
  دانشگاه شريف حصيالنتجارب و دستاوردهاي فارغ التنشست معرفي و اهداف 

هاي يك روزه تجارب و دستاوردنشست  با ،دانشگاه صنعتي شريف التحصيالن جشن ساليانه فارغششمين 
با حضور طبق برنامه پيوست  اين نشست. شود آغاز مي  )1350ووردي (اين دانشگاه دوره ششم آموختگان  دانش

در  18:30الي  8:30از ساعت  1394اه مهرم 16روز پنجشنبه ان و مهماناني از داخل و خارج كشور سخنران
 .شيمي برگزار مي شود سالن جابرابن حيان دانشكده

  
با هدف سخنراني توسط دانش آموختگان منتخب دوره ششم در سه محور تجارب و دستاوردها نشست 

هاي  و بررسي و ارايه راهكار براي چالش ،آموزش و پرورش در ايراناي و علمي، ارتقاي نظام  دستاوردهاي حرفه
هاي  همچنين در پايان نشست يك پانل تخصصي در زمينه وضعيت و چالش. شود صنعتي كشور برگزار مي

از عمده ترين دستاوردهاي پيش بيني شده اين نشست استمرار اهداف انجمن  .صنعت خودرو برگزار خواهد شد
هاي فكر با  التحصيالن با دانشجويان و همچنين تشكيل اتاق نديشي فارغا فكري و هم در هم التحصيالن فارغ

لذا بنا داريم  .شريف در حل مسائل مهندسي و صنعتي خواهد بودصنعتي موضوعات خاص و مرتبط با دانشگاه 
هاي فكر كه در  اي براي مشاركت در اتاق و از عالقمندان در اين نشست حرفه شمردهاين فرصت را غنيمت 

  .آينده با موضوعات متنوع تشكيل خواهد شد دعوت بعمل آوريم
 

ها و غرفه شركت هاي  دستاوردهاي مكتوب دوره ششمي ي ازنمايشگاه ،نشستاين در سالن جنبي همچنين 
 .آيد جشن ساليانه برقرار خواهد بود و از عالقمندان براي بازديد از اين نمايشگاه دعوت به عمل ميحامي 

  
يد تا با آ شريف دعوت بعمل ميصنعتي دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاه  ،اعضاي هيئت علمياز كليه 
ما را نيز در راه اندازي اتاق هاي فكر هاي تخصصي  و شركت در سخنرانيگرانقدر خود در اين نشست  حضور

  مورد نظر ياري رسانند
  

 التحصيالن ششمن جشن ساليانه فارغستاد برگزاري 
 
  

  ششمين جشن ساليانههاي  و كارگروهبرگزاري اعضاي ستاد 
  

ولي آقافرخ مليحي، عبدالمهدي بهين فر، محمد آشوري موثق، ميرفريد مصطفوي، ، االسالمي زاهد شيخ محمد
هدي موسوي نژاد، جمال شمسي، سعيد مرتضوي، سيد محمد رضا غفاري، محمود محبي، فروزنده طبيبي، 

كاوياني نژاد، حجت بابايي، محمد زهرايي، عليرضا حمزه لو، محمد حسين قنبري،  كريمي دستجردي، منصوره
ميرحسن جمالي اسكوئي، علي صادقي، فريبا اسماعيل زاده، سميه حساني، ريحانه اقوامي، محبوبه پيراهش، تارا 

  امير آراد ثنائي، امير حسين اسدي، احسان اله ارض پيماحيدري، 

 التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف تجارب و دستاوردهاي فارغ نشست
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  دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي شريف –سالن جابرابن حيان 
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  دانشگاه شريف آموختگان دوره ششم اوردهاي دانشبرنامه نشست تجارب و دست

  )9:00- 9:30(مراسم افتتاحيه  -)8:30-9:00(و پذيرايي  ثبت نام
  دبير كل انجمن فارغ التحصيالن –مهندس محمود شيري

  رياست دانشگاه صنعتي شريف – دكتر محمود فتوحي فيروزآباد
  علمي و فناوري رياست جمهوريمعاون  –دكتر سورنا ستاري 

  تجارب و دستاوردها دبير نشست – مهندس فرخ مليحي
  )9:30-10:30( سخنراني هاي كليدي:  بخش اول

  
  

  
  

  ارتباط صنعت و دانشگاه – پروژه هاي صنعتي  – آموزش و پرورش) : 11:00- 13:00(بخش دوم 

  
  

  
  

  

  
  

  صنعت مختلف وضعيت و چالشها در بخش هاي:   )14:30-16:30( بخش سوم

  
  

  
  

  
  

  
  

  
با هماهنگي  در ايران وپانل تخصصي  وضعيت و چالشهاي صنعت خودر: )17:00- 18:30(چهارم  بخش

  مديران و كارشناسان صنعتحضور نجفي منش و محمدرضا مهندس  وبهين فر عبدالمهدي مهندس 

  يكالكترون يتحوالت اخير و نوآوري در طراحي و ساخت حسگرها

  كاليفرنيا IntellinetSensors و TiaLinx هايشركتمدير عامل  - دكتر فرخ محمدي

PhD  الكترونيك از دانشگاه  -مهندسي برقStanford  وMBA  از دانشگاهSanta Clara 

 ضرورت مديريت سياست هاي ملي محيط زيست

 .San Francisco State Univمحيط زيست  و استاد مهندسي عمران -  دكتر الهه انساني
PhDمهندسي عمران از دانشگاهBerkeley كاليفرنيا 

 صنعتي شريفبرنامه آموزش مهندسي كامپيوتر در دانشگاه 

  دانشگاه صنعتي شريف استاد مهندسي كامپيوتر -  محمد قدسيدكتر 

PhDعلوم كامپيوتر ازPennsylvania State University 

 MAPSمركز رشد و شتاب دهنده فناوري 

  FARGOL   موسس و مديرعامل گروه مشاور مهندسي – دس فرخ مليحيمهن
MS  و مهندسي مواد پليمرME  مهندسي برق از دانشگاهCarnegie-Mellon  پنسيلوانيا  

  در ايران EPC هاي  روند انجام پروژه هاي عمراني و صنعتي در قالب قرارداد

  در شركت مهندسان مشاور سازهمعاون مديرعامل در امور مهندسي  – دكتر محمود زهره اي

PhDاز دانشگاهسازه–مهندسي عمرانStanford. 

  ارتباط صنعت و دانشگاه 

  مدير عامل شركت مشاور مهندسي  استپ – مهندس فريد مصطفوي
 MS  مهندسي برق از دانشگاهParis  

 مديريت علمي آموزش عالي با مشاركت اعضاي هيات علمي در تصميم سازي ها

  دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه اميركبير – عليرضا فالحيدكتر 
PhD خت از دانشگاه فرآيند متالورژي و ساShefield انگلستان  

 نقش صنعت قالب سازي در توسعه ساخت و توليد

  ن ايرانكابردي انجمن قالب سازا- مدير مركز علمي – مهندس عبدالمهدي بهين فر
MS  و ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف  فن آوري اطالعات دانشگاه صنعتي امير كبير  

 وضعيت و چالش هاي صنايع توليد محصوالت خانگي

  مدير عامل شركت اورانوس – محمد آشناييمهندس 
   ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف

 صنعت برق ايران و جايگاه جهاني آن روند توسعه و خودكفايي در

  و مدير سابق شركت مهندسي مشانير مدير فني شركت ديهيم فرافن - مهندس محمود احمدي پور
MS مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف  

 الكترونيكي و الكتريكي هاي دستگاه توسعه و طرح

  دئسو Abriconشركت مشاور مهندسي  عاملمدير  – ابري الهدكتر اسد

PhD انرژي الكتريكي  -مهندسي برقGrenoble Polytechnique Institute 


