائــه ایدههایــی از ســوی صاحبنظــران و اندیشــمندان
عرصــه اقتصــاد ،فرهنگ،حقــوق و مدیریــت اســت کــه متأســفانه تاکنــون اقدامــات
مؤثــری در ایــن مــورد انجــام نپذیرفتــه اســت.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

محمدعلی منتظر القائم

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:mam200334@yahoo.com

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان حکیم سنائی اصفهان/ریاضی1353/ -کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمی/

دورههای آموزشی تکمیلی:
		

 -آشنایی با زبان انگلیسی (خوب ،در حد مکالمه)

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 پاالیشــگاه اصفهان/اصفهان/واحدهــای مختلــف و همچنیــن مهندســی پاالیــش درپاالیشــگاه اصفهــان1368-1363/
 پاالیشگاه اصفهان/اصفهان/مسئول نوبتکاری1373-1368/ پاالیشگاه اصفهان/اصفهان/سوپروایزر1375-1373/ پاالیشگاه اصفهان/اصفهان/رئیس کارخانجات روغنسازی1380/1375/ شرکت نفت سپاهان/اصفهان/رئیس بهرهبرداری1385/1380/ شرکت نفت سپاهان/اصفهان//مدیر خدمات فنی1395-1385/ -شرکت نفت سپاهان/اصفهان/عضو هیئتمدیره 1395/تاکنون

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

		

 در دوران مسئولیت ،نوآوریهایی در واحدهای عملیاتی نفت سپاهان صورتگرفت که کار تیمی بود ،ولی مسئولیت و هدایت آن با اینجانب بود .به قرار زیر،
سهمرحلهای و سپس چهارمرحلهای کردن فیلتراسیون در واحد مومگیری ()MEK
ساخت تلمبههای مختلف واحد تحت استاندارد (نفت ایران .)IPS
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فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و هنری:

 -ساخت و بومیسازی  Rotary Vacuum filterبا سطح  1000فوت مربع در داخل

		

زندگینامه

 وضعیت خانواده :همسر و دو فرزند -محل اقامت :اصفهان ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 اعتقاد و اعتماد به توانمندیهای داخلی داشته باشیم.« -ما میتوانیم» سرلوح ه کارمان باشد.
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معرفینامه

 -نام و نام خانوادگي:

علیرضا نادری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:naderi@uk.ac.ir

تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی:

 متوسطه :دبیرستان هدف  4تهران/ریاضی1353/ کارشناسی :دانشگاه صنعتی شریف /مهندسی شیمی1362 / کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتی شریف  /مهندسی صنایع 1372 / -دکتری :دانشگاه تربیت مدرس/مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی1377/

		

دستاوردهای علمی ،فنی و مدیریتی
مدیریتی و کار:

 جهاد سازندگی/سیرجان/عضو شورای مرکزی1360-1359/ جهاد سازندگی استان کرمان/کرمان/عضو شورای مرکزی1361-1360/ فرمانداری/جیرفت/فرماندار1362-1361/ جهاد سازندگی استان هرمزگان/بندرعباس/عضو شورای مرکزی1366-1363/ شیالت هرمزگان/بندرعباس/مدیرکل1369-1366/ دانشگاه شهید باهنر/کرمان/عضو هیئتعلمی1377/تاکنون دانشگاه شهید باهنر/کرمان/معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی استانداری کرمان/کرمان/مدیرکل اقتصادی -دانشگاه شهید باهنر/کرمان/رئیس دانشکده فنی و مهندسی

علمی،پژوهشی/اختراع ونوآوری:

 طراحــی و ســاخت خشـککن محصــوالت کشــاورزی بــا اســتفاده از هــوای گــرم /گواهــی ثبــت اختــراع
 تولیــد ژالتیــن/در مقیــاس آزمایشــگاهی از اســتخوان و پوســت گوســفند ،گاو و شــترژالتین
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زندگینامه

 وضعیت خانواده :همسر و هفت فرزند -محل اقامت :کرمان ،ایران

سخنی با خوانندگان و نسل جوان

 تا قله افتخار یک یا حسین دیگر! توانایـ ی بســیاری در ایرانیــان وجــود دارد کــه بــا کمــال تأســف بیگانــگان بــا القــایشــبهات ،جوانــان مــا را از درک ایــن واقعیــت دور نگــه داشــتهاند و از تــاش بــرای
رســیدن بــه قلههــای رفیــع رشــد و بالندگــی بازداشــتهاند .اگــر بــا تــوکل بــه خــدای
متعــال و بــاور کــردن تــوان بالقــوه خویــش تــاش کنیــم ،میتوانیــم کشــور خویــش را
در جهــات مختلــف بــه رشــد و شــکوفایی برســانیم و بــر ایــن ســرفرازی افتخــار کنیــم.
بــه امیــد آن روز!
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 -نام و نام خانوادگي:

ایرج اسکندر زاده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 محل اقامت:ترکیه

 -نام و نام خانوادگي:

حمید اشرفی حبیب آبادی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:hamid_ashrafi14@yahoo.com

 محل اقامت:اصفهان  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

پروین اعتذار

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
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 -نام و نام خانوادگي:

رامین امین صنایعی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 محل اقامت:امریکا

 -نام و نام خانوادگي:

عیسی بهزاد

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

پرویز بیگدلی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 محل اقامت:تهران  /ایران
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 -نام و نام خانوادگي:

مسعود حاجی محمد یاسینی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:yasini_1952@yahoo.com

سوابق کار:مدیر عامل شرکت پترو شیمی الله
 محل اقامت:تهران  /ایران

 -نام و نام خانوادگي:

شهرزاد رحیمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

طاهر رحیمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
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 -نام و نام خانوادگي:

سید تقی رضوی قهفرخی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

سید احمد رضوی مجومرد

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

شهید مسعود ساسانی جیران بالغی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

غالمرضا سعدی نژاد

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:saadinejad.j@nisoc.ir
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 -نام و نام خانوادگي:

فریبا صفری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:fariba.safari@gmail.com

 سوابق اخذ ديپلم دبيرستان و تحصيالت تکميلي:ديپلم /دبيرستان دانشگاه پهلوی شیراز
 محل اقامت:تهران /ايران

 -نام و نام خانوادگي:

سید علیرضا ظهیری اصفهانی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

مالحت عباس زاده توسلی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

مهین دخت علی رحیمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:mahd1335@yahoo.com

 محل اقامت:تهران /ايران
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 -نام و نام خانوادگي:

مرحومه فاطمه غفاری

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

ژیلبرت فرزاد فر

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

سیروس قطبی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 پست الكترونيك:ghotbi@sharif.edu

 سوابق کار:عضــو هیــات علمی دانشــگاه صنعتی شــریف  /دانشــکده
مهندســی شیمی
 محل اقامت:تهران /ايران

 -نام و نام خانوادگي:

مرحوم علی کاویانی شهرضائی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
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 -نام و نام خانوادگي:

محمد حسین کریمی زارج__ی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی

 -نام و نام خانوادگي:

فرشید گنجوی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 محل اقامت:کانادا

 -نام و نام خانوادگي:

محمد نعیمی پور

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
 سوابق کار:شرکت شهران سازه
 محل اقامت:تهران /ايران

 -نام و نام خانوادگي:

کاملیا یوسفی نژاد

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی شیمی
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شهدای دوره نهم
 -نام و نام خانوادگي:

شهید حسین شوریده

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی مکانیک

 -نام و نام خانوادگي:

شهید رسول قدیمی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برق

 -نام و نام خانوادگي:

شهید محمود فراحی

 دانشآموخته دوره نهم دانشگاه صنعتی شریفدانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
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دانشکده مهندسی برق
نام

مهدي

نام خانوادگی

ابريشمي مقدم

نام
حسين

دانشکده

نام خانوادگی
رياضي اصفهاني

دانشکده
دانشكده مهندسي برق

دانشكده مهندسي برق

عباس

زرگری

دانشكده مهندسي برق

همایون

ابطحی

دانشكده مهندسي برق

شهریار

زند

دانشكده مهندسي برق

سهراب

ادیب یغمائی

دانشكده مهندسي برق

مهرداد

زنگنه حبیبی

دانشكده مهندسي برق

نادر قلی

افشار

دانشكده مهندسي برق

سید شاهرخ

سعادت

دانشكده مهندسي برق

علیرضا

اقبال مقدم

دانشكده مهندسي برق

فرید

سعادت دامغانی

دانشكده مهندسي برق

میرزا عباس

انتظارحجهفهادان

دانشكده مهندسي برق

سعید

سالمت شریف

دانشكده مهندسي برق

مجید

آذرنوش

دانشكده مهندسي برق

علی اصغر

سلطانی فرانی

دانشكده مهندسي برق

محمدرضا

آقا محمدی

دانشكده مهندسي برق

محمدرضا

شاهی

دانشكده مهندسي برق

محمــد
حســن

باستانی

دانشكده مهندسي برق

بهزاد

شریعت تریقان

دانشكده مهندسي برق

بهمن

برازش

دانشكده مهندسي برق

حمیدرضا

شریف نیا

دانشكده مهندسي برق

حسن

بهشتکار

دانشكده مهندسي برق

سید حسین

صادقی

دانشكده مهندسي برق

محسن

پارسامقدم

دانشكده مهندسي برق

قاسم

ضرغامی سلطان احمدی

دانشكده مهندسي برق

مرادکلیمی

پژوهان

دانشكده مهندسي برق

حبيب اله

عباسي دزفولي

دانشكده مهندسي برق

عباس

پورهاشمی

دانشكده مهندسي برق

محمدحسين

غضنفراهري

دانشكده مهندسي برق

عبداله

پيرسازنجناب

دانشكده مهندسي برق

بهزاد

غفاري

دانشكده مهندسي برق

نوذر

تبریزی

دانشكده مهندسي برق

علي رضا

فرازمند

دانشكده مهندسي برق

منوچهر

توکلی گرگری

دانشكده مهندسي برق

محمدعلي

قصابي

دانشكده مهندسي برق

سعید

تهرانی

دانشكده مهندسي برق

محمدرضا

قندي باغبانزاده

دانشكده مهندسي برق

سید محمد

جاللی

دانشكده مهندسي برق

رضا

گلشناس راد

دانشكده مهندسي برق

محمود

جهانبخش جاوید

دانشكده مهندسي برق

مصطفی

مازوچی

دانشكده مهندسي برق

حمیدرضا

حاج مالعلي كني

دانشكده مهندسي برق

عبدالرضا

مجتهدي

دانشكده مهندسي برق

مهران

حلمی

دانشكده مهندسي برق

محمود

محمد طاهری

دانشكده مهندسي برق

غالمرضا

خادم سهی

دانشكده مهندسي برق

سید ابوالفضل

محمودی

دانشكده مهندسي برق

ادوارد

خداوردیان

دانشكده مهندسي برق

منصور

مرشد

دانشكده مهندسي برق

اصغر

خطیبی

دانشكده مهندسي برق

محسن

مسعودفر

دانشكده مهندسي برق

شهریار

دبیران

دانشكده مهندسي برق

علی اصغر

مشهدی شریف

دانشكده مهندسي برق

علی

ذوالفقاری داریانی

دانشكده مهندسي برق

صادق

مظفرزاده رودسری

دانشكده مهندسي برق

محمدمهدی

رحمتی

دانشكده مهندسي برق

مرتضی

معین

دانشكده مهندسي برق

محمدجعفر

رستگار عالم

دانشكده مهندسي برق

خسرو

مقصود

دانشكده مهندسي برق

مسعود

رهگذر

دانشكده مهندسي برق

بهروز

ملکزاده

دانشكده مهندسي برق
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نام خانوادگی

نام

منتصر كوهساري

شهرام

دانشکده

نام

نام خانوادگی

دانشکده

دانشكده مهندسي برق

پرویز

سعیدی

علي

مهرگانيان

دانشكده مهندسي برق

مسعود

سهیلی

دانشكده مهندسي مكانيك

جمشید

موالئی

دانشكده مهندسي برق

نادر

سید احمدیان

دانشكده مهندسي مكانيك

عليرضا

ياوري فر

دانشكده مهندسي برق

سینا

صحت

دانشكده مهندسي مكانيك

كامبيز

يزداني

دانشكده مهندسي برق

علیرضا

صدوقی خسروشاهی

دانشكده مهندسي مكانيك

ذبيح اله

يزداني فر

دانشكده مهندسي برق

نیکزاد

طوماریان

دانشكده مهندسي مكانيك

عباس

عامری

دانشكده مهندسي مكانيك

محمد

عامری

دانشكده مهندسي مكانيك

امیر

عبداله

دانشكده مهندسي مكانيك

منوچهر

عظیمی

دانشكده مهندسي مكانيك

سید حمید رضا

عمادالسادات

دانشكده مهندسي مكانيك

سهیل

عمرانی

دانشكده مهندسي مكانيك

نظامالدین

غریب نواز اسفندآبادی

دانشكده مهندسي مكانيك

محمود

فرزین

دانشكده مهندسي مكانيك

محمد مسعود

فالحی

دانشكده مهندسي مكانيك

سید نصراله

قاضی میرسعید

دانشكده مهندسي مكانيك

مجید

قرهباغی

دانشكده مهندسي مكانيك

محمدرضا

قضاوی خوراسکانی

دانشكده مهندسي مكانيك

حسن

کاظمی

دانشكده مهندسي مكانيك

کاموسی

دانشكده مهندسي مكانيك

دانشکده مهندسی مکانیک
نام

نام خانوادگی

همایون

ابوعلي شمشيري

دانشكده مهندسي مكانيك

سید حسین

اخوان قدکی

دانشكده مهندسي مكانيك

عباس

اژدری حوضماهی

دانشكده مهندسي مكانيك

محمد

اشعری

دانشكده مهندسي مكانيك

حسین

اکبری

دانشكده مهندسي مكانيك

شاهرخ

امیر ابراهیمی

دانشكده مهندسي مكانيك

احسان اله

ايقانيان

دانشكده مهندسي مكانيك

قاسم

آقابابائي علويجه

دانشكده مهندسي مكانيك

محمدرضا

بني اقبال

دانشكده مهندسي مكانيك

محمدحسين

تاجيك رستمي

دانشكده مهندسي مكانيك

محسن

سعید

تمدن دوست

دانشكده مهندسي مكانيك

محمد

جعفری

دانشكده مهندسي مكانيك

محمدجاللالدین کلباسی اصفهانی

فرهاد

حاجی جمشیدی

دانشكده مهندسي مكانيك

عزيزاله

ابريشميان

دانشکده

دانشكده مهندسي مكانيك

دانشكده مهندسي مكانيك

دانشكده مهندسي مكانيك

ارسالن

گزینی

دانشكده مهندسي مكانيك

عباس

لقمان

دانشكده مهندسي مكانيك

منصور

خانکی

دانشكده مهندسي مكانيك

حسین

ماهرو(مرحوم)

دانشكده مهندسي مكانيك

سید علی اصغر

دشمن فنایزدی

دانشكده مهندسي مكانيك

فریدون

ذوالفقاری

دانشكده مهندسي مكانيك

ابراهیم

مباهات

دانشكده مهندسي مكانيك

محمد حسین رحیمیان

دانشكده مهندسي مكانيك

محمد امین

محجوب

دانشكده مهندسي مكانيك

جواد

محمودی

دانشكده مهندسي مكانيك

جلیل

زرکش

دانشكده مهندسي مكانيك

اسمعیل

مختاری

دانشكده مهندسي مكانيك

اردشیر

زرگری

دانشكده مهندسي مكانيك

منصور

مریخی نصرآبادی

دانشكده مهندسي مكانيك

سعید

زمردی (مرحوم)

دانشكده مهندسي مكانيك

محسن

مستوفی آذرخوارانی

دانشكده مهندسي مكانيك

حسین

سرافرازخباز

دانشكده مهندسي مكانيك

افسانه

معتمدی

دانشكده مهندسي مكانيك
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نام

نام خانوادگی

معرفت

نام

دانشکده

دانشكده مهندسي مكانيك

نام خانوادگی

دانشکده

مسعود

مکارم

دانشكده مهندسي مكانيك

همایون

شاکرین

دانشكده مهندسي متالورژی

محمد

شریفزاده محالتی

دانشكده مهندسي متالورژی

بیژن

منائی سیچانی

دانشكده مهندسي مكانيك

مصطفی

شریفی

دانشكده مهندسي متالورژی

نادر

منتظرین

دانشكده مهندسي مكانيك

محمد حسین

شمس دولت آبادی

دانشكده مهندسي متالورژی

مهدی

موذن صفائی

دانشكده مهندسي مكانيك

تقی

شهرابی فراهانی

دانشكده مهندسي متالورژی

سعید

مهدیزاده طهرانی

دانشكده مهندسي مكانيك

محمدعلی

شیرانی بیدآبادی

دانشكده مهندسي متالورژی

مسعود

میالنینیا

دانشكده مهندسي مكانيك

احمد

صادقی

دانشكده مهندسي متالورژی

عبدالرضا

نادری افوشته

مهدی

دانشكده مهندسي مكانيك

حمید رضا

صالحی

دانشكده مهندسي متالورژی

سعید

نجداحمدی

دانشكده مهندسي مكانيك

سید منصور

علویزاده

دانشكده مهندسي متالورژی

حسین

هراتیان

دانشكده مهندسي مكانيك

ابراهیم

فتاحزاده

دانشكده مهندسي متالورژی

احمد

همتی

دانشكده مهندسي مكانيك

محمد حسین

فتحی

دانشكده مهندسي متالورژی

ژرژیک

یوسفی

دانشكده مهندسي مكانيك

فرهاد

فرمانی

دانشكده مهندسي متالورژی

محمد علی

قاضی

دانشكده مهندسي متالورژی

احمد

مالک

دانشكده مهندسي متالورژی

سعید

محصب

دانشكده مهندسي متالورژی

محسن

محمدعلی

دانشكده مهندسي متالورژی

داود

مرادنیا

دانشكده مهندسي متالورژی

غالمرضا

ملکیان شهر رضا

دانشكده مهندسي متالورژی

کامران

میثمی

دانشكده مهندسي متالورژی

مصطفی

نجات

دانشكده مهندسي متالورژی

احمد

نجاتیان احمدی

دانشكده مهندسي متالورژی

محسن

نراقی

دانشكده مهندسي متالورژی

سیاوش

نوشیروان

دانشكده مهندسي متالورژی

حمید رضا

وحدت

دانشكده مهندسي متالورژی

شهال

وطننیا

دانشكده مهندسي متالورژی

محمد جواد

یوسفی

دانشكده مهندسي متالورژی

دانشکده مهندسی متالورژی
نام

نام خانوادگی

دانشکده

ابوفاضلی

دانشكده مهندسي متالورژی

فرامرز

احمدزاده

دانشكده مهندسي متالورژی

علی اکبر

احمدزاده

دانشكده مهندسي متالورژی

مصطفی

احمدی دانش آشتیانی

دانشكده مهندسي متالورژی

سهراب

استواری

دانشكده مهندسي متالورژی

محسن

انسی

دانشكده مهندسي متالورژی

حمید رضا

توکلی

دانشكده مهندسي متالورژی

ابوالفضل

جعفرآبادی

دانشكده مهندسي متالورژی

الهه

حضرتی

دانشكده مهندسي متالورژی

محمد

خرازيهاياصفهاني

دانشكده مهندسي متالورژی

حميدرضا

دهقاني قطب آبادي

دانشكده مهندسي متالورژی

فرخ

دهلوی

دانشكده مهندسي متالورژی

محمدرضا

زمانلو

دانشكده مهندسي متالورژی

علیاکبر

سازگار

دانشكده مهندسي متالورژی

مجيد

دانشکده مهندسی شیمی و نفت
نام

نام خانوادگی

دانشکده

مهدی

ساعدی عراقی

دانشكده مهندسي متالورژی

ایرج

اسکندر زاده

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

محمد

ساالری

دانشكده مهندسي متالورژی

سید حسین

اسمعیلنژاد

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

علی

سلماسی

دانشكده مهندسي متالورژی

حميد

اشرفي حبيب آبادي

دانشكده مهندسي شيمي و نفت
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نام

نام خانوادگی

نام

دانشکده

دانشکده

نام خانوادگی

پروین

اعتذار

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

احمد

مطهری

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

رامین

امين صنايعي

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

محمد علی

منتظرالقائم

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

عیسی

بهزاد

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

علیرضا

نادری

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

پرویز

بیگدلی

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

محمد

نعیمیپور

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

اکرم

پایدار

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

کاملیا

یوسفینژاد

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

فخرالدین

جهانبخش

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

لطفعلي

چاوشي نجف آبادي

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

محمدصادق

حاجي تاروردي

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

مسعود

حاجيمحمدياسيني

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

سوسن

داوري

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

شهزاد

رحیمی

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

طاهر

رحیمی

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

سید تقی

رضوی قهفرخی

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

سید احمد

رضوی مجومرد

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

دانشکده فیزیک
نام

نام خانوادگی

دانشکده

جاللالدین

اقتصادی

دانشکده فیزیک

محمد علی

پاینده

دانشکده فیزیک

رحیم

پیوان

دانشکده فیزیک

مهدی

جهان میری

دانشکده فیزیک

محمدعلي

شاكري حسين آباد

دانشکده فیزیک

محمود

صالحي مرزيجراني

دانشکده فیزیک

مسعود

ساساني جيران بالغي
(شهید)

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

سید مهدی

طاهری

دانشکده فیزیک

امیر مسعود

عباسی

دانشکده فیزیک

غالمرضا

سعدی نژآد

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

فریبا

عمانی

دانشکده فیزیک

محسن

شادروان

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

مسعود

قصاعی

دانشکده فیزیک

فریبا

صفری

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

سید علیرضا

ظهیری اصفهانی

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

مجید

عاقلمنش

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

مالحت

عباس زاده توسلي

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

میهندخت

علي رحيمي

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

فاطمه

غفاری

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

ژیلبرت

فرزادفر

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
نام

نام خانوادگی

دانشکده

بهروز

آسفی

دانشكده علوم رياضي

میترا

آل یاسین

دانشكده علوم رياضي

حسین

بادبانچی

دانشكده علوم رياضي

جهانگیر

بختیاری

دانشكده علوم رياضي

احمد

بنای یزدی پور

دانشكده علوم رياضي

محمود

تقوی اردکانی

دانشكده علوم رياضي

داود

حقی فام

دانشكده علوم رياضي

سید
محمدسعید

خاتمی فیروزآبادی

دانشكده علوم رياضي

خلخالی

دانشكده علوم رياضي
دانشكده علوم رياضي
دانشكده علوم رياضي

رضا

فرزانه

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

سیروس

قطبی

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

نادر

قنبری

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

علی

کاویانی شهرضائی

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

محمدحسین

کریمی زارجی

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

مسعود

فرشید

گنجوی

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

شیوا

داودپور ساوجبالغی

مجید

محمودیان

دانشكده مهندسي شيمي و نفت

عطااله

دباغی

محمود

مرتضوی

دانشكده مهندسي شيمي و نفت
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نام

نام خانوادگی

نام

دانشکده

نام خانوادگی

دانشکده

مهدیرضا

درویشزاده

دانشكده علوم رياضي

حسین

حسینزاده

دانشكده مهندسي صنايع

شهروز

زندی

دانشكده علوم رياضي

منصور

حق طلب

دانشكده مهندسي صنايع

محمد

سعیدی

دانشكده علوم رياضي

مهر انگیز

رحیمزاده

دانشكده مهندسي صنايع

علیرضا

سلیمی

دانشكده علوم رياضي

غالمرضا

رزازی

دانشكده مهندسي صنايع

مجتبی

شکرچیزاده اصفهانی

دانشكده علوم رياضي

ابراهیم

زبرجدیسار

دانشكده مهندسي صنايع

حسن

عسگرپور چافجیری

دانشكده علوم رياضي

مهران

سپهری

دانشكده مهندسي صنايع

مهدی

فالحی

دانشكده علوم رياضي

علی محمد

ستایش

دانشكده مهندسي صنايع

محمود

گیاهی

دانشكده علوم رياضي

سید مرتضی

سکوت

دانشكده مهندسي صنايع

حسین

محمد داودی

دانشكده علوم رياضي

فرخ

سمیعی

دانشكده مهندسي صنايع

مجید

محمودزادهنیکنام

دانشكده علوم رياضي

علی اکبر

سهیلی

دانشكده مهندسي صنايع

سید محسن

مرندی

دانشكده علوم رياضي

حمید رضا

شبستری(مرحوم)

دانشكده مهندسي صنايع

محمد

مهیائه

دانشكده علوم رياضي

شهرام

شریفی

دانشكده مهندسي صنايع

پرویز

ناصری

دانشكده علوم رياضي

محمد جعفر

صفویان

دانشكده مهندسي صنايع

فریدون

نرگس زنجانی

دانشكده علوم رياضي

طاهره

صمدی

دانشكده مهندسي صنايع

سعید

نصریان

دانشكده علوم رياضي

محمد علی

طاهباز

دانشكده مهندسي صنايع

اصغر

وثوقی اسکوئی

دانشكده علوم رياضي

رسول

عادلپور

دانشكده مهندسي صنايع

هنگامه

هماوند

دانشكده علوم رياضي

سیامک

عزیزی نمینی

دانشكده مهندسي صنايع

فرزین

یاشار رشتی

دانشكده علوم رياضي

بیژن

عشایر

دانشكده مهندسي صنايع

سعید

علی اکبری صبا

دانشكده مهندسي صنايع

علی

غفران نیا

دانشكده مهندسي صنايع

سعید

فصیحی

دانشكده مهندسي صنايع

بهرام

قاجار رحیمی

دانشكده مهندسي صنايع

اردشیر

قادری

دانشكده مهندسي صنايع

هوشیار

کوچکپور

دانشكده مهندسي صنايع

سید رضا

مرتضوی

دانشكده مهندسي صنايع

محسن

مرزبان راد

دانشكده مهندسي صنايع

محمود

معروفخانی

دانشكده مهندسي صنايع

کمالالدین

مکی

دانشكده مهندسي صنايع

محمود

ممقانی مطلق

دانشكده مهندسي صنايع

سید علی
اکبر

میر سعید قاضی

دانشكده مهندسي صنايع

منصور

نظریان

دانشكده مهندسي صنايع

دانشکده مهندسی صنایع
نام

نام خانوادگی

دانشکده

هوشنگ

آذری

دانشكده مهندسي صنايع

محمد کاظم

ابراهيمي خرم آبادي

دانشكده مهندسي صنايع

جواد

ابریشمی کاشانی

دانشكده مهندسي صنايع

سید تقی

اخوان نیاکی

دانشكده مهندسي صنايع

جواد

اعرابی

دانشكده مهندسي صنايع

هومان

امیرپور

دانشكده مهندسي صنايع

سیروس

اوغازی مقدم

دانشكده مهندسي صنايع

هرتصل

ایشان

دانشكده مهندسي صنايع

اصغر

بانک

دانشكده مهندسي صنايع

بزرگمهر

پرخیده

دانشكده مهندسي صنايع

مهدی

تشکری

دانشكده مهندسي صنايع
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نام

نام خانوادگی

نام

دانشکده

نام خانوادگی

دانشکده

آسوده

نوین

دانشكده مهندسي صنايع

علی

شادخواست

دانشكده مهندسي سازه

مسعود

وکیل

دانشكده مهندسي صنايع

جمالالدین

صدرعاملی

دانشكده مهندسي سازه

ناصر

وكيلي پيهاني

دانشكده مهندسي صنايع

عباس

صنوبری

دانشكده مهندسي سازه

سيدمسعود

هاشمی

دانشكده مهندسي صنايع

مهرزاد

طباطباییان

دانشكده مهندسي سازه

محمد

هاشمیان

دانشكده مهندسي صنايع

امیر حسین

عشاقی

دانشكده مهندسي سازه

منصور

هوشمندی

دانشكده مهندسي صنايع

ساسان

عشقی

دانشكده مهندسي سازه

علی اکبر

علیین

دانشكده مهندسي سازه

فرید

فیروزی

دانشكده مهندسي سازه

حسن

احمدي كمال آباد
(مرحوم)

دانشكده مهندسي سازه

مصطفی

قربانی خبره

دانشكده مهندسي سازه

بهزاد

کاهن

دانشكده مهندسي سازه

بهروز

ارمند

دانشكده مهندسي سازه

مجتبی

ازهری

دانشكده مهندسي سازه

سید
محمدجواد

گرامی

دانشكده مهندسي سازه

علیرضا

اسالمی

دانشكده مهندسي سازه

فرهاد

گرمچی

دانشكده مهندسي سازه

سهیل

اسالمي زاد

دانشكده مهندسي سازه

اردشیر

گوران سوادکوهی

دانشكده مهندسي سازه

فرهاد

اشترالنخعي
(مرحوم)

دانشكده مهندسي سازه

حبیباله

مستوفی دربانی

دانشكده مهندسي سازه

عزتاله

مصطفوی

دانشكده مهندسي سازه

سیامک

اصفهانی

دانشكده مهندسي سازه

علی اکبر

معزی

دانشكده مهندسي سازه

منصور

انصافی

دانشكده مهندسي سازه

جواد

مقامی

دانشكده مهندسي سازه

مسعود

ایپچی لر

دانشكده مهندسي سازه

سیمین

ملک صالحی

دانشكده مهندسي سازه

اصغر

ایرانی تبار خمسه

دانشكده مهندسي سازه

سید هاشم

موسوی

دانشكده مهندسي سازه

اصغر

باباشاهيكوهانستاني

دانشكده مهندسي سازه

موسویان

دانشكده مهندسي سازه

شاهرخ

بستان بخش

دانشكده مهندسي سازه

سید
عبدالغفور

علیرضا

رازقی

دانشكده مهندسي سازه

سعید رضا

مومنی

دانشكده مهندسي سازه

محمد رضا

ربانی اصفهانی

دانشكده مهندسي سازه

سهیل

مهری

دانشكده مهندسي سازه

محمدباقر

مهرابیان

دانشكده مهندسي سازه

حمید

رحمانی

دانشكده مهندسي سازه

بهزاد

ناعیمی

دانشكده مهندسي سازه

بهمن

رحیمی

دانشكده مهندسي سازه

محمدرضا

ریختهگر برنجی

دانشكده مهندسي سازه

سید
حمیدرضا

نصری

دانشكده مهندسي سازه

محمدرضا

زارع مهرجردی

دانشكده مهندسي سازه

محمد باقر

نقشینه

دانشكده مهندسي سازه

فیروز

زال زاده میالنی

دانشكده مهندسي سازه

محسن

نواب الهیجانی

دانشكده مهندسي سازه

محسن

زائری

دانشكده مهندسي سازه

مسعود

نیلی

دانشكده مهندسي سازه

بهرام

زعیمی

دانشكده مهندسي سازه

بهرام

وثاقی قراملکی

دانشكده مهندسي سازه

سید احمد

یحیینژادشیاده

دانشكده مهندسي سازه

دانشکده مهندسی سازه
نام

نام خانوادگی

دانشکده
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نام

دانشکده شیمی

نام خانوادگی

دانشکده

مهوش

بنی سالم

دانشكده شیمی

شهرام

بهادرانی باغ بادارنی

دانشكده شیمی

شیرین

جزایری

دانشكده شیمی

غالمرضا

حمیدی امام

دانشكده شیمی

صادق

خزائلی

دانشكده شیمی

سید احمد

سعادتمندی

دانشكده شیمی

البرز

سلیمانی دشتکی

دانشكده شیمی

غالمحسین

سمائی

دانشكده شیمی

سعید

شریعتمداری

دانشكده شیمی

محمد علی

صداقتی

دانشكده شیمی

مرتضی

طاهر شمسی

دانشكده شیمی

مجید

علیجانیان

دانشكده شیمی

بابک

قاسملو

دانشكده شیمی

محمد رضا

قاسمیزاده

دانشكده شیمی

مهدی

قندی

دانشكده شیمی

سید
علی اکبر

کالنتر

دانشكده شیمی

سید
فخرالدین

کمال الدین عزآبادی

دانشكده شیمی

فرخ

مسلمی زنوزی

دانشكده شیمی

شاپور

معتمدی دهکردی

دانشكده شیمی

محمد حسن

معصومیان

دانشكده شیمی

سیروس

همامی

دانشكده شیمی

افسانه

یارگار

دانشكده شیمی

ساعد

یزدانی بابوکانی

دانشكده شیمی
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