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ان دوره چهارم دانشگاه صنعتي شريف در هنگام برگزاري آخرين گردهمايي مقدماتي عكس يادگاري دانش آموختگ
كه اين عكس با حضور برخي ديگر از اعضاي ستاد برگزاري جشن در مقابل 2931در روز ششم شهريور ماه 

 التحصيالن در محوطه دانشگاه گرفته شد.ساختمان انجمن فارغ
مجيد كبروي، منصوره كاوياني نژاد، اشرف  دي، فروزنده طبيبي،رديف جلو از سمت راست: هدي كريمي دستجر

 صفوي نيا، عبدالرسول هاشم زاده، ژيال موحد شريعت پناهي، ناصر حيدري، محمدمهدي اخوان بهابادي
احسان اهلل ارض پيما، حسين ترابي ساريجالو، حسين ثمري  علي رضا حدادي، عبدالحميد مبصري، رديف دوم:

 سالجقه، عبدالحسين افكار، مجتبي تهمورس، حميدرضا مرتضايي ميبدي، داريوش
آبادي، فرامرز يزداني، فتح اله كليايي، مجتبي شمسي پور، غالمرضا رديف سوم: كاظم ميررضا، رستم شه لري مهدي

 اميرشقاقي، سعيد پورقاسمي
محسن نادري  محمدي،شوري، منصور بيگدلي عارف حضرتي وند، سيد محمد رديف چهارم: نستيهن فرهنگ دره

 شاهي، كورس ضيائي
سيد محمدهادي طباطبايي، علي قطب الدين، فيروز اردشيريان، محمود  رديف پنجم: زال جاناني، محمود اصفهاني،

 محبي، يداله ترابخاني
دانش آموختگان دوره چهارم در مدت يكسال قبل از برگزاري جشن چهلمين سال هفت گردهمايي مقدماتي برگزار 

 ند تا خود را براي جشن چهلمين سال آماده كنند. در همين مدت ستاد برگزاري جشن چهلمين سال و كرد
 كارگروه هاي مربوطه بصورت هفتگي جلسه برگزار نمودند تا امور برنامه ريزي و اجرايي جشن را انجام دهند.
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 از آلبوم شخصي آقاي محمود حائري 2931عكس يادگاري جشن فارغ التحصيلي دوره چهارمي ها در سال 
، محمود يثقف زي، مهندس كامبنامشخص ، اريجالوس يتراب نيمحمد محمدزاده، محمد حساز سمت راست: 

 محمد علي عقيلي، ،)رئيس وقت دانشگاه( نياممحمد رضا دكتر  زنده ياد، احمد محقق ن،يمحسن مت ،يرئحا
 ناصر فرزانهدكتر  ،يحادم اسد يطهماسب رياردش ان،يطالب رجيا ،يشهر يحسن مهدو ،يگيبابابكليمي  مانيسل

 درضا مرتضايياز آلبوم شخصي آقاي حمي 2933 سال حدود دانشجويان دوره چهارمعكس يادگاري 
 از راست به چپ: احمد ثابت قدم، حميد رضا مرتضائي، ناصر رضائي شوشتري، محمد بهاري كيا، نامشخص، 

 شهزاد راسخ، علي صفر زاده اميري، محمد حسين اديب مرادي لنگرودي، احمد علي محراب زاده
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 مقدمه

عوامل و شرايط گوناگون و متفاوتي دست به دست هم داد تا دانشگاه تازه تاسيس صنعتي شريف 
 كه در ابتدا آريامهر نام گرفت به فاصله كوتاهي پس از تاسيس مسير بالندگي را طي كند. حمايت

 محمد دكتر ياد زنده چون متعهد و وارسته خدمتگزاراني تالش و وقت كشور مقامات پشتيبانيو 
 كرد. فراهم را كار بستر علي مجتهدي، دكتر فضل اله رضا و زنده ياد دكتر محمد امين

 محبوبيت به و ربود كشور فني هايدانشگاه ساير از را سبقت گوي كوتاهي مدت دانشگاه به اين
 سال صدها 48يافت. اكنون پس از گذشت نزديك  دست فن و علم جوانان طالب انمي در زيادي
 تنومند درختي به اكنون هم كه نهال اين بالندگي و حفظ به علمي اعضاي هيئت و اداري كادر

 .رساندند ياري است شده تبديل
 شريف صنعتي دانشگاه چهل سالگي جشن سال از تاسيس دانشگاه، 44با گذشت 5385 سال در

 شد. در اين برگزار چه تمامتر هر شكوه با كيش جزيره و تهران در طي دو برنامه مختلف
خدمتگزاران  و گذاران پايه از دانشگاه، تاسيس تاريخ مختلف زواياي بررسي ضمن برنامه ها 

 .آمد عمل به تجليل دانشگاه
 هيئت و اعضاي ليانمتو كه هايي كوشش كنار در ديديم خود وظيفه التحصيالن فارغ انجمن در ما

 نقش فارغ بررسي به ديگر جبهه در كنند، مي ملي سرمايه و نهاد اين اداره در دانشگاه علمي
بپردازيم.  آموزشي دانشگاه نظام ارتقاي براي و ارايه پيشنهاد كشور توسعه در دانشگاه التحصيالن

 هاي براي دوره ليالتحصي فارغ سال چهلمين هاي جشن سلسله انجمن ابتكار به كه بود چنين
براي دوره  5381 مهرماه شانزدهم در جشن شد. اولين نهاده بنيان و طراحي مختلف دانشگاه

 22 در هاجشن براي دوره دومي آنان و دومين التحصيليسال فارغ ها همزمان با چهلميناولي
انش به مدت يك روز در داخل دانشگاه برگزار شد. شور و شوق بيش از حد د 5314 مهرماه

آموختگان دوره سوم باعث شد كه مدت جشن آنان به دو روز افزايش يابد و جشن مذكور در 
گرديد. امسال نيز شاهد برگزاري جشن چهلمين سال  برگزار 5315مهرماه  54و  53روزهاي 

هستيم. در ادامه روند  5348التحصيلي دانش آموختگان دوره چهارم يعني ورودي سال فارغ
دستاوردهاي چهل ساله به آن  نشست تخصصي تجارب وامه جديدي به عنوان توسعه جشن، برن

هاي دانش آموختگان دوره اول تا افزوده شده است. در اين كنفرانس دستاوردها، تجارب و انديشه
التحصيالن جوان و دانشجويان چهارم ارايه خواهد شد تا مورد بهره برداري اهالي دانشگاه، فارغ

دانشگاهيان و مهمانان مدعو به ر گيرد. اين جشن با حضور صدها نفر از همكنوني دانشگاه قرا
 مهرماه در داخل دانشگاه برگزار خواهد شد. 51 و 58 روزهاي همراه خانواده در

 متغير و ثابت اعضاي با اي ويژه ستاد التحصيليهاي چهلمين سال فارغ جشن برگزاري براي
 برگزاري شود. ستادمي دوره عضوگيري همان حصيالنالتفارغ از ساله هر و است شده تشكيل
 و مستمر كوشش يكسال مدت در و كرده آغاز را خود كار 5315 ماه از مهر چهارم دوره جشن

 مهمي اهداف جشن كند. اين فراهم را امسال جشن توانست مقدمات هفتگي جلسات برگزاري
 اهداف تعيين شده  گيرد.مي قرار يبازنگر جشن مورد برگزاري ستاد همفكري با همواره كهدارد 
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 :براي جشن دوره چهارم به شرح زير است

 جهان و ايران نقاط اقصا در چهارم دوره التحصيالن فارغ همه با ارتباط برقراري

 مهمانان و خانواده حضور با ها چهارمي دوره تكريم

 پيشكسوت استادان و دانشگاه گذاران پايه از تقدير

 و دستاوردها چكيده انعكاس و چهارم دوره آموختگان دانش معرفي مصور كتاب انتشار و تهيه

 جامعه به آنان ساله 44 خدمات

 پيشكسوت استادان جمله از چهارم دوره گذشتگان در خاطره و ياد بزرگداشت

 نسل با جديد نسل آشنايي و التحصيالن فارغ ساير با چهارم دوره التحصيالن فارغ رابطه تقويت

 قديم

 كشور صنعتي توسعه در هاچهارمي دوره نقش و اثرات تبيين

به  تعلق احساس تقويت و مختلف هاي دوره التحصيالن فارغ بين اجتماعي هاي شبكه ايجاد

 دانشگاه

 دانشگاه آموزشي نظام بخشي اثر ميزان خصوص در بازخورد گرفتن

با  شده انجام ايه مصاحبه كمك به دانشگاه بالندگي و تاسيس تاريخچه بازسازي و يادآوري

 پيشكسوتان

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

براي  پروژه هاي استاندارد مديريتاز روش و است مناسبي برخوردار سازماندهي از امسال جشن

 مختلف تقسيم ارگروهك 8 ميان ها فعاليت برنامه ريزي و هدايت آن بهره برداري شده است. ضمنا  

 ساير و هاچهارمي دوره از داوطلب اعضاي و ستاد ثابت اعضاي را آن اعضاي كه است شده

 از مالي هداياي جذب و حمايت جلب وظيفه مالي تامين دهند. كارگروه مي عالقمندان تشكيل

 برگزاري هاقدام ب فيلم و مصاحبه است. كارگروه گرفته عهده به را ها و شركت التحصيالنفارغ

 تبليغات و رساني اطالعات است.كارگروه كرده هادوره چهارمي از برداري فيلم و مصاحبه جلسات

 جشن تداركات و تامين است. كارگروه پرداخته و مهمانان مخاطبين از دعوت و رساني اطالع به

ز به براي نخستين بار كارگروه كنفرانس ني .است كرده فراهم را جشن خدمات و لوازم كليه

 هاي جشن افزوده شده و اين كارگروه برنامه ريزي اجراي كنفرانس دستاوردهايكارگروه

 چهل ساله را به عهده گرفته است. 

 است. در شده محول جشن اجراي كارگروه به نيز جشن روز هاي برنامه اجراي و ريزي برنامه

 سازي مستند و برچيدن ايبر را ها فعاليت آخرين نيز جشن از پس هاي فعاليت نهايت كارگروه

 .خواهد داد انجام جشن

 شرح كتاب اين در .است كتاب و اطالعات كارگروه هاي فعاليت نتيجه داريد دست در كه كتابي

 شرح حال كنار است. در شده تدوين خودشان بر اساس اطالعات دريافتي از هادوره چهارمي حال

 جديد نسل به آنان پيام و توصيه دانشگاه و آموزشي نظام مورد در آنان بازخوردهاي و نظرات 

 .است شده مدون و آوري جمع
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 امكانات كه چهارم دوره جشن مالي حاميان و انجمن حقوقي عضو هاي شركت عموم از دارد جا

 مسئول حسين ثمري ميبديآقاي  كنيم. از تشكر كردند فراهم را اين جشن برگزاري

 و هاهاي آن از جمله خانماين ستاد و كارگروه ضاياع چهارم و ساير دوره جشن ستاد برگزاري 

نژاد،  كاوياني منصوره طبيبي بوشهري، پور، فروزنده قهرمان ، فرانكحميد رضا مرتضائيآقايان 

، مجيد كبروي، عارف حضرتي وند، مجتبي تهمورس زهرايي، محمد بابايي، حجت محبي، محمود

 ، عليرضا حمزه لو، سيد هرمز رحماني، ژيال موحد شريعت پناهي ،بيژن داوري تبريزي

حسين ضرابيان،  مينا صادقي، علي ،عبدالرسول هاشم زاده، ناصر حيدرييزدي، جليل طباطبايي 

سيد جمال الدين گلستاني، رضا سراچي،  ، عبدالحميد مبصري، كورس ضيائي،ساريجالوترابي 

 سميه حساني نژاد ونسيامك گوهرخاي، نغمه برادران، هدي كريمي دستجردي، بهاره ايرا

دانشگاه براي راهنمايي ها و حمايت  محترم رياست آزاد روستا رضا دكتر آقاي كنيم. از مي تشكر 

 رئيس نماينده و دانشگاه عمومي روابط مدير خانيشريف محمد دكتر ايشان از جشن و آقاي

 ارات مختلف دانشگاهبراي همراهي ايشان با ستاد و انجام هماهنگي با اد جشن ستاد در دانشگاه

هدي  ضرابيان، مينا ها شامل خانم انجمن مركزي دفتر در موظف كنيم. همكارانمي سپاسگزاري

 آقايان و پيراهش محبوبه و اقوامي ريحانه حساني، سميه نژاد، ايران كريمي دستجردي، بهاره

 كه كردند نيپشتيبا را جشن مختلف امور يكسال مدت به رزاقي پرويز و پيما اله ارض احسان

 با معاصر پردازان همايش شركت ويژه آخر تشكر باالخره ستايش است. و قابل آنان خدمات

 انجام امور اجراييوظيفه  كه همانند سالهاي گذشته است سيامك گوهرخاي دكتر آقاي مديريت

 .داشتند عهده به را جشن
 

 2931 ماه مهر

 مشايخي علينقي

 التحصيالنفارغ انجمن دبيركل
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 گفتارپيش

 دوره آموختگان دانش التحصيلي فارغ سال چهلمين مهم جشن آوردهاي دست از چهارم دفتر

 اهداف چارچوب در كتاب شود. اين مي از آن رونمايي جشن هنگام برگزاري در كه چهارم است

 انتشار و تهيه جامعه به چهارم دوره آموختگان دانش معرفي منظور به و ساليانه برگزاري جشن

 در ايران فناوري و علم پيشبرد و كشور صنعتي توسعه در هاچهارمي نقش دوره است. بررسي يافته

 نظام مورد در هاچهارمي دوره نظرات آن كنار است. در اين كتاب تدوين اهداف جمله از جهان و

 شده است. آورده صفحات البالي در آن هايي از بخش كه است شده گرفته دانشگاه آموزشي

 دوره يافتن مرحله است. اولين شده طي اي ويژه فرآيند كتاب اين اطالعات وريآ جمع براي

 شده آغاز 5315 مهرماه از متمركز بطور فعاليت است. اين آنان تماس اطالعات و ثبت هاچهارمي

 سطح به تعداد اين بود الزم كه داشتند ارتباط انجمن با نفر 357 نفر از 14 حدود ابتدا است. در

بهره برداري شد كه  مختلفي ها و ترفندهايروش از هاچهارمي يافتن دوره برسد. براي قبولي قابل

 :در زير به آنها اشاره مي شود

 التحصيالن فارغ ميان اي شبكه و اي زنجيره ارتباطات -5

 آشنا افراد كمك گرديد، يعني به استفاده شخص به شخص جوي و پرس از روش اين در

 افراد و است يافته گسترش شبكه اين به مرحله مرحلهديگر جستجو شده اند.  افراد

 .اند شده افزوده مجموعه به جديد

 خويشاوندي ارتباطات -2

 شده شناسايي انجمن اطالعاتي بانك طريق از هاچهارمي دوره دانشگاهي هم بستگان

 544شدند. بيش از  پيدا هاچهارمي دوره از ايمالحظه قابل آنان تعداد طريق از و اند

يك خويشاوند هم دانشگاهي از ميان  حداقل داراي هاچهارمي دوره ازنفر 

 .هستند شريف صنعتي دانشگاه التحصيالن و اعضاي هيئت علميفارغ

 اينترنتي جستجوي -3

شدند.  پيدا اينترنتي جستجوي طريق از هاچهارمي دوره از اي مالحظه قابل تعداد

 :شود مي اشاره آنها به زير در كه دان داشته بيشتري اينترنتي كاربرد مراجع از بعضي

www.118.t نشاني به ايران تلفن راهنماي سايت ct .i r 

www.whi نشاني  به آمريكا دايركتوري سايت t epages .com 

 سوئد و آلمان فرانسه، انگلستان، كانادا، نظير كشورها ساير دايركتوري هاي سايت

www.f نشاني  به بوك فيس اجتماعي شبكه سايت acebook.com 

www.l نشاني  به متخصصين شبكه سايت i nkedi n.com 

 تركيبي روش  -4

 براي فوق روشهاي تركيب از است و نبوده كافي تنهايي به روش يك موارد بعضي در

 .است شده استفاده هاچهارمي با دوره ارتباط برقراري
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 و آغاز نيز ها افيبيوگر آوري جمع براي فعاليت هاچهارمي دوره يافتن براي فعاليت موازات به

 مختلف هاي مطابق فرمت مندرج در اين كتاب به روش بيوگرافي است. پرسشنامه پيگيري شده

 .مرجوع كنند و تكميل آنرا تا شد داده هاچهارمي دوره به حضوري تحويل يا ايميل با ارسال نظير

آوري  جمع رايب ديگر بسياري و كتاب و اطالعات كارگروه اعضاي و جشن برگزاري ستاد اعضاي

زهرايي،  محمد ها و آقايان شامل خانم كارگروه اين اعضاي نمودند. اقدام و پيگيري ها بيوگرافي

نژاد، حميد رضا مرتضائي، مينا ضرابيان و  كاوياني فرانك قهرمان پور، منصوره مجتبي تهمورس،

و عليرضا حمزه لو  عباس رضوي انكردند. آقاي راهبري را ها فعاليت ژيال موحد شريعت پناهي اين

در خصوص جمع آوري اطالعات دانشكده مكانيك و خانم مهرنوش نادري در جمع آوري اطالعات 

 اند.دانشكده شيمي با كارگروه همكاري داشته

 افراد با ها مسئوليت برقراري ارتباط بيوگرافي آوري جمع براي كوشش كنار در نژاد كاوياني خانم

 مجري عنوان به نيز معاصر پردازان همايش داشتند. شركت عهده به را كشور خارج مقيم داخل و

 .داشت عهده به را كتاب چاپ و مسئوليت طراحي جشن

نكته ديگر جمع آوري اطالعات درگذشتگان است كه كوشش زيادي صرف يافتن اعضاي خانواده 

شده است و تماس با آنان شده است. به هر ترتيب شرح حال عده اي دريافت و در كتاب منعكس 

 و آقاي مجتبي تهمورس به عنوان مسئول اين بخش در اين كار همكاري كرده اند.

و  و در مدت يك سال وقت است بوده همراه هايي دشواري با بعضا   هاحال شرح آوري جمع كار

 فاصله است. كشور صرف شده خارج مقيم داخل و هاچهارمي دوره نظر جلب براي زيادي كوشش

 است. بوده گذار تاثير موضوع اين در اهداف جشن و انجمن اهداف با آنان كافي يعدم آشناي و دور

افراد گرديد. از  جلب عالقه و توضيحات ارايه صرف ايالعادهو كوشش فوق در اين راستا انرژي

ها را براي ارايه بيوگرافي جلب نماييم اي از دوره چهارميطرف ديگر نتوانستيم نظر مساعد عده

 شده فراهم آنچه حال هر ها در متن كتاب تكميل نشده است. بهجه برخي شرح حالكه در نتي

 است ارزش ويژه اي دارد و توجه خوانندگان را به مطالعه آن جلب مي نمايد.

 :باشد مفيد خوانندگان براي تواندمختلف مي ابعاد در مطالعه اين كتاب

 نيروي تربيت بخشي اثر و ماحصل توانند مي دانشگاه علمي هيئت اعضاي و مسئولين -5

 نظام بازنگري و ارزيابي براي دريافتي بازخوردهاي از و كنند مشاهده را متخصص خود

 .كنند برداري دانشگاه بهره آموزشي

 تعيين براي را الزم راهنمايي و ها برداشت كتاب مطالعه با توانند مي جوان دانشجويان -2

 .كنند دريافت خود اي حرفه كار و مسير زندگي

  كه چرا گيرد قرار اجتماعي مطالعات سلسله يك مبناي تواند مي كتاب اين -3

 كرده تحصيل قشر از شاخص و نمونه آماري جامعه يك دانشگاه صنعتي شريف آموختگان دانش

 دهنده آگاهي و مفيد پژوهشگران براي تواند مي بسيار سرگذشت آنان بررسي و هستند جامعه

 .باشد
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 و تحقيقاتي و آموزشي هاي فعاليت و تجارت توليد، صنايع، مختلف هاي هعرص در هاچهارمي دوره

 و فرهنگي اجتماعي، سياسي، ديگر هاي زمينه در از آنان دارند. برخي و داشته اشتغال كار غيره به

 آنان سوم يك و ايران در آنان سوم دو حدود جغرافيايي پراكندگي فعال هستند. از نظر خيريه امور

تحصيالت تكميلي نيز تعداد قابل توجهي  نظر هستند. از شاغل يا جهان ساكن هايكشور ساير در

قابل  حضور ديگر ادامه داده اند. نكته دكتري و ارشد تحصيالت خود را تا مقاطع كارشناسي

 زوج است. تعداد عالي تحصيالت براي شريف دانشگاه صنعتي در هاچهارمي دوره مالحظه فرزندان

 نتايج .است چشمگيري يافته دوم و سوم افزايش و اول هاي دوره به نسبت يزن دانشگاهي هم هاي

 .كنيد مشاهده بخش آمارها جدول در توانيد مي را ها مقايسه اين

 

 2931 مهرماه

 كتاب و اطالعات كارگروه

 سال چهلمين جشن برگزاري ستاد
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 اسامي شركت هاي حامي جشن

 (8/7/29)تا تاریخ 

 
 ايران شركت ايتوک -
 ETCكت تناوب شر -
 شركت مهندسين مشاور ناموران -
 شركت صنايع متالورژي مصمم -
 شركت درريز -
 بانک اقتصاد نوين -
 شركت كاوش آزمون -
 شركت ناموران پژوهش و توسعه -
 شركت مهندسي و توسعه انرژي پايدار -
 شركت مهندسي طرح و پااليش -
 شركت مهندسي پروسكه  -
 شركت خدمات صنايع رنوس پويا  -
 ه سرمايه گذاري پارت سازانگرو -
 شركت لوله هاي دقيق كاوه ايرانيان -
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 اسامي اشخاص حامي جشن

 (8/7/29)تا تاریخ 
 

 محمدرضا سرداري - جليل ابراهيم پور -

 داريوش سالجقه - خسرو احمديان چاشمي -

 علي سلطان احمدي - محمدمهدي اخوان بهابادي -

 مجتبي شمسي پور - محمدحسين اديب مرادي لنگرودي -

 رستم شه لري - ن اعتمادي عيدگاهيمحس -

 عباس صادقي گوغري - رحيم افتخاري -

 كورس ضيايي - عبدالحسين افكار -

 ناصر طاعتي - عبدالرسول باقري مارناني -

 سيدمحمدهادي طباطبايي - منصور بيگدلي -

 تبيانيمحمود  - سعيد پورقاسمي سالک محمدي -

 نستيهن فرهنگ دره شوري - محمدحسين ترابي ساريجالو -

 مهدي قسوره - ورسمجتبي تهم -

 عليرضا قطب الدين - عبدالحسين ثمري -

 جعفر قندچي - زال جاناني -

 مجيد كبروي - فرامرز جوالئي -

 فتح اله كليائي - حسن حاجيان -

 احمدرضا گنجي - محمدحسين حجازيان -

 عبدالحميد مبصري - عليرضا حدادي -

 احمد محقق - محمود حسيني زاد حجازي -

 سيدمحمد محمدي - عارف حضرتي وند -

 حميدرضا مرتضايي - دريناصر حي -

 محمد مظاهري - بهرخ خوشنويس -

 سيدمحمد مهدوي - بيژن داوري تبريزي -

 ژيال موحد شريعت پناهي - عنايت اله دبيريان -

 كاظم ميررضا - جليل درماني -

 محسن نادري شاهي - فرامرز ذوالرياستين -

 محمدباقر نعيمي - سيدمحمدتقي راتقي -

 عبدالرسول هاشم زاده - هرمز رحماني -

 فرامرز يزداني - گاربهمن رست -

  - ناصر رضايي شوشتري -
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 التحصيالن چهار دوره نخست دانشگاهفارغ وضعيتآمار مقايسه اي 
 

 تعداد كل دوره
در 

 تماس
مقيم 
 ايران

مقيم 
 خارج

 درگذشته نامعلوم
فوق 

 ليسانس
 دكتري

زوج هاي 
 دانشگاهيهم

فرزندان 
 دانشگاهيهم

 90 2 93 39 99 80 203 262 122 983 اول
 208 208 2001 2201 806 1008 1202 3903 2006 200 )درصد(

 18 3 98 91 16 61 39 281 193 919 دوم
 802 203 2208 303 800 2301 2603 3609 2108 200 )درصد(

 32 3 36 68 90 32 86 282 129 933 سوم
 2602 103 2308 2301 803 2303 1309 3108 2202 200 )درصد(

 36 23 61 93 93 33 81 236 198 922 چهارم
 2303 302 2306 2200 2200 2303 1301 3301 2303 200 )درصد(

 262 96 233 228 213 192 916 631 2022 2928 جمع
 2202 106 2301 2103 300 2209 1903 3001 2902 200 )درصد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

         

   

       

   

       

  

آمار وضعيت ك ي چهار دوره نخست دانشگاه
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 آمار وضعيت چهار دوره نخست دانشگاه به تفكيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
   

         
   

       
   

       
  

آمار وضعيت دوره اولي ها

          

         

       

       

 

          
   

         
   

       
   

       
  

آمار وضعيت دوره دومي ها

          

         

       

       

 

          
   

         
   

       
   

       
  

آمار وضعيت دوره س مي ها

          

         

       

       

 

          
   

         
   

       
   

       
   

آمار وضعيت دوره چهارمي ها
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 هاآماري از دوره چهارمي
 5352وارد دانشگاه صنعتي شريف شدند و سپس در سال  5348دانشجويان دوره چهارم در سال 

التحصيل شدند. آنان مدرك كارشناسي خود را در رشته هاي و يا سالهاي پس از آن فارغ

صنايع، مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي متالورژي، مهندسي شيمي، مهندسي 

 مهندسي سازه، شيمي، فيزيك، علوم رياضي دريافت نمودند.

به مدت يك سال قبل از برگزاري جشن چهلمين سال فارغ التحصيالن دوره چهارم يعني از مهر 

ها و جمع تالش گسترده اي براي برقراري تماس با دوره چهارمي 5312تا مهرماه  5315ماه 

 جه اين كوشش ها در جدول زير خالصه شده است.آوري اطالعات آنان صورت گرفت كه نتي

 

 وضعيت برقراري تماس با دانش آم ختگان دوره چهارم

 دانشكده
تعداد 

 كل

در 

 تماس

اطالعات 

 نافص
 درگذشته نامعلوم

عكس 

 جديد
 بيوگرافي

 5 5 5 4 2 4 7 مهندسي سازه

 27 35 5 3 4 35 43 مهندسي صنايع

 6 8 3 4 4 54 57 علوم رياضي

 54 53 2 4 2 55 51 شيمي

 55 53 4 2 4 52 58 فيزيك

 41 55 53 1 3 51 84 مهندسي برق

 55 58 5 6 2 24 21 مهندسي شيمي

 54 55 5 4 5 25 27 مهندسي متالورژي

 47 56 5 4 3 65 73 مهندسي مكانيك

 588 254 35 32 53 237 357 جمع

برخي از دانش آموختگان دوره چهارم در سالهاي بعد به كشورهاي ديگر مهاجرت كردند و برخي 

 نيز تحصيالت عالي خود را تا مرحله دكتري در اين كشورها ادامه دادند. بر اساس اطالعات 

نفر در  84د در تماس، نفر از مجموع افرا 238جمع آوري شده تا زمان تدوين اين كتاب تعداد 

خارج از كشور اقامت دارند كه درصد وزني يك سوم را تشكيل مي دهد. از دانش آموختگان مقيم 

ايران نيز حدود سه چهارم در شهر تهران اقامت دارند. توزيع جغرافيايي محل سكونت اين 

 نفر در جداول بعد ارايه شده است. 238التحصيالن به نسبت تعداد كل فارغ
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 اكنندگي جغرافيايي دانش آم ختگان دوره چهارمپر

 توزيع در استاني
تعداد 
 ساكنين

در صد 
 وزني

 توزيع ساير كشورها 
تعداد 
 ساكنين

درصد 
 وزني

 1009 30 آمريكا  3006 223 تهران

 201 22 كانادا  900 2 اصفهان

 202 3 استراليا  102 3 البرز

 202 3 آلمان  202 3 مازندران

 008 1 سوئد  209 9 گيالن

 008 1 انگلستان  202 3 خوزستان

 003 2 اطريش  209 9 كرمان

 003 2 اسرائيل  003 2 كرمانشاهان

 003 2 برزيل  008 1 آذربايجان شرقي

     008 1 خراسان رضوي

     003 2 زنجان

     003 2 گلستان

     003 2 قزوين

     003 2 كردستان

     003 2 سمنان

     003 2 يزد

 9903 81 جمع مقيم خارج  6602 236 جمع مقيم ايران

 

تعدادي از دانش آموختگان دوره چهارم به تحصيالت تكميلي در داخل و خارج كشور پرداختند 

نفر موفق به اخذ درجه دكتري  62نفر موفق به اخذ دانشنامه كارشناسي ارشد و  35بطوريكه 

 ي تحصيالت تكميلي اين فارغ التحصيالن چنين است:شدند. توزيع فراوان

 تعداد مقطع تحصيلي

 35 كارشناسي ارشد

 62 دكتري

 17 جمع

 23نفر داراي رتبه دانشگاهي هستند و  31نفر فارغ التحصيالن داراي درجه دكتري،  62از ميان 

نفر داراي رتبه استاد  51 نفر شاغلين در دانشگاه ها، 31اند. از نفر در ساير حرفه ها فعاليت داشته

نفر استاديار هستند. در جداول بعد اسامي دارندگان مدرك دكتري  8نفر دانشيار و  54تمام، 

 شاغل در مشاغل دانشگاهي و غير دانشگاهي ارايه مي شود.
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 فهرست دانش آم ختگان دوره چهارم با درجه دكتري شاغل در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي

 دانشگاه رتبه رشته دگي، نامنام خانوا رديف

5 
آريانژاد، )زنده ياد(

 ميربهادرقلي
 دانشگاه علم و صنعت ايران استاد تحقيق در عمليات

 ,California State University استاد رياضيات ابراهيم زاده، اليزابت 2
Sacramento 

3 
اردشير الريجاني، 

 محمد جواد
 هاي بنياديپژوهشگاه دانش  رياضي

4 
تمادي عيدگاهي، اع

 محسن
مهندسي  -مهندسي عمران
 زلزله

 دانشگاه صنعتي اصفهان 

 State University of New York استاد مهندسي برق و كامپيوتر افتخاري، قادر 5
at New Paltz 

 دانشگاه صنعتي شريف دانشيار فيزيك امجدي، احمد 6
 دانشگاه گيالن دانشيار مهندسي مكانيك آتشكاري، كاظم 7

 Northern Illinois University استاديار مهندسي صنايع آسودگي، احسان 8

 بنياد دايره المعارف اسالمي دانشيار تاريخ رياضيات و نجوم باقري، محمد 1

 University of California at استاد مهندسي زلزله بزرگ نيا، يوسف 54
Berkeley 

 پريساي، سيما 55
Industrial & 

Manufacturing 
Engineering 

 ,State Polytechnic University استاد
Pomona, USA 

 دانشگاه صنعتي شريف استاد مهندسي برق تبياني، محمود 52

 جرايدي، مجيد 53
Industrial and 

Operations 
Engineering 

 West Virginia University استاد

-University of Massachusetts استاد مهندسي مكانيك چرمچي، مجيد 54
Lowel 

 University of Southern استاد مهندسي صنايع و مديريت خوشنويس، بهرخ 55
California(USC) 

 Experimental ديانت، مهريار 56
Aerodynamics 

 Loughborough University دانشيار

57 
ذكائي آشتياني، 

 هدايت
Operations 
Research 

 دانشگاه صنعتي شريف استاد

، ابوالقاسم راعي 58
 اسداله

 دانشگاه صنعتي اميركبير استاد مهندسي برق

 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي استاديار مهندسي برق و مخابرات زرگر ارشادي، توحيد 51

24 
سعيدي، محمد 

 سعيد
 دانشگاه صنعتي شريف استاد مهندسي هسته اي



 

25 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه رتبه رشته نام خانوادگي، نام رديف

25 
لماسي زاده، س

 محمود
 -فناوري اطالعات
 مخابرات داده

 دانشگاه صنعتي شريف دانشيار

 Production شرافت، حسن 22
Engineering 

 Universidade Federal De دانشيار
Sergipe, Brazil 

 Analytical شمسي پور، مجتبي 23
Chemistry 

 دانشگاه رازي كرمانشاه استاد

 استاديار حرفه اي بهداشت صالحي زاده، محمد 24
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي درماني كرمان

 North Carolina State دانشيار مهندسي صنايع صنيعي، عزت اله 25
University 

 Business فاضل، فرزانه 26
Administration 

 Illinois State University استاد

27 
قاسمي طاري، 

 فرهاد
 گاه صنعتي شريفدانش استاد مهندسي صنايع

 دانشگاه صنعتي شريف دانشيار مهندسي برق قائم مقامي، شاهرخ 28

 دانشيار علوم و صنايع غذايي كسائي، محمد رضا 21
دانشگاه علوم كشاوري و منابع طبيعي 

 ساري
 دانشگاه صنعتي شريف استاد شيمي فيزيك گبل، فريدون 34

35 
گلستاني، سيد 
 جمال الدين

 دانشگاه صنعتي شريف دياراستا مهندسي برق

 San Francisco State استاد مهندسي مكانيك گنجي، احمد رضا 32
University 

 دانشگاه شيراز استاديار مهندسي مكانيك متين، محسن 33

 Technology of مرشديان، جليل 34
Polymers 

 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران استاد

35 
مستقيمي طهراني، 

 جواد
 University of Toronto استاد مكانيك مهندسي

 دانشگاه مشهد استاديار مهندسي عمران مسلم، كاظم 36
 دانشگاه زنجان استاديار مهندسي سازه موسوي، سيدهاشم 37
 دانشگاه صنعتي شريف دانشيار فيزيك مهدوي، سيد محمد 38

31 
هراتيان نژادي، 

 محمود
 ريخته گري

استاديار 
 سابق

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

 رشته تحصيلي دانشگاه محل تحصيل نام خانوادگي، نام رديف

 مهندسي كامپيوتر و مخابرات University of Michigan آريا، سيامک 5

  University of wales ارباب دهكردي، بهروز 2

 مهندسي كامپيوتر University of Aston علي آبادي، اسفنديارافشاري  3

 University of California at ايپكچي، علي 4

Berkeley 
Automatic Control 

 University of California at پناهنده، محمد 5

Berkeley 

Structural 

Mechanics 

 Essex University, England چهل اميران، محسن 6
Physical Organic 

Chemistry 

 Stanford university Material Process حشمت پور، بهمن 7

 University of California at خادم حقيقت، مصطفي 8

Berkeley 
 مهندسي هسته اي

 شيمي دانشگاه لندن دوليان، داريوش 1

 الهيات دانشكده الهيات دانشگاه تهران رهنماي منفرد، محمد سعيد 54

 University of California at وحيد شريكر، 55

Berkeley 
 مهندسي سازه

 مهندسي برق و مخابرات پلي تكنيک مادريد شمسائي فر، خسرو 52

 University of صفرزاده اميري، علي 53

Saskatchewan 

Photophysics and 

Photochemistry 

 Imperial College, London Physical Metalurgy طهماسبي خادم اسدي، اردشير 54

 شيمي University of Toronto غفوري بخش، شكور 55

 مهندسي شيمي Cambridge Uiniversity فرخ عالئي، طلعت 56

 مهندسي مكانيک Columbia University فهيمي، ابوتراب 57

 Imperial College, London قاسمي، فيروز 58
طراحي به كمک كامپيوتر 

CAD 
 مهندسي شيمي Cambridge Uiniversity قوامي كيا، حميد 51

 University of Southern محمدي، فرشاد 24

California(USC) 
 مهندسي برق و كامپيوتر

 مهندسي مخابرات و كامپيوتر Carleton  Universiyt نيكتاش، مرتضاي 25

 بيوتكنولوژي دانشگاه مديترانه شرقي وحيد، حسين 22

 رياضي شگاه كاليفرنيا در بركليدان هاشمي اقدم، ميرابراهيم 23
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 هاي داراي همسر يا فرزندان هم دانشگاهيفهرست دوره چهارمي

 

 دانش آموختگان دوره چهارم
 نام خانوادگي، نام

 نسبت
 نام همسر يا فرزند

 سال ورود( -)مقطع تحصيلي
دانشكده محل تحصل همسر يا 

 فرزند
 مهندسي و علم مواد (82)ل رهام احمديان چاشمي  فرزند احمديان چاشمي، خسرو

 مهندسي برق (23رضا اخوان بهابادي )ل  فرزند اخوان بهابادي، محمدمهدي
 مهندسي صنايع (80علي اخوان بهابادي )ل  فرزند 

 علوم رياضي (66هادي اردشير الريجاني )ل  فرزند اردشير الريجاني، محمد جواد
 فيزيک (82مريم اردشير الريجاني )ل  فرزند 

 مهندسي و علم مواد (86حميد اصفهاني )ف  فرزند فهاني، محموداص
 مهندسي متالورژي (32مهرانگيز جامي )ل  همسر )زنده ياد( اكبري حامد، محمد جعفر

 مهندسي شيمي (80مائده اميني كافي آباد )ل  فرزند اميني كافي آباد، محمود
 مهندسي شيمي (30االهه انساني )ل  همسر بزرگ نيا، يوسف

 فيزيک (26پريسا ترابي فرد )ل  فرزند ترابي فرد، علي اصغر
 مهندسي برق (26سروش طبياني )ل  فرزند تبياني، محمود

 مهندسي برق (86فاطمه طبياني )ل  فرزند 
 مهندسي كامپيوتر (83)ل  جوالنيپوريا  فرزند ، فرامرزجوالني

 ميمهندسي شي (32شهال سكاكي )ل  همسر حائري جعبي، محمود
 مهندسي شيمي و نفت (83روژبن حاجيان )ل  فرزند حاجيان، حسن

 شيمي (28فائزه حبيب زاده )ل  فرزند حبيب زاده ذزفولي، علي رضا
 مهندسي شيمي و نفت (23خشايار حضرتي وند )ل  فرزند حضرتي وند، عارف
 يمهندسي برق/ علوم رياض (32(، )ف 86سورنا حضوري )ل  فرزند حضوري، غالمرضا
 مهندسي مكانيک (82پريسا حكيم جوادي )ل  فرزند حكيم جوادي، مجيد

 فلسفه علم (82نادر خرمي راد )ف  فرزند خرمي راد، رحيم
 مهندسي و علم مواد (83پگاه درماني ) ف  فرزند درماني، جليل

 علوم رياضي (23كيا دليلي )ل  فرزند )زنده ياد( دليلي، علي رضا
 مهندسي عمران (22محمدعلي ذكائي آشتياني )ل  فرزند تذكائي آشتياني، هداي

 علوم رياضي (23امين ذكائي آشتياني )ل  فرزند 
 مهندسي عمران (88ميالد ذكائي آشتياني )ل  فرزند 

 رياضي (38نستيهن فرهنگ دره شوري )ل  همسر رجامند، سكينه
 كيشپرديس  (89راحيل السادات رحماني )ل  فرزند رحماني، سيد هرمز

 شيمي (23آزاده روحاني مشهدي )ل  فرزند روحاني مشهدي، محمد مهدي
 مهندسي صنايع (23فرزانه روحاني مشهدي )ل  فرزند 
 علوم رياضي (23محمد علي روحاني مشهدي )ل  فرزند 

 مهندسي عمران (83سپيده سراچي )ل  فرزند سراچي، محمد رضا
 مهندسي و علم مواد (88دي )ف سياوش سلطان احم فرزند سلطان احمدي، علي

 مهندسي عمران (83آزاد )ف پراپري مهدي سليماني  فرزند آزاد، مجيدپراپري سليماني 
 مهندسي شيمي ( 38ليلي علوي يزدي )ل ناتمام  همسر شريكر، وحيد
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 دانش آموختگان دوره چهارم

 نام خانوادگي، نام
 نسبت

 نام همسر يا فرزند
 رود(سال و -)مقطع تحصيلي

دانشكده محل تحصل همسر يا 
 فرزند

 پرديس كيش (89فرهاد صادقلو )ل  فرزند صادقلو، منصور
 مهندسي برق (28نيما صادقي )ل  فرزند صادقي، خسرو

 مهندسي كامپيوتر (82ايمان صادقي )ل  فرزند 
 مهندسي و علم مواد (82ابوذر طاهري زاده )ف  فرزند طاهري زاده، مصطفي

 مهندسي برق (83هادي عطريان فر )ل  فرزند مهدي عطريان فر،
 مهندسي برق/ مديريت و اقتصاد (82(، )ف 81حامد عطريان فر )ل  فرزند 
 مهندسي برق (83هاجر عطريان فر )ل  فرزند 

 مهندسي شيمي (33آزاده نوروزي ايران زاد )ل  همسر فداقي، عبداله
 مهندسي شيمي (38حميد قوامي كيا )ل  همسر فرخ عالئي، طلعت

 مهندسي صنايع (38شهرزاد ملک نيا )ل  همسر فرزان، بيژن
 مهندسي صنايع (38سكينه رجامند )ل  همسر فرهنگ دره شوري، نستيهن

 مهندسي شيمي (38فرخ عالئي، طلعت )ل  همسر حميد قوامي كيا
 مهندسي شيمي (39فريبا صفري )ل  همسر كارگري، حميد
 مهندسي برق/ مهندسي شيمي (23ان كبروي )ل كيه فرزند كبروي، مجيد
 مهندسي مكانيک (83كورش گبل )ل  فرزند گبل، فريدون

 مهندسي مكانيک (82آرش گبل )ل  فرزند 
 مهندسي و علم مواد (28ميالد محمدزاده )ل  فرزند محمدزاده، محمد
 شيمي (88نوشين مصباحي )ف  فرزند مصباحي، حسين

 مهندسي برق (86 افشين مصباحي )ف فرزند 
 مهندسي برق (28نيما صادقي )ل  فرزند موحد شريعت پناهي، ژيال

 مهندسي كامپيوتر (82ايمان صادقي )ل  فرزند 
 فيزيک (31اعظم ايرجي زاد )ل  همسر مهدوي، سيد محمد

 مهندسي برق (23سيده سارا مهدوي )ل  فرزند 
 مهندسي برق (83سينا نادري شاهي )ل  فرزند نادري شاهي، محسن

 مهندسي كامپيوتر (26هليا نعيمي )ل  فرزند نعيمي، محمد باقر
 علوم رياضي عبيدي آشتياني، آزاده همسر وزوائي، محمد رضا

 فيزيک (83شيما وزوائي )ل  فرزند 
 مهندسي برق (30فرناز داورپناه )ل  همسر هراتي، علي رضا
 ي مكانيکمهندس (32نسترن دموئي )ل  همسر يوسفيان، حسين
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 (3از  1ها )صفحه فرم خام بي گرافي م رد استفاده در تدوين شرح حال دوره چهارمي
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 (3از  2ها )صفحه فرم خام بي گرافي م رد استفاده در تدوين شرح حال دوره چهارمي



 

27 

 

 (3از  3ها )صفحه فرم خام بي گرافي م رد استفاده در تدوين شرح حال دوره چهارمي
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 فصل اول

 مشخصات دانش آموختگان 

 دانشكده مهندسي سازه
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 محسن اعتمادي عيدگاهي
 مشهد 2913متولد 

 ساكن اصفهان
etemaadi@cc.iut.ac.ir 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2380دكتري مهندسي زلزله از امپريال كالج لندن در انگلستان 

 2326انگلستان  فوق ليسانس مهندسي زلزله از امپريال كالج لندن در
 2931ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان علوي مشهد 
 دوره آموزشي مهندسي قابليت اطمينان در دانشگاه صنعتي بوداپست

 2923كارگاه مهندسي زلزله در پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در تهران 
 2922توكيو به مدت دوماه  KAJIMAسه همكاري با موس

 متخصص در زمينه ديناميک سازه ها و مهندسي زلزله
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2988عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد از 
 تا كنون 2963عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد از 

 2932تا  2962علمي دانشگاه صنعتي اصفهان از  عضو هيئت
 2962تا  2933رئيس بخش مهندسي زلزله مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تهران 

 

 چكيده تجارب
آموزش بيش از پانزده درس و آزمايشگاه در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران 

 تاكنون 2962هاي مختلف كشور از در دانشگاه
 2921تا  2966معاون پژوهشي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان از 

رئيس هيئت مديره تعاوني مسكن اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان و مجري ده دستگاه 
 2980تا  2923هاي وياليي دو واحدي در سپاهان شهر از ساختمان

 2989تا  2923آزاد اسالمي واحد نجف آباد از  مدير گروه كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه
 2966هاي آزاد اسالمي كشور از طراحي سئواالت كنكور كارشناسي ارشد در دانشگاه هاي دولتي و دانشگاه

 تا كنون
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 80پايان نامه كارشناسي ارشد و استاد مشاور بيش از  20استاد راهنماي بيش از 
 يان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه هاي دولتي و آزاد كشور.پا

مقاله يا گزارش علمي )برخي بصورت مشترک( در  31نويسنده بيش از 
 ها و مجالت داخلي و خارجي كشورها، كنفرانسگردهمايي
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 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، سوئيس، آلمان، اتريش، مجارستان،  به كشورهاي انگلستان، اسكاتلند، هلند، بلژيک،
 يونان، تركيه عربستان و ژاپن سفر كرده ام.

 عالقمند به اينترنت باالخص بخش ويدويي آن هستم.
داراي همسر و دو فرزند هستم. پسرم ازدواج كرده ساكن كشور هلند و در حال اخذ درجه دكتري در رشته 

 است. دخترم ساكن تهران است. Leidenدانشگاه مهندسي كامپيوتر از 
 

 توصيه به نسل جوان

كنم كه پس از امر مقدس ازدواج به تحصيالت عاليه تا درجه دكتري ادامه دهند و هم به جوانان توصيه مي
دانا و هم دارا باشند. باالخص امروزه به اينترنت كه خمير مايه رشد و ترقي و تعالي در كشورهاي صنعتي و 

 شرفته عالم است آشنايي و تسلط فراوان داشته باشند.پي
 

 پيام ويژه
هاي آنان را از نزديک اگرچه اينجانب به تعداد كثيري از كشورهاي عالم سفر كرده و بسياري از پايتخت

هاي داخل منزل صرفنظر كرده و كنم اگر بازهم از برخي هزينهديده و لمس كرده ام، معذالک احساس مي
دنيا » المثل دادم اكنون از خود راضي تر و خرسندتر بودم. به مصداق ضربي بيشتري ادامه ميبه دنياگرد

 انشاء اله بتوانم در باقيمانده عمر حداقل به ايران گردي بيشتري بپردازم.« گردي به از دنيا خواري است
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 جمشيد زارعي )گشيري(
 اصفهان 2913متولد 

 ساكن تهران
jamzareii@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان هشترودي شهر تهران 

 گذراندن دوره هاي مختلف مديريتي، كامپيوتر و مهندسي ارزش
 JAVA ،C# ،C++ ،C ،BASIC ،FORTRANمسلط به زبانهاي كامپيوتري 

 تخصصي و تدوين برنامه هاي كامپيوتري در رشته مهندسي سازه مسلط به كاربرد نرم افزارهاي
 AUTOCAD  ،SAFE ،ETABS، SAPمسلط به كاربرد نرم افزارهاي 

 مسلط به نرم افزاري هاي دفتري و گرافيكي
 براي آناليزهاي خطي، غيرخطي، ديناميكي و طراحي بهينه Ansysمسلط به كاربرد نرم افزار 

هاي هاي آبي، سازه هاي صنعتي، تونل، ساختمانل سازه سد، نيروگاه، سازهطراح سازه هاي مختلف شام
 هابلندمرتبه، مخازن مختلف، سيلو، راه و مقاوم سازي سازه

 هاي فرانسه، عربي و تركيمسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 همكاري با شركت مهندسين مشاور جواب
 ت سيويل در مهندسين مشاور تاراطرحطراح سازه و مديري

 مسئول طراحي سد و مقاوم سازي در شركت مهندسين مشاور پارس آب تدبير
 طراح سازه در شركت تدبير نيرو

 مدير بخش سازه و سدهاي بتني در معاونت سد و نيروگاههاي آبي در شركت مهندسي برق ايران )مشانير(
 مهندسين مشاور پارس كنسولتمدير پروژه و طراح سازه هاي آبي در شركت 

 طراح كارخانجات كاغذ و ماشين آالت در شركت مهندسين مشاور طرح و نظارت
 هماهنگ كننده طراحي كارخانجات فوالد در شركت مهندسين مشاور پوالد

 مدير بخش سازه در شركت طرح و صنعت
 كدهرئيس هيئت مديره شركت مشاور پي
 شركت مهندسين مشاور جوابرئيس هيئت مديره و مدير پروژه در 
 هاي عمراني نداجاطراح سازه و سيويل در مجري طرح

 

 چكيده تجارب
هاي عمراني، طراحي و محاسبات، تهيه گزارشات مهندسي، تهيه مديريت پروژه

 ها و مهندسي ارزشمشخصات فني، حل مسائل پروژه
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شالوده گسترده و پي بر بستر االستيک قبل  تهيه نرم افزارهاي محاسباتي سازه براي آناليز قاب و صفحات،
 SAP90و  SAP80از اشاعه نرم افزارهاي 

طراحي سازه هاي مختلف شامل ساختمانهاي بلند مرتبه، پلهاي بزرگ، سيلوها، سالن ها و كارخانجات 
ها، اسكله، سازه تاسيسات زيربنايي شهرها، سازه هاي شبكه هاي صنعتي، كارخانجات فوالد، پناهگاه

ياري، زهكشي و تصفيه خانه هاي آب و فاضالب، مخازن و منابع آب، سازه هاي سد و نيروگاهي، سازه آب
 هاي پيش تنيده و پيش ساخته و مقاوم سازي

 طراحي مجموعه شاهچراغ شيراز و مسجد امام خميني شهر رشت
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 سدها از كميته ملي سدهاي بزرگ ايران عضويت در زيركميته آناليز و طراحي و ايمني
 عضويت در انجمن مهندسان محاسب ساختمان

 عضويت در نظام مهندسي استان تهران
 عضويت در انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف

 

 عاليق

 عالقمند به ورزش، موسيقي، خطاطي و گفتن شعر
 

 توصيه به نسل جوان

 رت كار گروهي، بتازيد! آرام و مدبرانهبخواهيد! واقع گرايانه، بكوشيد بصو
 

 سرگذشت
در يک خانواده معمولي و پر جمعيت در اصفهان به دنيا آمدم. اصفهان در زمان اشكانيان به  2913در سال 

گِي يا جِي معروف بوده است و محله گِي شير يكي از قديمترين محله هاي اصفهان حوالي پل شهرستان 
هم به خاطر انتساب « گشيري»است. جزء مزيد نام خانوادگي من  -اينده رودپلي از دوره ساساني روي ز –

 به اين محله است كه براي سادگي حذف شده است.
من در دبستان عليرضا عباسي )نقاش معروف آثار تاريخي صفوي( و پس از آن در دبيرستان صارميه ) باني 

ان را در گروه فرهنگي دكتر هشترودي اصفهان آن صارم الدوله از نوادگان قاجاري( و سال پاياني دبيرست
ام رشته رياضي و علوم ام. به رياضيات عالقه بسيار داشتم و به همين دليل اولين گزينهتحصيل كرده

 كامپيوتر در دانشگاه صنعتي آريامهر قديم بود. با اينكه در كنكور سراسري در رشته هاي مهندسي 
يح دادم در رشته رياضي دانشگاه شريف تحصيل كنم. دو سال دانشگاه هاي ديگر قبول شده بودم ترج

 2930رشته رياضي را آموختم و در آنجا عالوه بر رياضي به علوم كامپيوتر نيز بسيار عالقمند شدم. در سال 
ميالدي بيشترين كاربرد كامپيوتر در رشته سازه  20دانشكده سازه در دانشگاه شريف تاسيس شد. در دهه 

شته ها هنوز وارد اين عرصه نشده بودند. با انگيزه استفاده از كامپيوتر به همراه دو نفر از بود و ديگر ر
دوستان رشته رياضي اسفنديار شايان آراني و جعفر قندچي از دانشكده رياضي به دانشكده سازه انتقالي 

 بسيار زيادي داشت. گرفتم. رشته مهندسي سازه براي خودش يک دنيايي بود و رشته كامپيوتر در آن كاربرد
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هاي كارفرمايي نداشت التحصيلي اگر قصد ادامه تحصيل يا همكاري با دستگاهمهندس سازه پس از فارغ
مي توانست پيمانكار يا مشاور باشد. من باتوجه به عاليق و گروه خوني خود همكاري با مهندسان مشاور را 

 انتخاب كردم.
گيرد. ميانه و مغزه سخت افزاري طرح بوده و اسكلت اصلي را در بر مي هاسازه در درون بسياري از طراحي

ديگر اجزاي عملكردي و كاربردي هم متكي به آن است. مهندس سازه نه تنها بايد رشته خود را بطور 
دقيق بداند بلكه بايد اطالعات كافي از رشته مهندسي معماري داشته باشد تا در تعامل با او طراحي 

جام دهد. عالوه بر آن او بايد ژئولوژي، ژئودزي، ژتوتكنيک و مهندسي پي را بداند و از مطلوبتري ان
ها، متره و برآورد هاي ديناميک و زلزله شناسي و هيدروليک، سازه هاي دريايي و آبي و ايمني سازهتخصص

يک مدير در  و بهينه سازي برخوردار باشد. عضويت در جامعه مهندسان مشاور ايران به من ياد داد كه
 مهندسان مشاور بايد با سه رشته مديريت، حقوق و حسابداري نيز آشنا باشد. 
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 مرتضي زرين
 شاه آباد 2913متولد 

 ساكن كرج
kanrood_com@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 پس از دو سال تحصيل در رشته مهندسي 2939ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف در سال  

 مكانيک
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان محمد رضا پهلوي كرمانشاه 
 متخصص در اجراي ساختمان هاي بتن آرمه و فوالدي

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 2968رئيس هيئت مديره شركت كانرود در تهران از 
 2966تا  2962مسئول فني كارگاه شركت ويسور در كرمانشاه از 
 2933تا  2939دوره خدمت نظام وظيفه در ذوب آهن اصفهان از 

 

 چكيده تجارب
 سال 9به مدت  كرند غرب كرمانشاهدر  يسازمان يدستگاه خانه ها 23 انجام پروژهسه سال تجربه در 

 سال 1به مدت  قروه كردستاني در تخت خواب 36 مارستانيباحداث 

 سال 9دستان به مدت ي در قروه كروحرفه ا يآموزش فن مركزساخت 

 سال 2به مدت  ماهنشان زنجاني در راز مارستانيباجراي 

 سال 1در سرپل ذهاب كرمانشاه به مدت  )ابوذر(نيقلعه شاه ينيزم يروين پادگاناجراي 

  اهواز هيديام ييهوا يروين پادگاناجراي 
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 به كشور كانادا سفر كرده ام.
 هاي ورزشي، كوهنوردي، خوانندگي و امور هنري و اجتماعي عالقمندم به فعاليت
دختر و  عمران سانسيپسرم ل، مخابرات در مهندسي يدكترداراي مدرک  مدختر بزرگي، تجرب پلميهمسرم د

 ي است.معمار سانسيكوچكم فوق ل
 

 توصيه به نسل جوان

يد.براي كسب اطمينان بيشتر داشته باش شتريب تيلبا مسئو شتريتوجه و عالقه ب ،ساخت و ساز تيفيجهت ارتقا ك
ي داشته شتريب دقت دانشگاه شگاهيآنها در آزما شيو آزما هايتئور يريدر فراگ
نيز افزايش مانند زلزله و  يعيسوانح طبهاي ناشي از  بيآس كاهشجهت باشيد.

 يريدر بكارگ ها، دقت بيشتري در اجرا داشته باشيد.ساختمان يبازدهو طول عمر 
 يتجرب يباسابقه و ارشد و دستاوردها نيتجارب مسئولاستفاده از و  هايتئور

ي داشته باشيد. من اگر شخصاً به دوره جواني و شترياهتمام ب شرفتهيپ يكشورها
انگليسي  زبان، كردميتر كار م يجد، خواندميبهتر درس مگشتم دانشجويي برمي

انجام  يشتريب يمحاسبات ياهكار يي،اجرا يدر كنار كارها و كردميم را تكميل
  .دادميم
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 جعفر قندچي
 ارسباران 2918متولد 

 ساكن تهران
jafar.ghandchi@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي 
 ام مهندسي ساختمانهاي آموزشي مورد توصيه سازمان نظگذراندن دوره

كارشناس مسائل پيش روي پروژه هاي عمراني و بررسي فني و حقوقي قراردادهاي منعقده در قالب مصوبات سازمان 
 مديريت و برنامه ريزي براي پروژه هاي عمراني

 مسلط به زبانهاي انگليسي، عربي و تركي اسالمبولي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 2982از  كيشجزيره در به عنوان سرپرست نظارت پروژه هاي دريايي سه پارس مهندسين مشاور هنداشتغال در 
 2961موسس و عضو هيئت مديره مهندسين مشاور ايوان از 

 2982تا  2983كارشناس پروژه هاي دريايي در مهندسين مشاور سازه پردازي در خارک از 
 2983تا  2989طرح نوانديشان از سرپرست نظارت پروژه ميان گذر اروميه در مهندسين مشاور 

 2981تا  2968 دانشگاه صنعتي شريف ازامور ساختمان و تاسيسات  يتمديركارشناس 
 2968تا  2933هاي عمراني دانشگاه تبريز از كارشناس و مسئول طرح

له هاي ما در تهران و خرمشهر در طرح ضربتي اسك –تي  -سرپرست دفتر فني در مهندسين مشاور ژ -مهندس محاسب 
 2933تا  2931خرمشهر از 

 

 چكيده تجارب
 هاي مربوط به فضاهاي آموزشي در دانشگاه تبريزسال تجربه در طرح توسعه و اجراي پروژه 29
 سال تجربه در طرح توسعه و اجراي پروژه هاي مربوط به فضاهاي آموزشي و تحقيقاتي در دانشگاه صنعتي شريف 23

 ن اردبيل در مهندسين مشاور سازه پردازي و نساجي خوي بصورت آزادمديريت پروژه هاي كارخانه سيما
 طراحي و اجراي پروژه هاي دريايي شامل اسكله، دايک، رو رو و غيره در جزاير جنوب كشور

 اجرا و نظارت بر پروژه هاي مسكوني متعدد در تهران و تبريز
يي و در مناطقي از جزاير خليج فارس مخصوصاً انتقال هاي زيست محيطي در منطقه اجرايي پروژه هاي درياانجام فعاليت

 ها و كف زيان خليج فارس به محل مناسب پس از مكان يابي مناسبمرجان
 

 خارجي، عاليقسفرهاي 

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

 

 توصيه به نسل جوان

 دم تابعيت از دستورات غير كارشناسي مافوقاصرار بر نقطه نظرات كارشناسي و ع
 مدارا با افراد و همكاران پائين دست و آموزش آنها و توجيه فني و كارشناسي باالدست 

 و تالش براي همسو نمودن آنها در اجراي پروژه ها
 هايادگيري از هر رده سني و سازماني و بكارگيري تجربيات اندوخته شده در اجراي پروژه
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 چهارمي هاي مهندسي سازه فاقد ارتباط قطعيدوره 

 
 

 اسفنديار شايان اراني
 مشهد 2913متولد 
 در تكزاس آمريكا Cypressساكن 

 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 

 احمد رضا غايي
 اصفهان 2913متولد 

 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 
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 فصل دوم

 مشخصات دانش آموختگان 

 دانشكده مهندسي صنایع
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 احسان آسودگي
 كاشان 2913متولد 
 نويز آمريكاايلي Napervilleساكن 

easoudegi@niu.edu 

www.niu.edu/isye/staff/asoudegi.shtml 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 مريكا دكتري مهندسي صنايع از دانشگاه ويرجينياي غربي آ

 فوق ليسانس مهندسي صنايع و عمليات از دانشگاه ميشيگان
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شهر ميانه 
پژوهشگر در زمينه عوامل انساني و ارگونومي صنايع، اندازه گيري كار و زمان، طراحي آزمايشات و كنترل 

 كيفيت
 

 شغلي سوابق

 تاكنون 2382نويز شمالي از عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي صنايع و سيستم در دانشگاه ايلي
 2382تا  2383عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي از 

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 الملليس هاي بينمقاله علمي و انتشار آن در مجالت و كنفران 3تدوين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 

 محمد مهدي اخوان بهابادي
 يزد 2913متولد 

 ساكن تهران
akhavan.mm@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 تحصيل در دوره فوق ليسانس مديريت دولتي در مركز آموزش مديريت دولتي يزد

 2933ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938از دبيرستان اميركبير يزد ديپلم رياضي 

 دوره هاي آموزشي مديريت تحول استراتژي و برنامه ريزي صنعتي در سازمان مديريت صنعتي
 دوره آموزشي ويژه مديران در مركز آموزش وزارت صنايع

هاي توجيهي و متخصص در زمينه خدمات مرتبط هاي صنعتي و تهيه طرحمتخصص در بررسي فني اقتصادي طرح
 گذاري و توليد صنعتيرمايهبا س

 زبان انگليسي در حد متوسط
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2983مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت صنايع شيميايي نسيم سبز ربيع )توليد كننده كود مايع( در تهران از 
 (www.sarsabz.irتاكنون )

 2983تا  2980از  پتروشيمي در شركت ملي صنايعدفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي  رئيس
 2923تا  2923سال  تاوزارت صنايع در مدير كل صنايع استان يزد 

 2923تا  2929مشاور صنعتي استاندارد استانداري يزد از 
 2929تا 2922مدير كل اداره كل صنايع استان يزد از 

 2922تا  2968مدير كل اداره كل صنايع استان گيالن از 
 2963تا  2966يع يزد از مدير كل اداره كل صنا
 2966تا 2960رئيس اداره طرح و برنامه در اداره كل صنايع استان يزد از  -كارشناس طرح و برنامه

 2960تا  2933كارشناس در ذوب آهن اصفهان از 
 

 خانواده

گاه علي كارشناسي مهندسي صنايع از دانش -فرزندان به ترتيب رضا كارشناس مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف
حسين دانشجوي مهندسي صنايع دانشگاه  -صنعتي شريف و كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني دانشگاه تهران

 حسن دانش آموز دبيرستان -آزاد
 

 توصيه به نسل جوان

 هاي درسي و آموزشي و اساتيد و شرايط دانشگاهگيري بيشتر از برنامهتالش و بهره
 الترجدي گرفتن تحصيالت تكميلي تا سطوح با

 

 پيام ويژه
مندي از زندگي در دوره جواني و هاي رشد و شكوفائي و طي مراحل كمال و رضايتپايه

يابد. اگر در جواني اندوخته كافي شود و در مراحل بعدي تكامل ميتحصيل گذاشته مي
زندگي خوب و رو به كمال به دست نياوريم در سنين باالتر كه همراه با  براي يک

توانيم به ر و مسئوليت زياد است قاعدتاً جبران آن بسيار سخت است و نميگرفتاري و كا
سطح دلخواهي از زندگي توام با شكوفائي و كمال و سعادت برسيم. توجه به استفاده 

هاي عمر و داشتن هدف و برنامه براي زندگي از الزامات طي حداكثري از زمان و لحظه
 اين مسير است.
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 عبدالرحيم افتخاري
 كرمانشاه 2913ولد مت

 ساكن تهران
abdolrahim@hotmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
آمريكا  -تحصيل دكتري ناتمام مهندسي صنايع و مديريت در دانشگاه ايالتي اوكالهما

2960 
 2938آمريكا  -فوق ليسانس مهندسي صنايع و مديريت از دانشگاه ايالتي اوكالهما

 2938پور كرمانشاه ديپلم رياضي از دبيرستان شاه
 در تهران ISO 9000دوره هاي مميزي و سرمميزي 

 بروكسل بلژيک EFQMدر موسسه  EFQMدوره اي سرارزيابي مدل 
 دوره امكان يابي طرح ها در تهران

ها، مطالعات امكان سنجي و متخصص در زمينه مديريت، تعالي سازماني، طراحي سازمان، تحليل و طراحي سيستم
 مديريت پروژه

 مسط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2988هاي دقيق كاوه ايرانيان در تهران از مدير عامل شركت لوله
 تهران -معاون طرح و برنامه شركت كاله
 تهران -و انرژي دانا IOECمشاور مديريت در شركت هاي 

 تهران -معاون كيفيت گروه در شركت سايپا
 تهران -ري و ساختمعاون مهندسي شركت فرآو

 تهران -ها در شركت مهندسين مشاور و صنايع خودرومدير پروژه
 تهران -هاي صنعتيها در شركت مديريت طرحمدير پروژه

 تهران -مدير توليد در شركت صنايع فلزي ايران
 مدير منطقه در شركت واحد اتوبوسراني تهران

 ريفمدير پروژه در انستيتو آب و انرژي دانشگاه صنعتي ش
 

 چكيده تجارب
 سال 23هاي شريف و آزاد بصورت استاد مدعو به مدت تدريس در دانشگاه

 سال 20هاي مطالعات امكان سنجي به مدت تهيه پروژه
 سال 20فعاليت هاي سازماندهي به مدت 

 سال 9مديريت پروژه به مدت 
 سال 20مديريت تعالي سازمان به مدت 

 سال 20يا عضو هيئت مديره به مدت  مديريت عمومي به عنوان مدير عامل
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

اقامت در آمريكا براي تحصيالت تكميلي و سفرهاي متعدد به كشورهاي اروپايي، 
 آسيايي و كاناداعالقمند به عرفان، ادبيات و ورزش بسكتبال

ديگري  فرزند دختر، يكي دانشجوي دكتري شهرسازي در آمريكا و 1متاهل و داراي 
 دانشجوي فوق ليسانس حقوق بين المللي در ايران

 

 توصيه به نسل جوان

الزم باشد ولي قطعاً كافي نيست. مقوله هاي ديگر « هوش»براي نيل به موفقيت شايد 
 و غيره هم ضروري است.« شانس»، «تالش»، «پشت كار»نظير: 
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 سيد محمد موسي بهشتي شيرازي
 ساكن تهران

 .عكس جديد ارائه نشد

 تحصيالت
 2936ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان اقبال آشتياني تهران 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2989اشتغال در فعاليت هاي ساخت و ساز آزاد ساختماني در تهران از 
ندسي صنايع براي شركت هاي طرف انجام فعاليت هاي مشاوره و طراحي بصورت قراردادي در زمينه مه

 2989تا  2962قرارداد سازمان صنايع ملي نظير كفش وين، كارخانه اسالم، كارخانه مبليران، از 
 2962تا  2969مهندس صنايع/ مدير كارخانه/ مدير عامل شركت رادياتور فوالدي ايران )رادفو( از 

 2938تا  2933ندگي پاكان در تهران از مدير كارخانه/ قائم مقام مدير عامل شركت ريسندگي و باف
 

 سفرهاي خارجي و خانواده

 ام.سفر خارجي نداشته
متاهل و داراي سه فرزند هستم. فرزند اول ليسانس كامپيوتر شاغل در تهران، فرزند دوم دانشجوي 

 مهندسي عمران در استراليا و فرزند سوم دانشجوي رشته زبان انگليسي در تهران است.
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 سيما پريساي
 تهران 2990متولد 

 ساكن لوس آنجلس كاليفرنيا آمريكا
sparisay@csupomona.edu 

www.csupomona.edu/~sparisay 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2336دكتري مهندسي صنايع و سيستم از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در لس آنجلس آمريكا 

 2323ت از دانشگاه استن در بيرمنگام انگلستان فوق ليسانس تكنولوژي توليد و مديري
 2931ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان مرجان تهران 
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق اشتغال دانشگاهي

تكنيک ايالتي مدرس تمام وقت/ دانشيار/ پرفسور/ استاد بازنشسته دانشكده مهندسي صنايع و توليد پلي 
 (www.csupomona.edu) 1021تا  2333( از Cal Poly Pomonaكاليفرنيا )

مدرس تمام وقت/ دستيار پژوهشي/ دستيار آموزشي دانشكده مهندسي صنايع و سيستم دانشگاه كاليفرنياي 
 2333تا  2383آنجلس آمريكا از جنوبي در لس

 2962تا  2936تي شريف از مدرس تمام وقت دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنع
 

 سوابق صنعتي
 2962تا  2961تحليل گر سيستم در شركت طراحي صنعتي ايران در تهران از 

 2936تا  2933مشاور سازمان مديريت صنعتي ايران در تهران از 
 2931مشاور در مهندسين مشاور صنعتي ايران در تهران 

 

 چكيده تجارب
 1006لي تكنيک ايالتي كاليفرنيا در پ ASEE/PSWهماهنگ كننده كنفرانس 

 تا كنون 2336مشاور آموزشي دانشكده مهندسي صنايع و توليد در پلي تكنيک ايالتي كاليفرنيا از 
 2338تا  2336استاد راهنما در پلي تكنيک ايالتي كاليفرنيا از 

 2339مسئول برگزاري كارگاه آموزشي در دانشگاه كاليفرنيا جنوبي در لس آنجلس 
 

 ردهاي علمي، پژوهشي و حرفه ايدستاو

 الملليمقاله علمي و انتشار آنها در مجالت و كنفرانس هاي معتبر بين 8تدوين 
 ارايه دو مقاله در كنفرانس هاي معتبر بين المللي

 عضويت در انجمن ها و مجامع زير:
Institute of Industrial Engineering(IIE)  
Industrial Engineering Honor Society (Alpha Pi Mu) 
The Society of Women Engineers (SWE) 
Association of Professors and Scholars of Iranian 
Heritage (APSIH) 
American Society for Engineering Education (ASEE) 
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 مجتبي تهمورس
 تهران 2918متولد 

 ساكن تهران
tahmouresm@yahoo.com 

 

 ي هاتحصيالت و توانمند
 2963فوق ليسانس مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي 

 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
 2932تهران  2ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 

دهي و اجراي مراكز هاي صنعتي، طراحي و شكلهاي مديريت و سيستممتخصص طراحي سيستم
 تحقيقاتي

 يسيمسلط به زبان انگل
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2983تا  2920تهران از  –هاي پيشرفته ايران عضو هيئت مديره و مدير عامل پژوهشكده سيستم
 عضو هيئت مديره و مدير دفتر مطالعات در مركز تحقيقات و خدمات خودكفايي ايران در تهران

 مدير بخش تحقيقات در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تهران
 عضو هيئت مديره و مدير كارخانه در شركت خوروسازان ايران در تهران

 عضو هيئت مديره و مدير كارخانه شركت توليدي مرتب )لندرور (
 مدير منطقه يک اتوبوسراني تهران

 مدير دفتر اطالعات و آمار مركز جهاد سازندگي تهران
 گر ارشد سيستم در مهندسين مشاور ايران ويرگانطراح و تحليل

 طراح و تحليل گر ارشد سيستم در شركت ملي ذوب آهن اصفهان
 

 چكيده تجارب
 سال 13مديريت شركت هاي صنعتي به مدت 

 سال 23هاي صنعتي و ارايه راه حل براي آن به مدت شناخت مشكالت و مسائل استراتژيک شركت
ار از طريق ايجاد هاي صنعتي و ارايه راهكشناخت مشكالت ، مسائل، كمبودها و نواقص فني شركت

 واحدهاي تحقيق و توسعه
 

 تاليفات

 ( براي تجزيهFunctional Specificationتاليف كتاب مشخصات عملكردي )
 هاي عمل كننده وو تحليل مشكالت سيستمي در يک سازمان و تعريف مشخصه 
 ارايه راه حل براي رفع مشكالت آنها 
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 از كشورهاي آسيايي، اروپايي و كانادا سفر كرده امبه بسياري 
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ساله  كصدي ينمايس يدتيعق و ياسيس عياجتما ياثرات فرهنگ و عملكرد يرو يمطالعات جامع يدارا

 جهان هستم.
متاهل و داراي دو فرزند دختر و پسر هستم. فرزند دخترم فوق ليسانس گرافيک و عالقمند به طراحي 

 افزار كامپيوتر و عالقمند به انيميشن و بازيهاي كامپيوتري است.سرم ليسانس نرمبخصوص لباس و فرزند پ
 

 توصيه به نسل جوان

 رضاي خدا را هميشه در همه امور در نظر داشته باشيد.
 به يک محيط )كشور( آرماني براي خود و هم ميهنان خود فكر كنيد.

 اصول انساني را بخاطر پول زير پا نگذاريد.
 صيلي خود با سواد شويد و خيلي به فكر نمره نباشيد.در رشته تح
اي كار مي كنيد، صداقت داشته و دلسوزانه كار كنيد و همواره به بهبود مستمر حساس بوده و در هر زمينه

 (.Zero Defect Workكار بدون نقص انجام دهيد )
 كار را در خود تقويت نماييد. در مديريت و يا امور كارشناسي همواره گرايش به نوآوري، خالقيت و بهبود

براي زندگي خود استراتژي و نقشه راه داشته باشيد. افق آرمان خود را تعريف كنيد و براي رسيدن به آن 
هاي حركتي هاي بلند مدت و كوتاه مدت و برنامه ريزي داشته باشيد. در حين مسير حركت سياستبرنامه

سي، اجتماعي و اقتصادي جامعه و دنيا را مد نظر داشته و را تعريف كنيد و در خالل حركت نوسانات سيا
 اثرات آنرا در برنامه هاي خود در نظر بگيريد.

توجه داشته باشيد كه انسان به عنوان اشرف مخلوقات آنقدر توانمند است كه هر هدفي را براي خود تعريف 
خداوند، اصول اخالقي و انساني  كند، مي تواند به آن دست پيدا كند. فقط همانطور كه توصيه كردم رضاي

 هيچ وقت فراموش نشود. مطمئن باشيد حتماً موفق خواهيد بود.
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 احمد ثابت قدم
 تهران 2913متولد 

 Marietta -ايالت جورجيا -ساكن آمريكا
ahmad_sabetghadam@hotmail.com 

 بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 2939نعتي شريف ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه ص
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 مجيد جرايدي
 تهران 2990متولد 

 ويرجيناي غربي -ساكن آمريكا
majid.jaridi@mail.wvu.edu 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
از دانشگاه ميشيگان در  Industrial and Operations Engineering دكتري

 2389آربور آمريكا آن
 2323تايلند  Asian Institute of Technologyفوق ليسانس صنايع از 

 2931ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
 عاليق پژوهشي: تحليل و برنامه ريزي حمل و نقل، كنترل كيفيت و تحليل تصميم گيري

و  مدرس درسهاي مديريت كيفيت جامع، طراحي آزمايشات صنعتي، پيش بيني هاي فناوري، كنترل كيفيت صنعتي
 طراحي پيشرفته

 

 سوابق شغلي و مديريتي

  تاكنون 2333استاد مهندسي صنايع و مديريت سيستم در دانشگاه ويرجينياي غربي از 
 (www.imse.cemr.wvu.edu) 

 تاكنون 2332از  NASA West Virgina Space Grant Consortiumمدير ارشد 
 (www.nasa.wvu.edu) 

 2333تا  2388انشگاه ويرجينياي غربي در آمريكا از دانشيار دانشكده مهندسي صنايع د
 2388تا  2383استاديار دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه ويرجينياي غربي در آمريكا از 

 2389تا  2328آربو ايالت ميشيگان آمريكا دستيار آموزشي و پژوهشي در دانشگاه ميشيگان در آن
 2938تا  2933ير( در تهران از مربي پلي تكنيک تهران )دانشگاه صنعتي اميركب

 

 چكيده تجارب
در شهر  NASA West Virginia Space Grant Consortiumمدير ارشد دفتر مركزي 

Morgantown  دانشگاه است و توسط  21كه كنسرسيومي متشكل ازNASA  براي پيشبرد تحقيقات پايه
 گذاري شده است.

و همچنين ارزيابي چندين مجله و  NSFو  NASA  ،NIOSHارزيابي برنامه هاي پژوهشي مختلف براي 
 ايكنفرانس حرفه

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 دانشگاه ويرجينياي غربي  Statlerدريافت جايزه مشاور برجسته از كالج 
 دانشگاه ويرجينياي غربي Statlerدريافت جايزه استاد تحصيالت تكميلي برجسته از كالج 

 آمريكا Alpha Pi Muاري مهندسي صنايع از موسسه دريافت جايزه افتخ
و دانشكده سيستم هاي مهندسي صنايع و مديريت از دانشگاه  Statlerكميته مختلف مربوط به كالج  8عضويت در 

 ويرجينياي غربي
 Institute of Industrial Engineersعضو 
 American Society for Qualityعضو 

 دانشجوي فوق ليسانس از زمان كسب رتبه استادي 62دانشجوي دكتري و  23هدايت 
المللي يا ارايه در كنفرانس هاي مقاله و انتشار آن در مجالت معتبر بين 33تدوين 

 مختلف از زمان كسب رتبه استادي
مورد رديف بودجه تحقيقاتي عمده و قابل توجه از مراكز و سازمان هاي  63دريافت 

 فقيت در انجام پروژه هاي مربوطهو مو NASAمختلف آمريكا به ويژه 
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 محمد حسين)خسرو( حجازيان
 زابل 2990متولد 

 ساكن گالسكو در اسكاتلند انگلستان
khosrowhejazian@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938تهران  1ديپلم رياضي از دبيرستان آذر شماره 
در گالسكو   Strathclydeتكميلي در رشته مديريت ساخت و مهندسي توليد از دانشگاه تحصيالت
 2323اسكاتلند 

 2380فوق ليسانس در رشته فناوري نمک زدائي از دانشگاه گالسكو در اسكاتلند 
متخصص در زمينه تهيه، پياده سازي و توسعه سيستم هاي فناوري اطالعات و مدير پروژه و مسئول 

 زرگهاي بطرح
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

تا مرحله بازنشستگي در سال   2336مدير خدمات اطالعات مديريت در دانشگاه گالسكو در اسكاتلند از 
1021 (www.gla.ac.uk) 

 2336تا  2332در گالسكو اسكاتلند از  UFC Ingres Familyمدير پروژه در 
 2332تا  2380پروژه در دانشگاه گالسكو در اسكاتلند از ها و سرپرست مسئول توسعه سيستم

 

 چكيده تجارب
 هاسال تجربه در توسعه سيستم 93
 سال تجربه در نظارت شخص ثالث در پياده سازي سيستم هاي مديريت فرآيندي پيشرفته 11
 هاي چند ميليون پونديسال تجربه در مديريت پروژه و مديريت طرح 13
 اد و مديريت دفتر طرحسال تجربه در ايج 10
 سال تجربه در خدمات فناوري اطالعات و مديريت كسب و كار 22
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 سيد محمود حسين زاده حجازي
 اصفهان 2913متولد 

 ساكن تهران
smhejazy@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 فوق ليسانس ناتمام علوم كامپيوتر در دانشگاه صنعتي شريف

 2931دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس مهندسي صنايع از
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي اصفهان 

 دوره مديريت استراتژيک ادواري در سازمان مديريت صنعتي
 2382مديريت توليد در صنايع ساخت و توليد در ژاپن 

 مسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان فرانسه
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2983خودرو تا سال معاون بازرگاني شركت شهاب 
 معاون سرمايه گذاري منطقه آزاد چهابهار

 عضو هيئت مديره و مدير عامل شرک شهاب خودرو در تهران
 رئيس هيئت مديره شركت چرخشگر در تهران

 مدير عامل شركت كفش پيروزي )وين سابق( در تهران
 مدير عامل شركت ليالند موتور )شهاب خودرو فعلي( در تهران

 وتر در مهندسين مشاور طالقاني دفتري )مهاب قدس فعلي( در تهرانمسئول كامپي
 

 چكيده تجارب
 سال در شركت شهاب خودرو 1توليد اتوبوس شهري با طراحي داخلي به مدت 

 سال در شركت چرمشگر 3اجراي پروژه توليد گيربكس خودروهاي ديزلي به مدت 
 

 عاليق

 عالقمند به كوهنوردي
 

 توصيه به نسل جوان

 به فرض به گذشته باز مي گشتم همزمان با اشتغال به ادامه تحصيل منظم و با برنامه مي پرداختم. اگر
 

 پيام ويژه
فرهنگ جامعه ما نياز به اصالح و تغيير دارد. به عنوان مثال تحصيل عمدتاً و فقط 
به منظور كسب و كار و درآمد است و يا احساس تعلق به كشور و سرزمين مادري 

 ف است.بسيار ضعي
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 بهرخ خوشنويس
 ساري 2913متولد 

 انجلس كاليفرنيا آمريكاساكن لس
khoshnev@usc.edu 

www.usc.edu/dept/ise/directory/behrokh_khoshnevis.htm 
www.bkhoshnevis.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2938دكتري مهندسي صنايع و مديريت از دانشگاه ايالتي اوكالهاما 

 2933هندسي صنايع از دانشگاه ايالتي اوكالهاما فوق ليسانس م
 2931ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

هاي كامپيوتري جامع براي برنامه ريزي و طراحي ساخت و متخصص و پژوهشگر در زمينه هاي سيستم
 توليد، ساخت سريع مدل اوليه، و محيط هاي شبيه سازي هوشمند

 

 سوابق شغلي و مديريتي

استاد دپارتمان مهندسي صنايع و سيستم و دپارتمان مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه كاليفرنياي 
 (www.usc.eduتا كنون ) 2389جنوبي از سال 

و مدير برنامه تحصيالت تكميلي مهندسي  (CRAFT)هاي ساخت اتوماتيک سريع مدير مركز فناوري
 ساخت و توليد در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي

 

 چكيده تجارب
 دانشجوي دكتري براي تهيه رساله دكتري 19هدايت 

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

دانشگاه كاليفرنياي دانشكده هاى مهندسى مكانيک و هوا فضا و مهندسى پزشكى  دريافت پست استادي از
 دانشكده مي شود. 3كه مجموعاً  1029جنوبي در سال 

 علمي در مجالت معتبر بين الملليمقاله  230تدوين و انتشار 
 عضو انستيتو مهندسين صنايع آمريكا

 عضو ارشد انجمن مهندسي ساخت و توليد آمريكا
 عضو انجمن شبيه سازي كامپيوتري آمريكا

 هاي راديو تلويزيونيدانشمند مدعو در بسياري از برنامه
اي اختراع مخترع بر 3000مخترعين برجسته از ميان  13دريافت جايزه يكي از 

 Contour Crafting 1006در سال 
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اختراع ثبت شده در آمريكا به  10اختراع و توسعه محصول در آمريكا و ساير كشورها كه  60ثبت حدود 

 شرح زير است:
 

Multi-chamber vibrating valve for cementitious material 

Extruded wall with rib-like interior 

Compliant, low-profile, independently-releasing, non-protruding, and 

genderless (CLING) Docking system for robotic modules 

Material delivery system using decoupling accumulator 

Dry material transport and extrusion 

Mixer-extruder assembly 

Wellbore collection system 

Deployable contour crafting 

Robotic systems for automated construction 

Metering and pumping devices 

Systems and methods for unloading water from gas wells 

Haptics apparatus – omnigrasp 

Automated plumbing, wiring and reinforcement 

Methods for reduction of powder waste in selective inhibition of 

sintering  

Metallic parts fabrication using selective inhibition sintering  

Multi-nozzle assembly for extrusion of walls 

Selective inhibition of bonding of powder particles for layered 

fabrication of 3-D objects 

Optically multiplexed hand-held digital binocular system 

An additive fabrication method 

Additive fabrication apparatus and method 

Incremental digitizer for encoding geometrical forms 
 

 توصيه به نسل جوان

كنند بى اعتنا باشيد و تنها در جهت عالقه به ارزش هاى اجتماعى گذرا كه براى شما جهت تعيين مي
باطنى خود تالش كنيد. ساده زندگى كنيد و هدف زندگى را تاثير مثبت گذاشتن براى بشريت و پيشبرد 

را از طريق مطالعه،  دورى كنيد. خود تمدن بشرى قرار دهيد. از خرافات به هر نوعش، سود جويى و دروغ
ياد داسته باشيد كه انسان پويا مدام در تغيير و تحول ه تجربه و تفكر به حقايق هستى نزديک تر كنيد. ب

باور هاى خود را هيچگاه حقيقت محض ندانيد و آماده قبول آنچه به حقيقت نزديک تر  است بنا بر اين
 است باشيد.
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 مسعود دانائي مقدم
 تهران 2913لد متو

 ساكن تهران
danaie@mail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2926فوق ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان خرداد تهران 

 دوره مديريت استراتژيک در سازمان مديريت صنعتي
 روز 10ريت استراتژيک در موسسه جايكا ژاپن به مدت دوره مدي

 زبان انگليسي كامل
 متخصص در مذاكرات قراردادي خودرو و انجام مطالعات امكان سنجي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

مديران »مدير مهندسي شركت قواي محركه كرمان خودرو و مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت 
 2983تا  2980از  متعلق به كرمان خودرو« خودرو

و تصدي سمت هاي مختلف از جمله  2980تا  2960اشتغال در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از 
 مدير سرمايه گذاري صنعتي، مدير گروه خودرو، مدير عامل مركز تحقيقات و نوآوري سايپا و عضو

 هيئت مديره شركت سايپا، عضو هيئت مديره شركت پارس خودرو. 
هاي پيشرفته ايران وابسته به دانشگاه صنعتي شريف از ر و عضو هيئت مديره پژوهشكده سيستمپايه گذا

 2920سال 
 2960تا  2932عضو هيئت مديره شركت ليالند ايران از 

 2933تا  2939مدير مهندسي صنايع شركت ساراول در تهران از 
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

ام. از جمله به ژاپن، كره جنوبي، راي مذاكرات قراردادي خودرو سفر كردهبه بسياري از كشورهاي جهان ب
تركيه، مالزي و  اطريش، هلند، تايوان، آلمان، ايتاليا، فرانسه، كانادا، بلغارستان، چكسلواكي، روماني، چين،

 سنگاپور مسافرت كاري داشته ام.
 م.به ورزش فوتبال عالقمندم و عضو تيم فوتبال دانشگاه بود

داراي همسر و دو فرزند دختر و يک فرزند پسر هستم. پسرم مهندس صنايع، 
دختر بزرگم فوق ليسانس طراحي و نقاشي و دختر كوچكم سال چهارم گرافيک 

  است.
 

 توصيه به نسل جوان

 كنم و كاري را بپذيرندجوانان را به صداقت، درستي، مسئوليت پذيري توصيه مي
 كه توان آنرا دارند. 
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 يژن داوري تبريزيب
 مشهد 2913متولد 

 ساكن تهران
davari.sharif@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 
 يک ماه دوره آموزشي برنامه ريزي و توليد لوازم خانگي در شركت اريستون ايتاليا به مدت

هاي باري در شركت واگن يونيدن آلمان غربي به مدت يک دوره آموزشي برنامه ريزي و توليد انواع واگن
 ماه

 اتريش به مدت يک ماه .S.G.Pدوره آموزشي برنامه ريزي و توليد انواع واگن مسافربري در شركت 
يت و محيط زيست در دوره آموزشي مستندسازي، مميزي داخلي، سرمميزي سيستم هاي مديريت كيف

 داخل و خارج كشور
 هاي مديريت مالي براي مديران غير مالي، مميزي انرژي، اصول پدافنددوره هاي آموزشي در زمينه

 غير عامل، قاطعيت، و خالقيت 
 مسلط به زبان انگليسي

ساير  و23002و ايزو  3002متخصص در زمينه مشاوره و آموزش سيستم هاي مديريت كيفيت از جمله ايزو 
هاي مهندسي صنايع و مديريت، مهندسي ارزش، هاي مشابه، طراحي و پياده سازي كليه سيستمسيستم

 تدوين استانداردها، مديريت و اداره شركت ها و موسسات مهندسي و توليدي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2983د شريف از ها در شركت مهندسي و بهبود كيفيت شريف وابسته به بنيامدير عامل و طراح سيستم
 تاكنون

 2983تا  2983ها از مشاور آزاد در زمينه طراحي سيستم
 2983تا  2982ها در شركت مهندسي فجر كيفيت در تهران از مدير عامل و طراح سيستم
 2982تا  2920ها در شركت بنياد استاندارد در تهران از مدير عامل و طراح سيستم

 2920تات  2966مدير برنامه ريزي شركت واگن پارس در اراک از مدير واحد مهندسي صنايع و توليد/ 
 2966تا  2961مدير واحد مهندسي صنايع در شركت ايران خودرو از 

تا  2938عضو هيئت مديره و مدير كارخانه در شركت صنايع ماشينهاي چوب از 
2961 

 2932تا  2933رئيس برنامه ريزي و كنترل توليد شركت لوازم خانگي آردل از 
تا  2931دستيار آموزشي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف از 

2933 
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 چكيده تجارب
ها از جمله سيستم هاي مديريتي و مهندسي صنايع سال فعاليت در زمينه طراحي و پياده سازي سيستم 10

يفيت ايزو ها، مشاوره و آموزش جهت طراحي و استقرار سيستم هاي مديريت كدر سازمان ها و شركت
  HSE و مديريت 3002

 سال فعاليت در زمينه مديريت شركت ها و موسسات توليدي و خدمات مهندسي 11
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

داراي پروانه كارشناسي استاندارد در زمينه آموزش، تدوين و اجراي استانداردها از سازمان ملي استاندارد 
 ايران

 رزش ايرانعضو انجمن مهندسي ا
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 سفرهاي ماموريت كاري به كشورهاي تركيه، آلمان غربي، ايتاليا، اتريش و اندونزي داشته ام.
 به مطالعه متون علمي و تخصصي، شركت در انجمن هاي علمي و تخصصي عالقمندم.

در زمينه خدمات كامپيوتري اشتغال هستم. پسر بزرگم  -سه پسر و يک دختر -داراي همسر و چهار فرزند
 دارد و سه فرزند ديگرم دانشجو هستند.

 

 توصيه به نسل جوان

هاي مهم و عمده همه جوانب را با صاحبنظران و افراد باتجربه بيشتر مشورت كنيد و در تصميم گيري
 بررسي كنيد.

 

 پيام ويژه
 ندگي شخصي و كاريايمان قلبي به خالق هستي و اتكال به خداوند در تمام امور ز

 ايرعايت اخالق مهندسي و صداقت و درستي در تمام زندگي شخصي و حرفه
 تالش مستمر و اطمينان به موفقيت در تمام كارها مسئوليت پذير بودن،
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 عبدالحميد درخشنده
 بهبهان 2913متولد 

 ساكن برلين در آلمان
ahderachsch@googlemail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2939سانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف لي

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان هاج قوام شيراز 
 مسلط به زبان آلماني و انگليسي

 

 سوابق زندگي و شغلي

ارتش  يهشت ماه در اداره مهندس و چهارماه در كارخانه ذوب آهن اصفهانپس از فارغ التحصيلي به مدت 
 كرده ام.خدمت  فهيافسر وظبه عنوان 

 2933 رماهيدر ت. شدم كشيده مبارزه و سياست راه به و نكردم پيگيري را علمي كاردر زندگي خود  من
 يبا انقالب اسالم و به حبس ابد محكوم شدم. ريخلق دستگ ييفدا يكهايچر يميتوسط ساواک در خانه ت

 .دميخارج گرد نراياز ا 2969آزاد شدم و در سال  2932در بهمن  انيگروه زندان نيجز آخر
پرداختم.  يرستوران داربه و سپس داير نمودم  يرانيشركت تاكسبه كار آزاد پرداختم. در ابتدا يک در آلمان 
 از ادامه فعاليت باز ماندنم.اروپا  يبحران اقتصادبروز  اما پس از

 

 خانواده

و مقيم آلمان ر در كشواز دانشگاه برلن است و  يكيپداگوژ سانسيكه فوق لهستم دختر  کصاحب ي
 .مشغول كار است

 

 توصيه به نسل جوان

 . به اين دليلروديفرو م شيخو ييدر تنها گردديجدا م شهيچون از ر كنديم يكه در غربت زندگ يانسان
 رانيام به جوانان آنست كه در اهيتوص .ابدي يخود را باز نم يدوران جوان يتازگ و هرگز آن احساس تر

از آن  يغرب خبر آباد در ناكجا چراكه خدمت رسان باشند و از بودن با آنان لذت ببرند به مردم خود ،بمانند
 .ستين تيميصفا و صم

 
 
 
 
 

 

 



 

57 

 سكينه رجامند
 آباده 2918متولد 

 سيدني -ساكن استراليا
farideh_rajamand@yahoo.com 

 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 ديريتيسوابق شغلي و م

اجاق  تيفيو كنترل ك يالزم در موسسه استاندارد با سمت مسئول فن يدوره ها دنيبا د 83تا  82ز سال ا
 .گاز در كارخانه ركسان گاز كار كردم

 ياتيحل اختالف مال اتيه ندهيدر پست نما 80استخدام شدم و درسال ييدر وزارت دارا 38من در سال 
 .بازنشسته شدم

 .كردم سيو مقاومت مصالح تدر کياهواز استات يتوتكنولوژيتدر انس 32-36ر سالد

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام.ساكن استراليا هستم و به كانادا و بيشتر كشورهاي اروپايي سفر كرده
 به مطالعه در زمينه هاي مختلف از جمله ادبيات و شعر عالقمندم

دخترم دنا در هستم.  فرزند دو يازدواج كردم و دارا ياضيرشته ر 38 يفرهنگ ورود هنيبا نست 39درسال
 يدركارشناس ليمشغول تحص مايمهندس مخابرات مشغول كار است و پسرم ن به عنوان اياسترال يدنيس

 .است لنديوزين ارشد مخابرات در
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 بهمن رستگار
 كرج 2918متولد 

 ساكن كرج
bamrasgar@yahoo.com 

 

 ي هاتحصيالت و توانمند
 2933ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2936ديپلم رياضي از دبيرستان فارابي كرج 
 2921دوره مديريت استراتژيک در سازمان مديريت صنعتي 

 آشنايي با زبان انگليسي و ايتاليايي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2982تا  2983ق در تهران از مسئول گروه كنترل پروژه در شركت مهندسين مشاور كانيكاوان شر
 مسئول برنامه ريزي در شركت جابجايي مواد آرين در تهران

 كارشناس طرح و توسعه در سازمان صنايع مالي در تهران
 مسئول برنامه ريزي در شركت مولد سرما در تهران
 مسئول برنامه ريزي در شركت لنت ترمز در تهران

 س در ساوهمسئول قسمت كيورينگ در شركت الستيک پار
 كارشناس مهندسي صنعتي در شركت ايران ناسيونال در تهران

 

 تاليفات و ترجمه

سازمان بين المللي كار كه ترجمه آن توسط سازمان مديريت صنعتي « مشاوره در مديريت»ترجمه كتاب 
 منتشر شد.

 

 ، خانوادهسفرهاي خارجي

 ايتاليا از طريق شركت الستيک پارسيک سال اقامت در ايتاليا براي كارآموزي در شركت پيرلي 
 داراي همسر و دو فرزند هستم.

 

 توصيه به نسل جوان

قابل  مي. آموخته ها فقط در كنار عقل سلشودينم ليانسان فارغ از تحص چوقتيه
 كاربرد است

 مشوق حركت است. نيو انسانها بزرگتر دگاريعشق به آفر 
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 محمد مهدي روحاني مشهدي
 مشهد 2916متولد 

 ساكن تهران
mmrohany@sharif.edu 

 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان جهان دانش مشهد 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.sharif.edu) 2933از  شريف صنعتيدانشگاه  علمي هيئتعضو 
 تاكنون 2982از سال  مهندسي گرافيکمركز  آموزشي ونمعا

 تاكنون 2963از  شريف صنعتيدانشگاه  مهندسي گرافيکمركز  علمي هيئت عضو

 تاكنون 2923از سال  شريف صنعتيدانشگاه  علميمؤسسه انتشارات  مدير عامل

  20-22تابكم  شيمياييشركت  مديره هيئت عضو

  22-29دونا  معدنيشركت  مديره هيئت عضو
  20-29شركت بهران  عاملمدير  مشاور

 2961-29 شريف صنعتيكوتاه مدت، دانشگاه  هايدورهگروه  رئيس

  2962-22 شريف صنعتيدانشگاه  عموميگروه دروس  رئيس

 2938-62 سازندگي جهاد مركزيو انتشارات دفتر  گرافيکو مسئول واحد  مؤسس
 

 چكيده تجارب
 مهندسي، گرافيک فني هايرشته  يبرا (1و2 صنعتي كشي)نقشه  مهندسي دروس مختلف شامل گرافيک تدريس

و  مكانيک هايرشته  براي( ماشين طراحي) مهندسي پايه، گرافيکعلوم  هايرشته  ي( براخواني)نقشه  مهندسي
و  و طراحي 1و2 معماري هايرشته  براي ، ترسيم1و2معماري  هايرشته  براي ترسيميهندسه سازي،  كشتي

 زيبا هنرهاي هايرشته  براي نريه گرافيک
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 تقديرو لوح  تنديس دريافتبا  2982در سال  گرافيکمركز  آموزشينمونه و برتر  استاد

  تقديرو لوح  تنديس دريافتبا  2983در سال  گرافيکمركز  آموزشينمونه و برتر  استاد

  2926 ويژه در سالابزار  با معماريو  گرافيکدر  نوآوريپروژه 

 2922 در سال مستضعفان و جانبازان بنياد برايدانشگاه كار  توجيهيطرح  تهيه پروژه
 

 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنري

  2936مشهد  بازرگانياطاق  ،جمعيدسته  نقاشي نمايشگاه برگزاري

  2933و 2933-2932 شريف تيصنعدانشگاه  ،دانشجويي نقاشيو  گرافيک نمايشگاه برگزاري

  2962معاصر  تهران  هنرهايموزه  نقاشيو  گرافيک نمايشگاه برگزاري

 2968نگارخانه طوس  در جمعيدسته بصورت مشهد،  نقاشيو  گرافيک نمايشگاه برگزاري
 صنعتيدانشگاه  التينآرم  ، طراحي2938 شريف صنعتيدانشگاه  جديدآرم  طراحي
شريف،  صنعتيدانشكده ها و مراكز دانشگاه  برايرم و نشانه آ كيش، طراحيواحد  شريف
جلد، صفحه  روي شريف و طراحي صنعتيدانشگاه  تآسيسسالگرد  چهلمينآرم  طراحي

 شريف صنعتيدانشگاه  پژوهشيو نظارت بر چاپ مجموعه مقاالت  آرايي

زندگي، ساآرم و نشانه جهاد  اسالمي، طراحيانقالب  مورد پوسترهاي 900حدود  يراحط
 ديگر مؤسسه 200نيرو و حدود پژوهشگاه و نشانه آرم  طراحي

 

 تاليفات

 ،طراحي) هنريبر آثار  و مروري 2982 شريف صنعتي( مؤسسه انتشارات دانشگاه مهندسي گرافيک) فنيرسم 
 2981انتشارات دف  ،(هنري گرافيک ،نقاشيآبرنگ، 

mailto:mmrohany@sharif.edu
mailto:mmrohany@sharif.edu
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 غالمرضا زندي
 تهران 2990متولد 

 ساكن تهران
gholamrezazandi@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان آذر شماره يک تهران 
 2939دوره آموزشي برنامه ريزي و مديريت انبارها در ذوب آهن اصفهان 

 متخصص در كاربرد كنترل كيفيت آماري در كارخانجات
 زبان انگليسي مسلط به

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2983تا سال 2926از سال  شركت صنايع بسته بندي داروگرمدير عامل و عضو هيئت مديره 
 2926تا  2923مشاور مدير عامل در شركت داروگر)كف( در تهران از 

 2923تا  2963كارشناس ارشد مهندسي صنايع در بنياد مستضعفان و جانبازان در تهران از 
 2963تا  2960مدير عامل شركت روكش چوبي ايران از  -ير كارخانهمد

 مهندس صنايع در شركت الكتريک گيالن در رشت
 مهندس صنايع در شركت اتمسفر در تهران

 مهندس صنايع در شركت ايران خودرو در تهران
 خدمت نظام در ذوب آهن اصفهان

 

 چكيده تجارب
 هاي تشويقي در بنياد مستضفان و جانبازانطراحي سيستم هاي حقوق و دستمزد و دستمزد

 

 دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي

كه هنوز به  2932انجام تحقيق و تاليف مقاالت در زمينه تاريخ اجتماعي سياسي سلسله صفويه در سال 
 چاپ نرسيده است.

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

هاي چاپ و محصوالت شوينده دركشورهاي و دستگاههاي مختلف در زمينه بسته بندي بازديد از نمايشگاه
 آلمان، اسپانيا و سوئيس

 هاي تاريخي هستم.عالقمند به هوافضا، شنا، سينما و كتاب
فرزند پسرم دانشجوي مهندسي صنايع از دانشگاه آزاد تهران  همسرم خانه دار،

ن شمال و فرزند دخترم دانشجوي رشته داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهرا
 است.
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 توصيه به نسل جوان

حتي المقدور درسهاي خود را به خصوص در زمان امتحانات در كتابخانه دانشگاه بخوانيد و دوستان خود را 
 بيشتر از خود دانشگاه انتخاب كنيد تا از بيرون.

ي هاي دانشگاه را خوب ياد بگيريد و سعانتخاب رشته تحصيلي بر اساس گرايش شما به آن باشد. درس
 كنيد در طول تحصيالت و به خصوص تابستان براي كارآموزي به مؤسسات و كارخانجات برويد.

هاي فرهنگي، هنري و ها نباشيد و از فعاليتدر طول تحصيالت حتماً سعي كنيد فقط متكي به درس
اند هاي رمان يا تاريخي مي توورزشي غافل نباشيد. آشنا شدن به نواختن يک ساز و يا خواندن كتاب

 بسياري از خواسته هاي دروني شما را ارضا كند. از داشتن دوست يا دوستان خوب غافل نباشيد. 
تواند اوقات شما را مشغول كند. تعدد شغل نداشته باشيد. مدت زياد ماندن در يک خانواده به تنهايي نمي
بياورد. كوتاه مدت بودن يک تواند اعتبار بيشتري را براي شما نزد همكاران به همراه موسسه يا شركت مي

 شغل احساس تعلق به محل كارتان را در سطح پائيني نگه مي دارد.
خواهيد گذران عمر براي شما شيرين و همراه با موفقيت باشد حتماً در زندگي برنامه ريزي داشته اگر مي

ساس زمان برنامه ريزي باشيد. كليه كارها را به ترتيب اهميت زمان بندي كنيد و حتماً كارهايتان را بر ا
 انجام دهيد.

زبان انگليسي را خوب ياد بگيريد. دانستن زبان انگليسي چه در ايران و چه در خارج پشتيبان خوبي براي 
 شما خواهد بود.

سعي كنيد در سالهاي اوليه كاري خود شغل مديريت را انتخاب نكنيد و مشاغلي را انتخاب كنيد كه صرفاً با 
 ارتباط داشته باشد.رشته تحصيلي شما 
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 محمد رضا سرداري
 خوي 2912متولد 

 ساكن تهران
sanaye@sanaye-co.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2936ديپلم رياضي از دبيرستان ششم بهمن خوي 
 در دانشگاه صنعتي شريف Primaverدوره كامل 
 دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران Comfar IIIدوره كامل 

متخصص اتاقهاي تميز كارخانجات توليد دارو و مواد غذايي و سيستم دهي و استفاده از فضاي انبارها و 
 حمل و نقل داخلي كارخانجات و مديريت فني و مهندسي مالي

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2963تهران از  -ضو هيئت مديره مهندسين مشاور صنايعمدير بخش مهندسي صنايع و بخش مالي و ع
 تاكنون

 تهران –كارشناس طراح و برنامه بخش فلزات و ريخته گري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
 مدير طرح و برنامه شركت تكنو صنايع وابسته به سرمايه گذاري البرز در تهران 

 مدير عامل شركت دارو پوش در رشت
 يره شركت لوله آلومينيم خزر در رشتعضو هيت مد

 

 چكيده تجارب
سيستم دهي استفاده از فضاها و حمل و نقل و اتوماسيون حمل و نقل و مديريت شركتي درگروه سرمايه 

 سال 9گذاري البرز و شركت دارو پخش به مدت 
مه ريزي و مديريت طراحي كارخانجات دارويي و مواد غذايي، بررسي توجيه فني و اقتصادي پروژه ها و برنا

ها شامل طراحي اوليه و طراحي اجرايي و نظارتي در مهندسين مشاور صنايع به مدت مراحل اجرايي پروژه
 سال 16

 

 عاليق و خانواده

 عالقمند به كوهنوردي، پياده روي و گردش در طبيعت هستم.
پرورش، دخترم ليسانس متاهل و داراي دو فرزند دختر و پسر هستم. همسرم دبير بازنشسته آموزش و 

پرستاري از دانشگاه شهيد بهشتي و كادر علمي شركت داروسازي اسوه، و پسرم كارشناسي ارشد مالي از 
 دانشگاه علوم تحقيقات تهران و كارشناس شركت همكاران سيستم است.

 

 توصيه به نسل جوان

و با سعي و كوشش و ايمان، صداقت، راستي و همكاري با خانواده و دوستان 
هاي هاي سياسي و هاي مربوطه و به دور از وابستگيپرسنل صادق سازمان

 دولتي و با پشتكار به زندگي ادامه دهيد.
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 ج

 محمد علي سيدالحسيني نوخندان
 قوچان 2990متولد 

 ساكن تهران
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938تهران  9تان هدف شماره ديپلم رياضي از دبيرس
 2938دوره زبان انگليسي در شهر سن خوزه كاليفرنيا در آمريكا 

 در شركت داده پردازي ايران PL1دوره زبان برنامه نويسي كامپيوتري 
 دوره هاي كامپيوتر در شركت مهندسين مشاور مهاب قدس

ت مشكالت صنعتي و نحوه ايجاد ارتباط شناخ متخصص برنامه ريزي و توليد، برنامه ريزي و كنترل پروژه،
 MISبين متخصصين و سرمايه گذاران و متخصص در زمينه طراحي سيستم هاي اطالعاتي مديريتي 

 هاي مهندسي مشاوربراي واحدهاي صنعتي و توليدي و شركت
 مسط به زبان انگليسي و آشنا به زبان آلماني

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 ندسين مشاور دانش گستر در تهرانكارشناس بازرگاني در مه
 كارشناس مهندسي صنايع در شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع الستيک در تهران

 سرپرست خريد داخلي شركت پارستل در تهران
 تهران -كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه در شركت نظم ايران

 مهاب قدسسرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه در شركت مهندسين مشاور 
 مدير بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي در مهندسي مشاور ابتكار صنعت در تهران

 مدير برنامه ريزي و نظارت شركت اسكلتهاي فوالدي و مخازن در تهران
 مسئول طرح توسعه و برنامه ريزي توليد شركت توليدي تيغ ايران

 لونرئيس انبارها و سرپرست برنامه ريزي توليد در كارخانه پارسي
 سرپرست امور بازرگاني شركت پارسيلون

 سيستم آناليز كامپيوتر در شركت ملي ذوب آهن ايران در اصفهان
 

 چكيده تجارب
هاي خريد، اصالح سيستم انبار و اصالح فرم هاي اطالعاتي انبار و سيستم

سفارشات كاال و كد گذاري كاال و طراحي سيستم هاي اطالعاتي انبار مواد اوليه و 
 م يدكي و برنامه نويسي آنهالواز

 اي در ايران كه رشته 30كوشش شخصي براي ساخت دستگاه توليد سوزن منگنه 
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 شود.هنوز هم در ايران توليد نمي
 ايجاد سيستم برنامه ريزي توليد، بررسي فني و اقتصادي طرحهاي مختلف صنعتي و توليدي

 لف صنعتي، توليدي، آبياري و زهكشيبرنامه ريزي و كنترل پروژه طرحها و پروژه هاي مخت
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

يكسال براي ادامه تحصيل ناتمام و تكميل زبان انگليسي در آمريكا اقامت داشتم و سفرهايي به تركيه 
 داشته ام.

هاي علمي و فني و پيگيري اخبار علمي جهان و تحوالت سياسي و اقتصادي عالقمند به مطالعه كتاب
 يران و ديگر كشورها هستم.ا

 متاهل هستم و همسرم ديپلمه و شاغل است.
 

 توصيه به نسل جوان

 هااعتقاد به خداوند و صالح او در هر زمينه از موارد زندگي انسان
 سعي و تالش فردي در رابطه با پيشبرد اهداف و زندگي

 افزارهاي جديدت و نرمبه روز كردن اطالعات علمي در زمينه بهره گيري از رايانه و اينترن
 اي و همكارانبرقراري ارتباط بيشتر با دانشجويان هم دوره

 كوشش و تالش در رابطه با پيشبرد علم و تكنولوژي و جبران عقب ماندگي كشورهاي جهان سوم
خوش بيني و همسويي با دين اسالم و حكومت جمهوري اسالمي و دوري از شايعه پردازي هاي گوناگون 

 ه به تبليغات رسانه هاي غرب در شبكه هاي ماهواره اي و اينترنتيو عدم توج



 

65 

 حميد سيف الديني كوهبناني
 زرند 2918متولد 
 ويسكانسين آمريكا Milwaukeeساكن 

seifoddi@uwm.edu 

www4.uwm.edu/ceas/faculty_profiles/hseifoddini.html 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2383از دانشگاه ايالتي اوكالهاما آمريكا دكتري مهندسي صنايع و مديريت 

 2322فوق ليسانس مهندسي صنايع و مديريت از دانشگاه ايالتي اوكالهاما 
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 Lean Manufacturing, Part-family Formation for Cellularهاي پژوهشي: حوزه

Manufacturing, Group Technology, Reliability Engineering 
 

 سوابق شغلي

 آمريكا University of Wisconsin-Milwaukeeعضو هيئت علمي با رتبه دانشياري در 
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 المللي هاي معتبر بينمقاله علمي در مجالت و كنفرانس 3تدوين و انتشار 
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 تيمور صدري
 تهران 2913متولد 

 ساكن كاليفرنيا آمريكا
teymoorsadri@gmail.com 

 بيوگرافي ارايه نشد.
 

 تحصيالت 
 2931ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2933ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 
 

 سوابق شغلي

 ت صنايع ملي فوالد ايرانشركاشتغال در 

 

 

mailto:teymoorsadri@gmail.com
mailto:teymoorsadri@gmail.com
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 محمود صمدي
 تهران 2919متولد 

 ساكن نوشهر
banafshehsamadi@yahoo.com 

 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 فوق ديپلم مكانيک از راه آهن دولتي ايران
 ديپلم رياضي از دبيرستان رهنما تهران

 

 سوابق شغلي

 2963تا  2933و نوسازي صنايع ايران در تهران از  كارشناس سازمان گسترش
 كارشناس وزارت صنايع

 تكنيسين راه آهن دولتي ايران
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 عزت اله صنيعي
 بجنورد 2990متولد 
 در ايالت كاروليناي شمالي آمريكا Caryساكن 

sanii@nc.rr.com 

www.ise.ncsu.edu/people/faculty/sanii.php 
 

 ت و توانمندي هاتحصيال
 2381آمريكا  Purdueدكتري مهندسي صنايع از دانشگاه 

 2323آمريكا  Purdueفوق ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه 
 2931ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 حوزه هاي پژوهشي:
 Manufacturing processes, Computer-Automated Process Planning, 

CAD/CAM integration, flexible manufacturing systems, industrial 

robotic task planning, intelligent applications development 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا زمان بازنشستگي 2389عضو هيئت علمي دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي از 

 (Distance Educationلي براي آموزش از راه دور )مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه ايالتي كاروليناي شما
 1003تا  1001از  

( و گروه هوش IMSEIعضو هيئت علمي موسسه مهندسي سيستم براي ساخت و توليد يكپارچه )
 مصنوعي در دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي

 2338تا  2339از  IMSEIهاي تحصيالت تكميلي معاون مدير ارشد برنامه
 هندسي صنايع در دانشگاه ميامي در آمريكااستاديار م

 آمريكا Brown and Sharpe Manufacturingيک سال تجربه كاري در شركت 
 

 خانواده

داراي درجه دكتري از دانشگاه كارولييناي شمالي در رشته مهندسي صنايع و  Gul Egeهمسرم گل اگه 
واقع در  SASتحقيق و توسعه در كارخانه به عنوان مدير ارشد  2388علوم كامپيوتر است. او از سال 

ساله داراي ليسانس اقتصاد با گرايش رياضي است كه  13كند. وحيد فرزند اول ما كاروليناي شمالي كار مي
ساله ليسانس بيولوژي و  11كند. امير رضا در يک شركت مشاوره اي كار مي

ليناي شمالي ساله دانشجوي رشته بهداشت عمومي در دانشگاه كارو 10ياسمين 
 است.
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 جواد ضابطيان مهديزاده
 مشهد 2990متولد 

 ساكن تورنتو كانادا
jzabet@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2963در تهران از  شركت متالوژي پودر لوتو رئيس هيئت مديره  مالک
در تورنتو كانادا فعال در زمينه سرويس و نصب تاسيسات  Zia Investments Incمدير شركت 

 2931تا  2922هاي مسكوني، تجاري و صنعتي از گرمائي و سرمائي براي ساختمان
 در تهران  بازرس شركت مهندسي بازرسي و مهندسي ايران

 قائم مقام مجري طرح پمپ و توربين در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تهران
 قائم مقام ستاد كنترل كيفيت در وزارت صنايع سنگين

 مدير كل مهندسي صنايع وزارت صنايع در تهران
 2961تا  2960مدير عامل كارخانه گچ خاكي طوس در مشهد از 

 2960تا  2932ي فور در مشهد از مدير عامل شركت مهندسي ب
 2932تا  2933مدير توليد و بسته بندي كارخانجات آستان قدس رضوي )نان رضوي( در مشهد از 

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 ليبرز آلمان، سوئد و به كشورهايواردات از كارخانجات بنز و ولو  تيفيو بررسي ك ديبازد به منظور
 ام.سفر كرده ژاپنه ام و به كشور داشتكاري  تهاييمامور

 تنيس هستم. و كوهنوردي عالقمند به ورزشهاي
 هستم. )وپسر دختر(فرزند دو و همسر داراي

 

 توصيه به نسل جوان

كردم و به درس و اگر به دوره جواني و دانشجويي باز مي گشتم براي كسب معلومات علمي روز تالش مي
ان دلسوز و ارزشمند آن روز دانشگاه در دانشكده مهندسي صنايع توجه بهره گيري از امكانات آموزشي استاد

 كردم.كافي و جدي مي
مشغول خدمت بودم كه بعلت  ياستگزارسي در پستهاي اًعموم متاسفانه من در تمام دوران تجربه كاري

ر ماندن از بعلت دو گردي نشدم و از طرفي ايستهمهارت ارتباطي الزم موفق به ارايه خدمات شاينداشتن 
مجموعه هاي آن نداشتم و براي رو زي عياي در بخشهاي اجرائي بعنوان مهندس صنگاهجاي يعلمسوابق 

فرد ناموفق بر اساس پند لقمان  کي هنداشتم. لذا توصي يكاف جبران آن فرصت
ادب از كه آموختي؟ گفت از بي ادبان هرچه »سوال  نكه در پاسخ به اي محكي

شايسته است در حد امكان در « ند آمد از آن پرهيز كردمايشان كردند و ناپس
محدوده تجارب علمي خود به فعاليت بپردازند تا به تخصص و تجربه عميق در آن 

كس به اين »محدوده برسند نه آنكه همه كاره و هيچ كاره شوند. به قول معروف 
 «ستگر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه ني -درگه نيامد باز گردد نااميد 
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 محمد جواد ضيائيان مهدي زاده
 مشهد 2913متولد 

 ساكن تورنتو كانادا
jziaeian@gmail.com 

 بيوگرافي ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
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 فاضل سرجوئي فرزانه
 تهران 2990متولد 

 مريكاساكن ايالت ايلي نويز آ
ffazel@ilstu.edu 

Farzaneh.fazel@gmail.com 

www.my.ilstu.edu/~ffazel 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
  Urbana-Champaignاز دانشگاه ايلي نويز در  Business Administrationدكتري 
 Urbana-Champaignاز دانشگاه ايلي نويز در  Business Administrationدكتري 

 2931يع از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي صنا
 هاي تدريس:حوزه

 Operations Management, Quality Management,  Management Science, 
 حوزه هاي پژوهشي:

 waiting line analysis, vehicle routing, quality management, operations 

strategy, inventory management, Just-In-Time 
 سوابق شغلي

در كالج كسب و كار در دانشگاه ايالتي  Operations Management  -استاد -عضو هيئت علمي
 نويز آمريكاايلي

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

و عضو هيئت داوري براي بررسي مقاالت بسياري از   Managerial Issuesعضو سردبيري مجله 
 مجالت ديگر

 (ASQعضو انجمن كيفيت آمريكا )
 (DSIو انجمن علوم تصميم گيري آمريكا )عض

 (POMSعضو انجمن مديريت عمليات و توليد آمريكا )
 انتشار مقاالت علمي در مجالت مختلف زير:

Quality Management Journal 
International Journal of Quality Science 
Quality Progress 
International Journal of Production Economics 
International Journal of Physical Distribution & 

Logistics Management 
Advances in Competitiveness Research 
Resources and Energy 

  ارايه مقاله در موسسات زير:
Decision Sciences Institute 
Association of Management 
Midwest Business Administration Association. 
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 دي فالحيمه
 نيشابور 2990متولد 

 اتاوا -ساكن كانادا
persianradio@gmail.com 

www.wideanglevideo.com 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 1003كانادا  Queens University( از B.Ed)  Bachelor of Educationليسانس تربيت معلم 

 2936فوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 
 2939مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 1001در اتاوا كانادا از  Wide Angle Video & Photographyموسس، مالک و برنامه ريز مراسم در 
 تاكنون 1002در اتاوا كانادا  از  Radio Namaashoumميزبان و تهيه كننده راديوي فارسي زبان 

 1001تا  2332در كانادا از  Nortelمهندس تست و بازبيني در شركت مخابراتي 

 

 ، عاليقسفرهاي خارجي

 در كانادا ساكن شدم. 2330از سال 
 ي صفحات وب و برنامه ريزي مراسم عالقمندم.طراح به فيلم برداري و عكاسي، علوم كامپيوتر،

 

 توصيه به نسل جوان

 بايد به دنبال آن چه دوست دارند بروند، نه آنچه كه مورد نياز زمانه است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://ca.linkedin.com/company/nortel-networks?trk=ppro_cprof
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 فرهاد قاسمي طاري
 تهران 2913متولد 

 ساكن تهران
ghasemi@sharif.edu 

ghassemi8@gmail.com 
www.ie.sharif.ir/en/faculty/ghasemi/index.html 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2380آمريكا  Texas A&M Universityدكتري مهندسي صنايع از 

 2326آمريكا  Texas A&M Universityفوق ليسانس مهندسي صنايع از 
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 : حوزه پژوهشي
Applied Operations Research, Facility Layout, Sequencing and Scheduling 

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  2981دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف از  -استاد –عضو هيئت علمي
(www.sharif.edu) 

 1009تا  1002استاد مهمان دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در لوس آنجلس از 
 2980تا  2922دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف از  -نشياردا –عضو هيئت علمي 
 2922تا  2933دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف از  -استاديار -عضو هيئت علمي

 2939تا  2932مدير برنامه ريزي شركت ساراول در تهران از 
 

 چكيده تجارب
 سال 26به مدت  كويگروه سول تيريمشاور مد

 سال 2به مدت  پايسا يخودرو يشركت طراح رهيمد ئتيه عضو
 سال 3به مدت  ساراول تيريمد مشاور
 سال 3به مدت و معادن عيصنا ريوز مشاور

 هاي مختلف داخل كشورها و سازمانانجام خدمات مشاوره براي شركت
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 براي مقاطع ليسانس و فوق ليسانس عضو كميته بازنگري برنامه آموزشي مهندسي صنايع
 سردبير بخش مهندسي صنايع مركز نشر دانشگاهي

 الملليمقاله در مجالت معتبر بين 90تدوين و انتشار بيش از 
 هاي معتبر بين الملليمقاله علمي پژوهشي در كنفرانس 8ارايه 

 

 ترجمه كتاب

رات علمي دانشگاه توسط مؤسسه انتشا« بنديتوالي عمليات و زمان»ترجمه كتاب 
 2926صنعتي شريف 
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 سيد علي قريشي
 بيرجند 2918متولد 

 ساكن تورنتو كانادا
 بيوگرافي ارايه نشد.

 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
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 مهدي قسوره
 بيرجند 2913متولد 

 ساكن تهران
mehdi.ghasvareh@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 
 دوره هاي آموزشي آشنايي با استاندارهاي ايزو، كنترل پروژه و كارشناسي آموزش

 آشنايي به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2982تا  2980ردي كوشا در تهران از مدير آموزش مركز علمي كارب
 2980تا  2928رئيس اداره آموزش راه نوين در شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در تهران از سال 

 2928تا  2966مدير مهندسي صنايع درشركت صنعتي توليدي مرتب )لندرور( در تهران از 
 2966تا  2933ارس خودرو از پ -كارشناس مهندسي صنايع و مدير آموزش درشركت جنرال موتورز

 

 خانواده

 يدانشجو مدخترو  كارشناس ارشد اقتصادو کيزيكارشناس ارشد ف مپسر -يمهندس كشاورزم همسر
 ي است.ميش يدكترا مهندس

 

 توصيه به نسل جوان

وقتتان را بيشتر صرف تحصيل كنيد و موارد ديگر از قبيل مسائل سياسي واجتماعي شما را ازتحصيل دور 
 نسازد
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 احمد محقق )شوشتري(
 دزفول 2918متولد 

 ساكن تهران
mohaghegh_ahmad_ir@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 ديپلم رياضي از دبيرستان قطب دزفول
 دوره مديريت اجرايي سازمان مديريت صنعتي

 مان به مدت يک سالكارآموزي در شركت تيس آل
 ماه 6كارآموزي در شركت كروپ آلمان به مدت 

 مسلط به زبان هاي انگليسي و آلماني
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2983مشاور مستقل و فعال اقتصادي در بازار از سال 
 معاون اقتصادي شركت آلومينوم المهدي در بندرعباس

 كت هاي مختلفشريک و مسئول در توليد لوازم خانگي در شر
فاضالب، زباله  مشاوره اجرايي مدير عامل در شركت پتروشيمي مبين در عسلويه و مسئول پروژه هاي گاز رساني،

 سوز و آب شيرين كن منقطه عسلويه 
 مدير بازرگاني شركت كربنات سديم در سمنان

 گذاري تامين اجتماعتي رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت كاوه فوالد در ساوه از طريق شركت سرمايه
 مشاور مدير عامل در شركت سنگ آهن مركزي در تهران

 اشتغال براي نصب كارخانه شركت سنگ آهن گل گهر با مسئوليت هاي مختلف
هاي: مدير انبارها و سفارشات، عضو اشتغال در شركت ملي فوالد ايران )فوالد خوزستان كنوني( در اهواز با مسئوليت

 دادها، مسئول خدمات فني پروژه ذوب، مسئول كد گذاري اقالم و قطعات يدكيكميسيون فني قرار
 مسئول توليد در شركت كريرترموفريک واقع در شهر صنعتي البرز

 

 خانواده

 متاهل و داراي دو فرزند هستم.
 

 شرح حال

ال دوم تا ششم را در كالس اول را در دبستان دولتي خيام شهرستان اهواز واقع در خيابان مولوي و س 2993در سال 
در دبيرستان دولتي  2932دبستان دولتي ظهير دزفول تحصيل كردم. دوره سيكل اول و دوم دبيرستان را تا سال 

قطب در دزفول به پايان رساندم. همان سال پس از امتحان ورودي در رشته شيمي دانشگاه تهران قبول شدم ولي به 
در رشته شيمي انصراف دادم و از آنجا براي آمادگي امتخانات سال بعد به  هاي فني از ثبت نامدليل عالقه به رشته

هاي شيراز، تهران دزفول بازگشتم. بدون شركت در كالسهاي كنكور و با مطالعه شخصي در امتحان كنكور دانشگاه
اين از  2931و صنعتي شريف قبول شدم كه رشته مهندسي صنايع دانشگاه شريف را انتخاب كردم و در سال 

 التحصيل شدم.دانشكده فارغ
از طريق امتحان ورودي و مصاحبه در امتحان شركت ملي صنايع فوالد به  2939در سال 

مديريت زنده ياد دكتر محمد رضا امين براي استخدام در مجتمع فوالد اهواز قبول شدم. 
سن سپس براي راهبري كارخانه توليد فوالد به مدت حدود يک سال و نيم در شركت تي

 پروفر آلمان غربي و كروپ آلمان دوره هاي مختلف را طي نمودم.
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 محمد محمدزاده
 بوشهر 2918متولد 

 ساكن تهران
Mohammadzadeh1950@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
 2932ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر كريم فاطمي اهواز 

 2966دوره يكساله برنامه ريزي توليد در كارخانه فوالد سازي كروپ آلمان  
 2920دوره يک ساله برنامه ريزي استراتژيک در سازمان مديريت صنعتي 

 2921دوره يكماهه مديريت عالي در شركت فوست آلپين اطريش 
 والدها و سمينارهاي متعدد مرتبط با صنايع فشركت در دوره هاي آموزشي، كنفرانس

 ها و پروژه هاي صنايع فوالدطرح يو بهره بردار ،يانداز راه نصب، ،يرمهندسواممتخصص در زمينه 
 مسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان آلماني

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 خدمات مشاوره براي بخش خصوصي صنعت فوالد
 عت پارسهاي صنايع فوالد در شركت مهندسي آگاه صنها و پروژهمدير طرح

 كانادا HATCHمدير فني دفتر تهران شركت مهندسي مشاور 
 مدير كل فني و مهندسي شركت فوالد خوزستان در اهواز

 مدير امور مهندسي و فرآيند شركت صنايع فوالد اهواز
 مدير برنامه ريزي و كنترل توليد شركت صنايع فوالد اهواز

 اهوازمدير پروژه ذوب و ريخته گري مداوم مجتمع فوالد 
 رئيس برنامه ريزي و هماهنگي عمليات نصب و ساختماني مجمع فوالد اهواز

 سرپرست تجهيزات و خدمات فني مجتمع فوالد اهواز
 

 چكيده تجارب
سال تجربه مفيد اجرايي و مديريتي در امور برنامه ريزي، نصب، راه اندازي، بهره برداري  92داراي بيش از 

 والدطراحي و مهندسي در صنايع ف و
 

 خانواده

متاهل هستم و فرزند اولم ميالد فارغ التحصيل كارشناسي رشته مهندسي و علم مواد از دانشگاه صنعتي 
شريف و فوق ليسانس از دانشگاه صنعتي امير كبير است. فرزند دوم من ميعاد متاسفانه پس از آنكه در سال 

يک سانحه رانندگي التحصيل گرديده بود در در رشته مهندسي عمران فارغ 2983
 فوت نمود.

 

 توصيه به نسل جوان
جوانان را به داشتن تعهد، برنامه و نظم در انجام امور كاري و شخصي توصيه 

 كنم.مي
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 شهزاد ملك نيا
 بادانآ 2990متولد 

 ساكن سانفرانسيسكو آمريكا
 بيوگرافي ارايه نشد.

 

 تحصيالت 
 2931ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

در  Farzan & Associates and Staffing and Recruiting Consultantمالک شركت 
 لس آلتوز كاليفرنيا آمريكا
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 كاظم ميررضا
 رودسر 2913متولد 

 ساكن تهران
kmirreza@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي صنايع از 

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان خيام لنگرود 
 متخصص در طراحي ماشين هاي ساخت فين تيوب و سيستم هاي خنک كننده

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2983تا  2981عضو هيئت مديره شركت كمپرسورسازي پادنا در شيراز از 
 2981تا  2980رسور سازي تبريز در تهران از رئيس هيئت مديره شركت كمپ

 2923تا  2933در تهران از  ركوليجمدير عامل شركت 
 2938تا  2933مدير هماهنگي شركت ساراول در تهران از 

 

 چكيده تجارب
 طراحي و ساخت ماشين هاي فين تيوب در ايران براي اولين بار

 ه كمپرسوري و جذبيساخت اوپوريتور و كندانسور براي سيستم هاي خنک كنند
 طراحي كولينگ تاورها براي شركت هاي توليد لوازم تهويه

تدوين برنامه محاسبه مصرف انرژي الكتريكي براي خنک كردن شهرهاي مختلف ايران در روزهاي 
 مختلف سال در وزارت نيرو

يلرها براي رفع آلودگي هاي حاصل از سوخت فسيلي در بو indirect connectionطراحي بويلرهاي 
 در تهران

 طراحي كمپرسورهاي وين تايپ براي فشرده كردن هوا )با كمک فرزندم رضا(
 طراحي و محاسبات مبدل هاي حرارتي هواخنک و شل اند تيوب

 طراحي و ساخت لوله هاي ادميرال فين براي برج هاي خنک كننده نيروگاه از نوع اي.سي.سي 
يدو محاسبه ريالي پرداخت به كاركنان بر اساس افزايش تهييه برنامه ايجادانگيزه هاي افزايش تول

 (motivationتوليد)
 

 خانواده

 کيرضا مهندس مكان مپسر، شگاهيزاده كارشناس آزما وسفي اليخانم سهم همسر
 پزشک است. سها و دخترم  اليكارشناس مترو 
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 دوره چهارمي هاي مهندسي صنايع فاقد ارتباط قطعي

 

 سهيل بقائي
 گرگان 2990متولد 

 

 تحصيالت
 2936ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 

 

 سيد مرتضي فصيح
 اهواز 2913متولد 

 

 تحصيالت 
 2933ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 

 

 ليلي مجتهدي
 تهران 2913متولد 

 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 
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 سومفصل 

 مشخصات دانش آموختگان 

 ریاضي و علوم كامپيوتردانشكده 
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 اليزابت ابراهيم زاده
 تهران 2990متولد 
 كاليفرنيا آمريكا Sacramentoساكن 

ese@csus.edu 

 

www.csus.edu/sacstatenews/Articles/2011/01/sacstateleader01/professor-

elizabeth-ebrahimzadeh-.html 
www.linkedin.com/pub/elizabeth-s-ebrahimzadeh/11/52a/877 

 

 تحصيالت
 2383از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي  Analytic Number Theoryدكتري در رشته 

 2939ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان اتفاق 

 

 سوابق شغلي

 (www.csus.eduتاكنون ) 2333از  Sacramentoشگاه ايالتي كاليفرنيا در استاد رياضي دان
 تا كنون 1021از  YMCA Northeastدر  T'ai Chi Chihمربي حركات بدني سبک 

 1008از  Sunlight of the Spirit Books and Giftsدر  T'ai Chi Chihمربي داوطلب 
 تاكنون

 Atria El Camino Assisted Livingدر  Gentle Mind Gentle Bodyداوطلب 
  St. Francis of Assisiدر  T'ai Chi Chihراهبر داوطلب 

 Central YMCAدر  T'ai Chi Chihمربي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 بهروز ارباب دهكردي
 تهران 2990متولد 

 عكس جديد ارائه نشد.
 كاليفرنيا آمريكا San Mateoساكن 

behrouzarbab@gmail.com 

 

 تحصيالت
 انگلستان University of walesز دكتري ا

 2931ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

در سانفرانسيسكو  .Egreetings Network, Inc مدير ارشد فناوري و معاون ارشد مدير عامل در
 آمريكا

 Fast Angels Venturesمشاور در 
 AuctionWatchمعاون اجرايي در امور مهندسي و مدير سرمايه گذاري در 

 مديريت و مسئوليت هاي فني در شركت هاي
 Semio Corp. ،Cisco Systems ،Oracle ،Computer Power Software Group ،
U.K. Atomic Energy Research Establishment ،European Law Center 
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 مظاهر اميني والشائي
 نجف آباد 2912متولد 

 ساكن اصفهان
mazaher_amini@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
گرايش تحقيق در عمليات از دانشگاه صنعتي  -هافوق ليسانس برنامه ريزي سيستم

 2963اصفهان 
 2931ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ضي از دبيرستان شاه عباس اصفهان ديپلم ريا
هاي رياضيات كاربردي در متخصص در زمينه نرم افزارهاي سيستم هاي اطالعاتي و بكارگيري الگوريتم

 استفاده از كارهاي اطالعاتي
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2981تا  2982در شركت ذوب آهن اصفهان از  ITمشاور 
 2982تا  2922در شركت ذوب آهن اصفهان از  ITمدير قسمت 

 2922تا  2939كارشناس و مسئول برنامه نويسي در شركت ذوب آهن اصفهان از 
 

 چكيده تجارب
 طراحي و برنامه نويسي سيستم هاي اطالعاتي ذوب آهن اصفهان روي كامپيوترهاي بزرگ از جمله حقوق،

 2981تا  2939از PC و انتقال آنها به شبكه هاي حسابداري صنعتي و همچنين طراحي سيستم  انبار،
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

به فكر ايجاد نرم افزاري كه بتواند كار  2920باتوجه به سوابق كاري در زمينه سيستم هاي اطالعاتي از سال 
تواند ر در شرايط فعلي ميافزارهاي اطالعاتي را آسان نمايد افتادم. اين نرم افزاطراحي و برنامه نويسي نرم

درصد توليد و مستند كند.  30هاي اطالعاتي را بصورت هوشيار سيستمي هماهنگ و تا حدود هاي سيستمبرنامه
هاي اطالعاتي به زبان فكر و ايده پايه اينكار در صورت وجود امكانات و شرايط مي تواند در جهت توليد سيستم

كار رود. پروژه يكي از دخترانم در سطح كارشناسي توليد سيستم به و ... ب C Sharpو  Cهاي مختلف مثل 
توان يک ابزار جامع براي در اين زمينه بود. در صورتكيه از اين ايده حمايت شود مي Visual Basicزبان 

درصد  33تواند سيستم را تا حدود افزار ميهاي مختلف ايجاد كرد. در شرايط فعلي اين نرمافزار به زبانتوليد نرم
افزارهاي خاص زبان امكاناتي دارند در حد پائين و بدون هماهنگي كافي اينكار را توليد كند در صورتيكه نرم

 دهند.انجام مي
 

 عاليق، خانواده

و ورزش تنيس روي  ITهاي حوزه عالقمند به مطالعه علمي در خصوص پيشرفت
 ميز

 و ديگري ليسانس صنايع ITمتاهل و داراي دو فرزند دختر هستم. يكي ليسانس 
 

 توصيه به نسل جوان

پشتكار زياد و عدم پرش شاخه به شاخه در كار و هدف  جوانان را به عالقمندي،
 كنم.توصيه مي
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 جالل حاجي غالمعلي

 تهران 2913متولد 
 ساكن تهران

jalal.hajigholamali@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2939ر ليسانس رياضي و علوم كامپيوت

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان رهنما 
در كشورهاي  هاي اطالعاتيو بانک ماه در زمينه سيستم عامل 6طوالني و باالي آموزشي دوره هاي 

 آمريكا، اروپا و امارات متحده
 اي در زمينه پشتيباني از سيستم عامل لينوكسمتخصص حرفه

 مسلط به زبان انگليسي
 

 بق شغلي و مديريتيسوا

 تا كنون 2981مشاور ارشد چندين سازمان از 
 تاكنون 2922مدرس دانشگاه هاي مختلف از 

 2981تا  2929افزار در مركز فناوري شهرداري تهران از مدير پشتيباني نرم
 2929تا  2933افزار در شركت ايزايران از مدير پشتيباني نرم

 

 چكيده تجارب
 سال در ايران 8به مدت بيش از  ري و مشاورت در پروژه ملي سيستم عامل لينوكسهمكا
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 هدايت ذكائي آشتياني
 آشتيان 2913متولد 

 ساكن تهران
 

ashtiani@sharif.edu 
www.dena.sharif.ir/~civilinfo/faculty/faculty1.php?name=zok

aei 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2323آمريكا  MITر عمليات دانشگاه دكتري تحقيق د

 2326آمريكا  MITفوق ليسانس تحقيق در عمليات از 
 2931ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان اديب تهران 
 Mathematical Programming, Integer Programming, Networkحوزه هاي پژوهشي: 

Flow, Traffic Equilibrium, Transit Assignment, Network Design 
 

 سوابق شغلي

 (www.sharif.eduتاكنون ) 2921دانشيار/ استاد دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف از 
 2921تا  2938استاديار/ دانشيار دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اصفهان از 

 

 چكيده تجارب
 (2930تا  2929تهران ) و نقل حمل جامع مطالعات
 (2983تا  2989جامع حمل و نقل قم ) مطالعات
 (2989تا  2982) همگاني يكپارچه شهر مشهد سيستم حمل و نقل مطالعات
 (2989تا  2923) اصفهان و نقل حمل جامع مطالعات
 (2982تا  2928شيراز ) و نقل حمل جامع مطالعات
 (2922تا   2929مشهد ) و نقل لحم جامع مطالعات
 (2929تا  2963شيراز ) شهري درون و نقل حمل جامع مطالعات

 (2922تا   2920) گندم سازيذخيره تاسيسات ظرفيت افزايش طرح
 (2920تا  2966) اصفهان شهري درون و نقل حمل جامع مطالعات
 (2963تا  2961رود )زايندهحاشيه صنعتي منطقه و نقل حمل جامع مطالعات

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 الملليمقاله علمي و ارايه و انتشار آن در مجالت و كنفرانس معتبر بين 96تدوين 
 

 خانواده

از دانشكده مهندسي  2922التحصيل كارشناسي ورودي فرزندم محمد علي فارغ
ل در دانشگاه تكزاس آمريكا در ال پاسو عمران و دانشجوي دكتري رشته حمل و نق

از دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي  2923التحصيل ورودي است. امين فارغ
شريف و دانشجوي دكتري رشته اقتصاد در دانشگاه لوئيس رم در ايتاليا است. فرزند 

دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف  2988سوم ميالد دانشجوي ورودي 
 است. 
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 نستيهن فرهنگ دره شوري
 آباده 2913متولد 

 ساكن تهران
Nastihanf1@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور شيراز 
 2383ماه در آمريكا  1به مدت  Unixدوره آموزشي شبكه و سيستم عامل 

 2339در انگلستان به مدت يک ماه  ATMدوره آموزشي نرم افزار 
 متخصص در زمينه توليد نرم افزارهاي كاربردي و داراي تجربه دركليه مراحل چرخه توليد

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 2930مشاور در شركت بهسازان تهران از 
 2930تا  2988مشاور در شركت به پرداخت تهران از 

 2988تا  2922پروژه در شركت داده پردازي ايران  در تهران از مدير 
 2922تا  2933گر سيستم و مدير پروژه در شركت ايران ارقام تهران از طراح و تحليل

 2933تا  2933مدير مركز كامپيوتر در دانشگاه جندي شاپور در اهواز از 
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 اليا، انگلستان، ژاپن و تركيه سفر كرده ام.به كشورهاي آمريكا، استر
 عالقمند به كوهپيمايي هستم.

همسرم خانم سكينه رجامند مهندس صنايع از دانشگاه صنعتي شريف و بازنشسته وزارت دارايي است. 
داراي دو فرزند هستم. دخترم دنا مهندس مخابرات و ساكن استراليا و پسرم نيما مهندس مخابرات و ساكن 

 ند است.نيوزيل
 

 توصيه به نسل جوان

خود  يكار يصداقت، گذشت، صبر و اعتماد و در زندگ يدارا يشخص يدر زندگكنم به جوانان توصيه مي
 يارزش يب يزهايو شرف خود را به چ تيو گوهر انسان يوجدان باشند. زندگ يدارا

 چون پول و قدرت و مقام نفروشند.
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 والوديا قنبري
 اراک 2913متولد 

 كس جديد ارائه نشد.ع
 دركاليفرنيا آمريكا Moorparkساكن 

val_Ghanbari@yahoo.com 

 

 تحصيالت
 2939ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي

 در ايالت كاليفرنيا تا كنون 2339از  GACISاشتغال در واحد سيستم شركت 
 Airforceو  930و ايرباس  990ي هواپيماهاي ايرباس مهندس هوا فضا در زمينه سيستم هاي نابر

One  2339تا  2383از 
 

 خانواده

 به همراه همسر و دو فرزندم ايران را ترک كرده و تاكنون در ايالت كاليفرنيا ساكن هستم. 2383در سال 
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 جمشيد لطفي عمران
 بابل 2913متولد 

 ساكن مريلند آمريكا
jlotfi5@gmail.com 

 بيوگرافي ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 2933ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 در مريلند آمريكا  Board of Child Careمدير فناوري اطالعات 
 

(www.boardofchildcare.org) 
Law office of Ana zigel 

Health Care for the Homeless 

Office of the Attorney General of Maryland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.linkedin.com/search?search=&company=Law+office+of+Ana+zigel&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-prev_pos
http://www.linkedin.com/search?search=&company=Law+office+of+Ana+zigel&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-prev_pos
http://www.linkedin.com/search?search=&company=Health+Care+for+the+Homeless&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-prev_pos
http://www.linkedin.com/search?search=&company=Health+Care+for+the+Homeless&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-prev_pos
http://www.linkedin.com/search?search=&company=Office+of+the+Attorney+General+of+Maryland&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-prev_pos
http://www.linkedin.com/search?search=&company=Office+of+the+Attorney+General+of+Maryland&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-prev_pos
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 مرتضي نيكتاش
 كاشان 2990متولد 

 ساكن اتاوا كانادا
morteza.niktash@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

drmniktash@hotmail.com 

 

 تحصيالت 
 2383كانادا  Carletonدكتري مهندسي مخابرات و كامپيوتر از دانشگاه 

 2322در مونترال كانادا  McGillفوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه 
 2931ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان البرز 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

و عضو كميته برنامه ريزي و انتخاب مقاالت در  E-Governmentالكترونيک  مدير بخش دولت
 تاكنون 1006از  E-Technologyالمللي مونترال كانادا در حوزه كنفرانس بين

عضو كميته ارزشيابي، انتخاب و پرداخت بودجه تحقيقاتي اساتيد دانشكده فناوري و مهندسي اطالعات 
تاكنون. )ارزشيابي پيشنهادات اساتيد بر اساس معيارهاي  1003الكترونيک از دانشگاه اتاوا در زمينه تجارت 

مختلف نظير همكاري با متخصصين در بخش خصوصي، دانشكده مديريت، دانشكده قانون و وكالت و 
 باشد.(غيره مي

در كبک كانادا از  Heritage Collegeعضو كميته برنامه ريزي دروس در حوزه فناوري اطالعات در 
 تاكنون 1002

 

 چكيده تجارب
هاي راهبري، كاربردي، نوآوري، توليدي و خريد در حوزه مشاور مهندسين و مديران ارشد پروژه در پروژه

 Public Works andافزار و سخت افزار در فناوري اطالعات شامل محصوالت مخابراتي، نرم

Government Services Canada  1022تا  2331از (www.pwgsc.gc.ca و همينطور در )
Shared Services Canada  1022از ( تا كنونwww.ssc.gc.ca) 

 2331تا  2332هاي بنيادي در بخش خصوصي از هاي فناوري اطالعات و دانشمشاور و مدير پروژه
 2330عضو هيئت علمي و استاد مهمان دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف 

 Carletonر در دانشكده مهندسي سيستم دانشگاه عضو هيئت علمي و استاديا
 2330تا  2383از 

 2330تا  2383نامه كارشناسي ارشد و دكتري از پايان 23استاد راهنماي بيش از 
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 SCOAP (Society for Collaborativeهاي اطالعات عضو و رئيس انجمن فناوري
Advancement of information technology Professionals ) 1000تا  2338در اتاوا كانادا از 

 

 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنري

 2939تا  2930شناي دانشگاه صنعتي شريف از  هاي واليبال وعضو تيم
 2939تا  2930عضو تيم دو ميداني دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف از 
 2939تا  2930نماينده دانشجويان دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف از 

 2931و  2932ارشد و مسئول گروهان دانشجويان در آموزش نظامي حين تحصيل در تابستان 
 

 تاليفات

 الملليهاي بينمقاله و گزارش علمي در مجالت فناوري و سخنراني در كنفرانس 10تاليف بيش از 
 Performance evaluation of two-hop systems in local areaتاليف كتاب 

networks  2383در سال 
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 ميرابراهيم هاشمي اقدم
 ارسباران 2990متولد 
 سانفرانسيسكو كاليفرنيا آمريكاساكن 

 بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.

 

 تحصيالت
 2933دكتري رياضي از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 

 2933ق ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف فو
 2931ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.pmcs.comتاكنون ) 2988آمريكا از  در سانفرانسيسكو PMC-Sierraمدير فني در شركت 
 2988تا  2983در سانفرانسيسكو آمريكا از  LSI Logicمدير مهندسي نرم افزار در 

  2988تا  2983در سانفرانسيسكو آمريكا از  LSIدر مدير مهندسي 
در سانفرانسيسكو آمريكا از  Agere Systemsدر شركت  Systems Architectها معماري سيستم

 2963تا  2981

 2980تا  2928در سانفرانسيسكو آمريكا از  SUN Microsystemsمدير ارشد مهندسي نرم افزار در 
  2928تا  2929از  Adaptecمدير مهندسي شركت 

 2921ا ت 2968از  Hitachi Computer Productsمدير توسعه نرم افزار در شركت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.linkedin.com/company/4583?trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Epmcs%2Ecom&urlhash=ws-3
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Systems+Architect&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
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 دوره چهارمي هاي رياضي و ع  م كامپي ترفاقد ارتباط قطعي

 

 محمد هادي اقبال نيا
 مشهد 2918متولد 

 

 تحصيالت 
 2939ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 

 خيراله خنداني
 بهبهان 2923متولد 

 

 تحصيالت 
 2931تر  از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس رياضي و علوم كامپيو

 

 
 

 

 حسين مفيدي
 مشهد 2913متولد 

 

 تحصيالت
 2933ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 

 صادق منتظمي
 تهران 2913متولد 

 

 تحصيالت
 2931ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

 
 

 

 

 

 

 



 

14 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 ات دانش آموختگان مشخص

 شيميدانشكده 
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 رحيم اختياري
 اردبيل 2918متولد 

 ساكن تهران
rekhtiari28@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس مهندسي علوم در شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان صفوي اردبيل 
 شركت داروپخش دوره هاي كامل كامپيوتر به مدت يک سال در

 دوره كامل آمار به مدت يک سال در شركت داروپخش
 ماه در شركت دارو پخش  6دوره مديريت به مدت 

متخصص در زمينه كاربرد شيمي در صنعت داروسازي شامل فرموالسيون و توليد دارو و طراحي و تدوين 
 متدهاي كنترل

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2986تا  2963يشگاه تجزيه و گروه تحقيقات و فرموالسيون در شركت كارخانجات داروپخش از رئيس آزما
 2963تا  2963رئيس واحد فرموالسيون در شركت دارو سازي سينا دارو از 

 2963تا  2962كارشناس كنترل و فرموالسيون در شركت كارخانجات داروپخش از 
 2936تا  2933ان در تهران از عضو هيئت آموزشي در سازمان انرژي اتمي اير

 2933تا  2933عضو هيئت علمي آموزشي و تحقيقاتي در دانشگاه صنعتي شريف از 
 

 چكيده تجارب
آنها ازجمله آمپول متوكاربامول و آمپول تريامسينولون و غيره به  DMFفرموالسيون داروهاي جديدو ارائه

 سال در شركت داروپخش 26مدت 
آنها ازجمله طراحي كنترل شيميايي سديم متابي  Validationايي همراه با طراحي روشهاي كنترل شيمي

 سال در شركت هاي داروپخش و سينادارو28سولفيت دركليه محصوالت دارويي به مدت 
 سال 13فعاليتهاي آموزشي درصنايع داروسازي ودانشگاه وسازمان انرژي اتمي ايران به مدت 

 

 عاليق

 عالقمند به موسيقي رشته تار

 توصيه به نسل جوان

رسد به شرط اينكه بتواند از دانشگاه محلي است كه انسان به درجه كمال شكوفايي و توانايي مطلوب مي
كليه ابزار آموزشي و امكانات آن در راستاي نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي 

 جامعه به نحومطلوب استفاده نمايد.
و دانش عامل اصلي احساس  سالمتي جسم و افكار و عشق به تحصيل علم

موفقيت و خوشبختي است. بايد از فرصتها و موقعيتهاي مناسب به نحواحسن 
 استفاده كرد.
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 محمد حسين اديب مرادي لنگردوي
 لنگرود 2913متولد 

 ساكن الهيجان
adibmoradia@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932تهران  1رياضي از دبيرستان آذر شماره ديپلم 
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2963موسس، مدير و مسئول فني داروخانه دامپزشكي و خدمات كشاورزي گيلک شيمي در لنگرود از 
 تاكنون

 2963تا  2963مسئول كنترل كيفي شركت زمزم در رشت از 
 2963تا  2961ساري در ساري از مسئول كنترل كيفي شركت خوش نوش 

 2938تا  2932هاي آموزش و پرورش شهرستان لنگرود از سرپرست آزمايشگاه
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 .بوده اند ياحتيس يبه اروپا داشتم كه همه مسافرتها يچند يسفرها
روز پنج  کي ييشجودر دوران دان هست ادمي .و تئاتر بوده و هست نمايس شهيمن هم قياز عال يكي

در  يحت ستيقابل تكرار ن گرياگر وقت و حوصله اش باشد د يكه االن حت ياتجربه دميد لميسئانس ف
 !يخانگ ينمايس

در رشته  كهاست  يبهشت دياز دانشگاه شه يولوژيرشته ب ليشاه فارغ التحص يگيب سايهمسر من خانم پر
در  اياست و برد النيبرق دانشگاه گ يمهندس يدانشجو ايآرشدو فرزندم . ستيخود مشغول به كار ن

 .كنديورود به دانشگاه آماده م يراانگلستان خود را ب
 

 پيام ويژه
 ميجذب مشاغل مرتبط با آموخته هاشيمي، ام  يليبه رشته تحص اديعالقه ز ليبه دلالتحصيلي پس از فارغ

از  يناش يها يدر كارخانه ها و كاست مطلوب تيريزمان جنگ و نبود مد ياز بحرانها يمشكالت ناش. شدم
 نهيدر زم يشنهاداتيراهكارها و پ، داشتم تيو خالق ديكه به تول ياديبا توجه به عالقه ز. آن مرا دلسرد كرد

اما  دميرس جهيبه نت يتا حدود. ارائه كردم يو بوم ياستفاده از مواد داخل با يمحصوالت داخل ديتول ينوآور
شخصي پرداختم  تيفعال . از آن پس بهگرفتم يبه استعفا از كار دولت ميم و تصمنكرد افتيدر يكاف تيحما

 نمونه آن مطالعه، کي. كردم تجربهرا  يكوچك يها يمشغولدل در اين مدت و
و برف در جاده ها  خي عيذوب سر يبرا ييايميش يو ساخت نمونه ماده شيآزما

 يدر پارک فن آورطرح بود. اين  از دوستان يكي كمکو  يبا همكار و معابر
 ديبه تول منجر اماقرار گرفت  شيتهران مورد آزما يشهردار توسطثبت شد و 

 .نشد
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 غالمرضا اميرشقاقي
 مراغه 2916متولد 

 ساكن تهران
gr.amirshaghaghi@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938يرخيزي تبريز ديپلم رياضي از دبيرستان ام
 EFQMدوره آموزشي تعالي سازماني 

 دوره ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري
 MS-HSEدوره مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست 

 ISO-14001دوره مديريت زيست محيطي 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2986عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت مهندسي فن ساكو در تهران از 
 2932تا  2988عضو هيئت مديره شركت آذرسان شتاب )شركت نفت بهران( از 

  2982تا  2983هاي صادراتي و مخازن پتروشيمي از عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت پايانه
 2982تا  2983مشاور مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي ايران از 
 2983تا  2980وزارت نفت از نماينده شركت ملي پااليش و پخش در كميته ايمني 

 2983تا  2928عضو هيئت مديره شركت پااليش نفت تبريز از 
هاي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از رئيس مطالعات تخصصي و توسعه پااليشگاه

 2983تا  2922
 2928تا  2929مدير عامل شركت پااليش نفت تبريز از 

مهندسي و ساختمان نفت ايران در شركت اسنام پروجني ايتاليا) مجري عضو دفتر نمايندگي شركت ملي 
 2929تا  2920پروژه پااليشگاه نفت بندر عباس( از 

 2920تا  2962رئيس سايت پتروشيمي تبريز از 
 2962تا  2961هاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي از مدير شركت پخش فرآورده

 2962تا  2938از  قائم مقام مدير عامل شركت پتروشيمي خارک
 2938تا  2933كارشناس پروسس در شركت پتروشيمي خارک از 
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 محسن چهل اميران
 تهران 2913متولد 

 ساكن شيكاكو آمريكا
information@biogenesis.com 

 عكس جديد ارايه نشد.
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2963آمريكا  Northwestern Universityاز  Physical Organic Chemistryفوق دكتري 

 2936انگلستان  Essex Universityاز  Physical Organic Chemistryدكتري 
 2939ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 Physical Organic Chemistryمتخصص در زمينه 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  2383 در ايالت ويرجينيا آمريكا از BioGenesis Enterprisesموسس و مدير عامل 
(www.biogenesis.com) 

 .Summit Environmental Corp. Incمعاون اجرايي مدير عامل، مدير و عضو كميته اجرايي 
 تاكنون  1008در آمريكا از 

 معاون مدير عامل يک شركت فعال در زمينه صنعت نفت فراساحلي در آمريكا
 انموسس و پايه گذار دو شركت فعال در زمينه شيمي در اير

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 ( در آمريكا patentsداراي سه اختراع ثبت شده )
دريافت سه جايزه براي توليد حالل هاي برطرف كننده لكه هاي نفتي و ساير آاليندهاي محيط زيست در 

 ايران
 

 سفرهاي خارجي

 دي كشور آمريكا در آمده ام.به شهرون 2332از ايران به آمريكا مهاجرت نموده و در سال  2381در 
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 داريوش دوليان
 تهران 2913متولد 

 ساكن سن خوزه كاليفرنيا آمريكا
ddavalian@yahoo.com 

www.linkedin.com/pub/dariush-davalian/9/40b/877 
 

 هاتحصيالت و توانمندي
 2380فوق دكتري از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 

 2328ه كلمبيا فوق دكتري از دانشگا
 2326دكتري شيمي از دانشگاه لندن 

 2931ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
 متخصص در زمينه بيومديكال

 

 سوابق شغلي و پژوهشي

 تاكنون 1003در سانتاكالرا كاليفرنيا آمريكا از سال  Abbott Vascularصنايع دارويي  دانشمند ارشد در
تا  1002كاليفرنيا آمريكا از  Sunnyvaleدر شهر   .CellGate Incراهبر گروه پژوهشي در شركت

1003 
 1002تا  1000كاليفرنيا آمريكا از  Fermontدر شهر  .Discoverx Incدانشمند ارشد در شركت 

تا  2386در پالو آلتو كاليفرنيا آمريكا از   Syva/Syntexشركت   پژوهشگر و سپس مدير ارشد پژوهش در
1000 

 

 هاتخصص چكيده تجارب و
مدرن  يمواد با دستگاه ها زيو آنال يداروئ باتي( تركSynthetic) و سنتز يمتخصص در طراح دانيميش

 يكيتيآنال
ماكرو  يبر رو يراتيي( كه با اعمال تغConjugationمتخصص در مزدوج نمودن مواد ) دانيميش

سطوح مختلف  ايكوچک  يهارا با ملكولها، آنها نيها و پروتئ ميها، آنزمانند پاد تن يكيولوژيب يهاملكول
 نيا يكار آئ ديتشد اي يماريب صيتشخ ديجد يروش ها ديكار تول نيا جهي. نتكنديمزدوج م ايمتصل 

 .باشديملكول ها م
دارو ها و مواد  ونيانجام فرموالس به معناي Formulation)) ونيمتخصص در فرموالس دانيميش
 يهادروژليه ايها  مريپل كرويم ايذرات نانو  ايها پوزوميمانند ل ،كرويم ايو نان يهمراه با ساختار ها يائيميش

 يانسان يها نها و ارگاجذب داروها در بافت ديمنظور تشده ( بBioresorbableقابل جذب )
قابل جذب  يها مري( پلExtrusionكه تخصصش شكل دادن )( Polymer) هامريمتخصص پل دانيميش

 يهايماريب يمداوا ي( براStentsها )استنت ياست كه در ساختار استوانه ا يهائ بريف ايبصورت لوله ها 
 .روديبكار م يسرخرگ

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 ( Patentاختراع ثبت شده ) 12داراي بيش از 
 الملليمقاله و انتشار آنها در مجالت علمي بين 26تدوين 
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 ناصر رضايي شوشتري
 آبادان 2913متولد 

 ساكن تهران
rezaei.naser@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر نصيري تهران 
دوره مديريت در شركت آمريكايي بل هليكوپتر توسط شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران به 

 2932ر سال مدت دو ماه د
دوره سرپرستي آزمايشگاه عمليات شيمي در بخش كنترل كيفيت شركت پنها به مدت دو سال در سال 

2960 
هاي گردنده، ارزيابي مواد صنعتي، كنترل كيفيت مواد، تحقيقات متخصص در زمينه آناليز روغن در سيستم

 هاي بهره برداريجاد سيستمها و اعمليات راه اندازي در تمام پروژهو ساخت در صنايع هوايي،
 مسلط به زبان انگليسي و عربي در حد درک مطلب

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.ak-sugarcane.irدر اهواز ) شركت كشت و صنعت اميركبيرعضو هيئت مديره 
 تاكنون 2988مدير اجرائي شركت بازرگاني و داد و ستد دريک از سال 

يع جانبي در تهران و اهواز به عنوان مدير توليد سيستم هاي فرآيند و اشتغال در شركت توسعه نيشكر و صنا
 2981تا  2922كنترل، قائم مقام بهره برداري شكر و قائم مقام معاونت بهره برداري كل از 

 2923تا  2921در شركت پلي نار سرمايه گذاري پتروشيمي از P P قائم مقام مدير پروژه احداث كارخانه 
 2921ره ي مهندسي فرآيند در پتروشيمي بندر امام جانشين رئيس ادا

اشتغال در پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران) پنها( در سمت هاي شيميست تجزيه روغن، سرپرست 
هاي شيمي و متالورژي، رئيس آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت، مهندسي ساخت و تحقيق، آزمايشگاه

 2921تا  2936ت كل آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت از مهندس پروسس دايره ي هوانوردي و سرپرس
 

 چكيده تجارب
هاي گردنده )صنايع هوايي و زميني( و ارزيابي وضعيت آناليز روغن در سيستم

 سال در شركت پنها 21هاي ديناميک به مدت سيستم
 سال پنها 21كنترل كيفيت مواد در تعميرات صنايع هوايي و زميني به مدت 

رآيندهاي آبكاري و به كارگيري مواد در صنعت هوايي به مدت كنترل كيفيت ف
 سال در شركت پنها 21
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سال در شركت پنها بخش  3تدوين دستورالعمل استفاده از مواد صنعتي در طراحي تعميرات هوايي به مدت 

 هوانوردي
 سال در شركت پنها 21متالورژي هوايي به مدت  -كنترل خوردگي در الياژهاي هوايي

مديريت پروژه به مدت  -مديريت راه اندازي -استقرار نظام بهره برداري -هاي بهره بردارييت سيستممدير
 سال در شركت توسعه نيشكر 20

 سال در شركت بازرگاني دريک 3تجارت داخلي و خارجي و مديريت اجرايي به مدت 
سال در كشت و  1دت استقرار صنايع پائين دستي و جذب سرمايه گذار به م -مشاورت مديريت عالي

 صنعت دهخدا
 

 تاليفات

كتاب آزمايشگاه شناخت مواد براي هنرستان هاي شيمي كشور را به عنوان عضو كميسيون تاليف كتاب در 
 سازمان پژوهش آموزش و پرورش تاليف كرده ام.

 كتاب مديريت راه اندازي در مرحله نهايي ويرايش است.
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام.كشورهاي مصر، كشورهاي حوزه شينگن و چک سفر كردهبه 
عالقمند به نويسندگي، تاليف، آموزش، ايجاد تعامل بين جامعه و پروژه هاي بزرگ، كارآفريني و اشتغال، 

 كوهنوردي و ورزشهاي سبک هستم.
ر همسرم ديپلم طبيعي و بهياري است. پسر بزرگم دانشجوي سال آخر كارشناسي رشته گرافيک، پس

 كوچكم فوق ديپلم در رشته توريسم و دخترم كارشناس ارشد ميكروبيولوژي است.
 

 توصيه به نسل جوان

 دادم.اگر تجربه امروز را داشتم و جوان بودم هيچ كاري را بدون تعقل و تحت تاثير احساسم انجام نمي
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 مجتبي شمسي پور
 كرمانشاه 2918متولد 

 ساكن تهران
mshamsipur@yahoo.com 

 

 حصيالتت
 2938دكتري شيمي تجزيه از دانشگاه ايالتي ميشيگان در آمريكا 

 2933فوق ليسانس شيمي تجزيه از دانشگاه صنعتي شريف 
 2931ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 ديپلم رياضي از كرمانشاه
 

 سوابق دانشگاهي

 تاكنون 2922هاي رازي كرمانشاه و شيراز از ( دانشگاه31+ 1استاد شيمي )پايه 
 2921تا  2922استاد مدعو دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريكا از 

 2922تا  2963دانشيار شيمي دانشگاه شيراز از 
 2963تا  2963دانشيار پژوهشي در دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريكا از 

 2963تا  2938استاديار دانشگاه رازي كرمانشاه از 
 

 افتخارات

 2968وري اسالمي ايران از رياست جمهوري دريافت جايزه كتاب سال جمه
 2968هاي ايران از وزير علوم، تحقيقات و فناوري دريافت جايزه كتاب برگزيده دانشگاه
 2920رتبه دوم تحقيق جشنواره خوارزمي 
 2921و  2922استاد نمونه دانشگاه شيراز در سال 

 2929هاي ايران استاد نمونه دانشگاه
 2923ايران  محقق برجسته شيمي تجزيه

 دريافت جايزه شيمي كميته دائمي علوم و تكنولوژي كنفرانس اسالمي )كامستک(
 2922استاد نمونه دانشگاه تربيت مدرس 

 دان برجسته ايران توسط انجمن شيمي ايرانانتخاب به عنوان شيمي
 2963محقق برجسته وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 2922من شيمي ايران شيميدان برجسته ايران از رئيس انج
 2928 – 2982محقق برجسته دانشگاه رازي  

 2923-2983محقق برجسته وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
انتخاب چهره ماندگار شيمي توسط رياست سازمان صدا و سيماي جمهوري 

 2982اسالمي 
 2982دريافت نشان پژوهش جمهوري اسالمي ايران 
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 2983( در رشته شيمي ISESCOبيتي، علمي و فرهنگي اسالمي )دريافت جايزه علوم سازمان تر
المللي نويسنده پرتعدادترين مقاالت از ايران توسط رئيس موسسه انتشارات بين SCOPUSدريافت جايزه 

2986 
 2928-2930در سال  ISIنفر اول ليست دانشمندان ايراني توسط موسسه 

 2982نفر اول ليست دانشمندان جهان اسالم )كامستک( 
 2930-2988محقق برجسته استان كرمانشاه 

 2930دانشمند تراز اول جهان اسالم  3دريافت لوح يونسكو به عنوان يكي از 
 2932در سال  ISIكسب افتخار جهاني پر استنادترين مقاالت محققين جهان توسط 

 

 عضويت در مجامع علمي

 فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران
 TWASرهاي در حال توسعه فرهنگستان علوم كشو

 انجمن شيمي ايران
 انجمن شيمي آمريكا

 انجمن شيمي پاكستان
 انجمن نانوتكنولوژي ايران

 انجمن بيوشيمي فيزيک ايران
 هيئت تحريريه نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 Talantaهيئت مشاورين تحريريه نشريه 
 عضو هيئت امناء دانشگاه رازي

 ه كردستانعضو هيئت امناء دانشگا
 پتروشيمي و رنگ ،هاي پليمرهيئت امناء پژوهشگاه

 هاي غرب كشورهيئت مميزه دانشگاه رازي و دانشگاه
 تحقيقات و فناوريهيئت مميزه مركزي وزارت علوم،

 (JICSسردبير نشريه انجمن شيمي ايران )
 تاكنون 2928رئيس انجمن شيمي ايران از 

 

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي

 تاكنون 2968دانشجوي فوق ليسانس از  18ه و هدايت مشاور
 تاكنون 2920دانشجوي دكتري از  39مشاوره و هدايت 

 ISIالمللي از ليست نشريه معتبر بين 293مقاله و انتشار آن در  200تهيه بيش از 

 ها، سمينارها و مجامع علمي داخلي و خارجيمقاله و ارايه آن در كنگره 300تهيه و بيش از 
 

 اليفات و ترجمهت

 2983تاليف كتاب گوگرد از انتشارات جهاد دانشگاهي در سال 
 منتشره توسط مركز نشر دانشگاهي« اصول تجزيه دستگاهي»ترجمه مشترک جلد اول و جلد دوم كتاب 
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 محمد صالحي زاده
 كرمان 2913متولد 

 ساكن كرمان
mohamsalehizadeh@yahoo.com 

 

 و توانمندي ها تحصيالت
 2923ي مهندسي بهداشت حرفه اي از دانشگاه برادفورد انگلستان دكتر

 2962فوق ليسانس مهندسي بهداشت حرفه اي از دانشگاه علوم پزشكي تهران 
 2933ليسانس مهندسي علوم در شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

ل شيميايي اي گرايش سم شناسي صنعتي، نمونه برداري و آناليز عواممتخصص در زمينه بهداشت حرفه
 زيان آور محيط كار و محيط زيست

 -آزمايشگاه شيمي تجزيه يک و دو -شيمي تجزيه –شيمي عمومي  -ايمدرس دروس : بهداشت حرفه
سم شناسي صنعتي يک و دو و  -مبارزه با آالينده هاي محيط كار -شناسايي عوامل شيميايي محيط كار

تجزيه نمونه آلودگي  -ه برداري از آالينده هاي هواروش ها و وسائل نمون -سم شناسي صنعتي پيشرفته
 اندازه گيري و ارزشيابي عوامل شيميايي محيط كار -هاي شيميايي هوا

 

 سوابق آموزشي و شغلي

 2986تا  2966عضو هيئت علمي مربي و استاديار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان از 
 2966تا  2963اه علوم پزشكي كرمان از عضو هيئت علمي مربي دانشكده پزشكي دانشگ

 2963تا  2933عضو هيئت علمي مربي دانشكده علوم دانشگاه شهيد باهنر كرمان از 
 2933تا  2936مدرس و عضو هيئت علمي مربي دانشسراي عالي فني كرمان از 

 2936تا  2933انجام خدمت وظيفه عمومي از 
 2933تا  2933مواد شيميايي از اشتغال در ذوب آهن اصفهان بخش توليدات كک و 

 

 مسئوليت هاي اجرايي

 (يياجرا مسئوليت آخرينكرمان ) يدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشك رئيس
 ( (Environmental Medicineمحيطي پزشكي پژوهشي كميته رئيس

 كرمان پزشكيگروه بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم  ريمد

 بهداشت حرفه اي كارشناسيو  كاردانيدوره هاي  درسيه مسئول بازنگري برنام

 دبير علمي همايش كشوري سم شناسي شغلي و محيطي

 كرمان پزشكيدانشكده بهداشت دانشگاه علوم  رئيس

 كرمان پزشكيگروه بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم  ريمد

 كرمان پزشكيمعاون دانشكده بهداشت دانشگاه علوم 

 كرمان پزشكيكتابخانه مركزي دانشگاه علوم  رئيس

 كرمان فني عالياداره آموزش دانشسراي  رئيس
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 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 انجام نمونه برداري و تعيين مقدار مواد آالينده آلي و معدني موجود در محيط
 هان دسترسي بيولوژيكي آن( اثرات متقابل مواد شيميايي بر ميزاIn-Vitroانجام مطالعات برون تني )

 طرح پژوهشي كاربردي در داخل كشور 22انجام 
 هاي معتبر داخلي و خارجيها و كنفرانسمقاله در همايش 3حضور و ارايه 

 انجام پژوهش و تدوين سه مقاله علمي و انتشار آن در مجالت علمي داخل كشور
 ركز كرمانعضو هيئت اجرايي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران م

 عضو جهاد دانشگاهي دانشكده علوم دانشگاه كرمان
 عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته مهندسي بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 ISEMعضو انجمن علمي بين المللي پزشكي محيطي 

 BOHSعضو انجمن علمي بهداشت حرفه اي و ايمني شغلي بريتانيا 
 SEGHالمللي شيمي زمين شناختي محيطي و بهداشت ي بينعضو انجمن علم

 ايعضو هيئت علمي ششمين همايش مهندسي بهداشت حرفه
 هاشناسي و مسموميتعضو هيئت علمي ششمين همايش سم

 

 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنري

 همكاري موثر در تاسيس و راه اندازي دانشكده بهداشت كرمان
 اي در دانشكده بهداشت كرمانرداني بهداشت حرفهتاسيس دوره كا

 بهداشت حرفه اي در دانشكده بهداشت كرمان ناپيوسته كارشناسيدوره  تاسيسهمكاري موثر در 

 ارشد بهداشت حرفه اي در دانشكده بهداشت كرمان كارشناسيدوره  تاسيس

 ندر دانشكده داروسازي كرما عمومي شناسيارشد سم  كارشناسيدوره  تاسيس

 در دانشكده بهداشت كرمان محيطي پزشكي پژوهشي كميته تاسيس
 

 تاليف كتاب

 2923كتاب آزمايش هاي شيمي عمومي انتشارات سائسي 
 چند خالصه از مباحث شيمي )آماده چاپ(

 هاي سم شناسي شغلي و محيطي )آماده چاپ(آزمايش
 ها )آماده چاپ(كشمعرفي آفت

 ه چاپ()آمادمعرفي پركلرو اتيلن )پرک(،
 عوامل زيان آور شيميايي محيط كار و محيط زيست )آماده چاپ(

 سم شناسي صنعتي دو )آماده چاپ(
 

 خانواده

 .هستم متاهل و داراي دو فرزند
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 علي صفرزاده اميري
 اميركال 2918متولد 
 انتاريو كانادا Oakvilleساكن 

amiri.s.ali@gmail.com 
aamiri@trojanuv.com 

 

 مندي هاتحصيالت و توان
 2389كانادا  Saskatchewan از دانشگاه  Photophysics and Photochemistryدكتري 

 2328انگلستان  Southamptonاز دانشگاه  Photochemistryفوق ليسانس 
 2931ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان قناد بابل 
يكي از بهترين متخصصان آمريكاي شمالي در زمينه اكسيداسيون پيشرفته  متخصص شيمي آلي، فيزيک و آناليز و

 هاي آبهاي صنعتي، زيرزميني و آشاميدنيبراي از بين بردن آلودگي
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1020در لندن كانادا از  .Trojan Technologies Incمحقق ارشد شركت 

(www.triojanuv.com ) 

 تاكنون 1020از  Amiri Clean water Technologiesمالک و مدير 
 Ontario Centre for Environmental Technology Advancementها در مدير ارشد پروژه

(OCETA)  درMississauga  1020تا  1003كانادا از 
 1003تا  2333در ويكتوريا كانادا از  Hdroxyl System Incمدير تحقيق و توسعه و خدمات آزمايشگاهي در 

 Calgon Carbon Oxidationو  Solarchem Environmental Systemsمحقق شركت هاي 

Technologies  2338تا  2330از 
 2333تا  2388در لندن كانادا از  Nutech Environmental Systemsمحقق شركت 

 2388تا  2389هاي لندن، واترلو و  تورنتو در كانادا از دستيار پژوهشي گروه شيمي در دانشگاه
 

 چكيده تجارب
، صنعتي و زيرزميني و يكي از بهترين متخصصان در سال تجربه در زمينه تصفيه آبهاي آشاميدني 13داراي بيش از 

 ( Advanced Oxidation Technologies) اكسيداسيون پيشرفته زمينه
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

تصفيه آبهاي  هاي فتوشيمي و فتوفيزيک،الملي در زمينهمقاله علمي در مجالت بين 93تهيه و انتشار بيش از 
 ي آلوده صنعتي و زيرزمينيآشاميدني و آبها

 داراي دو اختراع ثبت شده در آمريكا و اروپا و اختراع سومي كه اخيراً اقدام شده است.

انجمن مهندسان كانون از طرف  Rayox®اكسيداسيون پيشرفته و تكميل سيستم دريافت جايزه براي توسعه 
 2338 شيمي كانادا در

 

 ، خانوادهسفرهاي خارجي

لستان، آمريكا، بنگالدش، برزيل، چين، فرانسه، هند ،هنگ كنگ و به كشورهاي انگ
 سنگاپور سفر كرده ام.

متاهل و داراي دو فرزند پسر و دختر هستم. پسرم ليسانس علوم سياسي و تاريخ و 
 دارد و دخترم ليسانس ( Jurisprudence Doctorate) يئضاقي حقوق ادكتر

 دامه تحصيل مي دهند.اعلوم اجتماعي است و در رشته روانشناسي 
 
 

 

http://www.linkedin.com/search?search=&company=Ontario+Centre+for+Environmental+Technology+Advancemen+%28OCETA%29&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-prev_pos
http://www.linkedin.com/search?search=&company=Hdroxyl+System+Inc&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-prev_pos
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 شكور غفوري بخش
 اردبيل 2913متولد 

 ساكن تورنتو كانادا
shakour@hotmail.com 

sghafouri@diligentchem.com 
 بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.

 

 تحصيالت
 دكتري شيمي تجزيه از دانشگاه تورنتو
 2333فوق ليسانس شيمي از دانشگاه تورنتو 

 2931اه صنعتي شريف ليسانس شيمي از دانشگ
 

 سوابق شغلي و مديريتي

فعال در زمينه مشاوره صنايع دارويي و محيط زيست در  .DiligentChem Incمالک و مدير شركت 
 (www.diligentchem.comانتاريو كانادا )

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 شار آن در مجالت معتبر بين الملليمقاله علمي در زمينه مواد پليمري و شيمي پليمر و انت 3تاليف 
 Enhancement of acoustic wave sensor responseداري يک مورد ثبت اختراع با عنوان

by electrode modification  1009در سال 

 

 تاليفات

 Interfacial Electric Phenomena and the Thickness-shear Modeمولف كتاب 

Acoustic Wave Sensor 1000رات دانشگاه تورنتو در سال از انتشا 
 Morphological studies of polymer blends by scanning tunnelingمولف كتاب

microscopy   2333در سال 
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 محمد رضا كسائي
 ساري 2913متولد 

 ساكن ساري
reza_kasaai@hotmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2928شگاه الوال در كبک كانادا دكتري علوم و فناوري غذايي از دان

 2963فوق ليسانس مهندسي پليمر از دانشگاه صنعتي اميركبير 
 2931ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي ساري
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2989اه مازندران در ساري از عضو هيئت علمي دانشكده علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگ
 2981تا  2963عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران از 

 2963تا  2936هاي خواص و كاربرد مواد و انرژي در تهران از محقق در مركز پژوهش
 مدير توليد در كشت و صنعت شمال در ساري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

554 

 فريدون گبل
 تهران 2913متولد 

 انساكن تهر
gobal@sharif.edu 

fmgobal@yahoo.com 
www.sharif.ir/~gobal 

 

 و توانمندي ها تحصيالت
 2322دكتري شيمي فيزيک از دانشگاه برادفورد انگلستان 

 2931ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 

 کيتيهاى كاتالواكنش کينتيو س زمين و مكانهتروژ زورهاىيسطح، كاتال مىيشحوزهاي پژوهشي: 
 مرىيپل هاىلميف ليخوردگى، تشك هاىدهيدر پد ريهاى الكترودى درگواكنش زميو مكان کينتيهتروژن، س

 ائىيميگرهاى الكتروشحس ى،يايميبه روش الكتروش
 

 سوابق شغلي

 (www.sharif.edu) تاكنون 2923استاد رشته شيمي دانشگاه صنعتي شريف از 
 2923تا  2963دانشيار رشته شيمي دانشگاه صنعتي شريف از 

 2963تا  2969دانشيار رشته شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان از 
 2969تا  2936استاديار رشته شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان از 

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 المللي معتبر بين هايمقاله علمي و انتشار آن در مجالت و كنفرانس 202تدوين 
 نامه فوق ليسانس پايان 18هدايت و سرپرستي 
 نامه دكتريپايان 20هدايت و سرپرستي 
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 حميد رضا مرتضايي
 رشت 2990متولد 

 ساكن تهران
hr.mortezaee@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2921يران در تهران طي دوره كارشناسي ارشد مديريت در مركز آموزش مديريت دولتي ا

 2933ليسانس مهندسي علوم شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر هوشيار تهران 

 2932طي بخشي از دوره كارآموزي انرژي اتمي در كشور فرانسه 
 دوره مديريت استراتژيک در سازمان مديريت صنعتي ايران 

 ژاپندوره برنامه ريزي صنعتي در كشور 
متخصص در زمينه مديريت كارخانجات، مديريت شركت هاي پيمانكاري ساخت و نصب و مديريت ستادي 

 در سطح كالن
 آشنا به زبان هاي انگليسي و فرانسه

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 معاون مهندسي و توسعه شركت نفت و گاز رضوي
 عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت گاز لوله

 مدير عامل شركت شيشه آذر عضو هيئت مديره و
 مدير عامل شركت صنعت انرژي

 معاون صنعتي و معدني شركت ايتوک ايران
 مشاور مدير عامل شركت مهندسي و توسعه نفت و قائم مقام طرح ميادين نفت و گاز سلمان

 عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت تكنيكان
 و توسعه شركت آلومينيوم ايرانعضو هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل و معاون طرح 

 عضو هيئت مديره شركت آلومينيوم المهدي
نايب رئيس هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل شركت پلي نار)طرح توليد پلي پروپيلن(، شركت سرمايه 

 گذاري پتروشيمي
 موسس و مدير عامل شركت تعاوني چند منظوره دانشگاه صنعتي شريف

 شوراي جهاني صنايع دستيمعاون آسيا و اقيانوسيه 
 معاون وزير صنايع و رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان صنايع دستي ايران

 رئيس سازمان بازرسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
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 معاون اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي و مدير عامل شركت تعاوني خود اشتغالي وزارت كار

 و كفش سازمان صنايع ملي ايران و مشاور فني مدير عامل سازمان صنايع دفاع مدير گروه صنايع چرم
 عضو هيئت مديره معاون مدير عامل سازمان صنايع دفاع و رئيس گروه كارخانجات شيميايي صنايع دفاع

 رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان صنايع دستي ايران
 يرانعضو شوراي مركزي ستاد توسعه و استقالل صنايع ا

 مسئول كميته انقالب اسالمي
 سرپرست شيف كک سازي كارخانجات ذوب آهن اصفهان

 

 چكيده تجارب
 موسس و دبير كميته كمک به مخترعين و مبتكرين ) سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كنوني(

 سال 1فعاليت در بخش شيمي مركز تحقيقات و كاربرد مواد راديو اكتيو به مدت 
ژوهشهاي علمي جهاد سازندگي و عضو شوراي مركزي و مسئول بخش شيمي صنعتي به فعاليت در مركز پ

 مدت يک سال
محقق طرح هاي تصفيه فاضالب هاي صنعتي در مركز تحقيقات آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف  به 

 سال 3/1مدت 
 ارايه طرح هاي مختلف در كشور به شرح زير كه در كشور اجرا شده است:

 هاي جهاد سازندگيركز پژوهشطرح و ايجاد م -

 طرح و ايجاد مركز پژوهش طب سنتي -

 طرح ايجاد كميته هماهنگي اشتغال در استانها -
 طرح پستي كردن امور مراكز كاريابي كشور -
 طرح ايجاد اشتغال براي معلولين و جانبازان -
 طرح ايجاد شوراي عالي اشتغال كشور -
 ه هاي كشورطرح ايجاد دوره كارشناسي صنايع دستي در دانشگا -
 طرح ايجاد كار و اشتغال در مناطق روستايي كشور -
 طرح خروج صنايع دستي ايران به همراه مسافرين خروجي از كشور -
 طرح توليد گبه به صورت كنوني -

طرح ساخت فيلم سينمايي گبه جهت اشاعه فرهنگ صنايع دستي كشور و توسعه بازار جهاني و  -
 صادراتي گبه

 هادستها و نقش موسس و مدير مسئول نشريه -

 طرح ايجاد موزه صنايع دستي كشور -
 طرح نمايشگاه بهترين آثار صنايع دستي آسيا و اقيانوسيه -

اداره امور صنايع و كارخانجات شيميايي نظامي كشور و توسعه و باال بردن ظرفيت و توليد آنها به ميزان 
 درصد 900
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 وراداره امور صنايع و كارخانجات چرم و كفش ملي شده كش

راه اندازي چندين كارخانه مختلف در كشور، كپي سازي چند كارخانه، بازسازي كارخانجات آسيب ديده از 
 حمالت هوايي دشمن و عقد قرارداد خريد چندين كارخانه از ساير كشورها

 هاهاي كار و اشتغال در تهران و شهرستانايجاد بازارچه
 هاي اجراي كشورري اساتيد دانشگاه براي دستگاهطرح تحقيقاتي صنعتي با همكا 10اجراي بيش از 

 اجراي طرحهاي كارخانجات كاغذ، پتروشيمي، شيميايي، سيمان در نقاط مختلف كشور
 اجراي طرحهاي توليدي صنايع دستي در روستاهاي كشور

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 نهاكشور جهان و اقامت هاي طوالني در برخي از آ 10سفر به بيش از 
 عالقمند به ورزش، هنر و فعاليت هاي اجتماعي

فرزند هستم. دختر اول ليسانس فيزيک از دانشگاه شهيد بهشتي، دختر دوم ليسانس  3متاهل و داراي 
شيمي از دانشگاه الزهرا، پسر اول ليسانس مهندسي كشتي سازي از دانشگاه امير كبير و پسر دوم مهندس 

 آزاد كرجصنايع چوب و كاغذ از دانشگاه 
 

 پيام ويژه
ها و صنايع و تحول در آنها خصوصاً در شرايط بحراني به دست تجارب مفيدي در زمينه مديريت سازمان

تواند براي آينده و جوانان كشور مثمر ثمر باشد. در نظر دارم اين تجارب را ام كه ثبت و ضبط آنها ميآورده
 تدوين و مكتوب كنم.
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 جليل مرشديان
 تهران 2990متولد 

 ساكن تهران
j.morshedian@ippi.ac.ir 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2938انگستان  Sheffieldدكتري فناوري پليمر گرايش فرآيندهاي شكل دهي از دانشگاه 

 2961انگلستان  Sheffieldفوق ليسانس فناوري پليمر فرآيندهاي شكل دهي از دانشگاه 
 2933عتي شريف ليسانس مهندسي علوم شيمي از دانشگاه صن

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يک تهران 
 پژوهشگر در زمينه فناوري پليمر

 

 سوابق شغلي و پژوهشي

پژوهشگاه پليمر و عضو هيئت علمي ) استاد( فناوري پليمرها و مدير برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي در 

 www.iranpolymerinstitute.org  پتروشيمي ايران
 ال قبلي در سازمان انرژي اتمي ايراناشتغ

 عضو هيئت علمي سابق دانشگاه امير كبير در تهران
 

 چكيده تجارب
 مشاوره براي چندين سازمان دولتي و خصوصي

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 در مجالت علمي بين المللي ISCو  ISIمقاله  100تدوين و انتشار بيش از 
 فرانس هاي داخلي و خارجيمقاله در كن 900ارايه 

 عضويت در هيئت تحريريه چندين مجله علمي
 دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري 20تربيت بيش از 

 

 تاليفات

از انتشارات پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران « هاي الكترونيكي پليمريمقره»تاليف مشترک كتاب 
2988 

از  New Polymeric Alloys as High Voltage Insulatorsتاليف مشترک كتاب 
در سال  LAP LAMBERT Academic Publishingانتشارات 

1022 

 Dynamic Mechanical Measurements on Solidتاليف كتاب 

Polymers at High Strains  منتشره توسط دانشگاه شفيلد انگلستان در
 2383سال 
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 حسين وحيد
 قزوين 2918متولد 

 ساكن قزوين
hossein.vaheed@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2930دكتري شيمي بيوتكنولوژي از دانشگاه مديترانه شرق در قبرس 

 2962فوق ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
 2931ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي قزوين
 و نوسازي صنايع ايراندوره مديريت آموزش در صنايع در سازمان گسترش 

 توليد الكل، صنايع غذايي، بيوتكنولوژي صنعتي متخصص در زمينه الكترو پليتينگ، شوينده ها،
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2983در قزوين تا سال  شركت توليدي الكل و مواد غذايي بيدستانمدير كارخانه 
 

 سفرهاي خارجي

 رس و ژاپن سفر كرده ام.به كشورهاي آلمان، قب
 

 توصيه به نسل جوان

 از فرصت ها استفده كنيد كه شانس چند بار به سراغ آدم نمي آيد.
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 دوره چهارمي هاي شيمي فاقد ارتباط قطعي

 

 فرهاد عزيزبگلو
 تهران   2913متولد 

 ساكن آمريكا
 

 تحصيالت
 2933فوق ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2931ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 

 احمد علي محراب زاده
 رشت 2990متولد 
 آمريكا Oregonساكن 

 

 تحصيالت
 2939ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
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 پنجمفصل 

 مشخصات دانش آموختگان 

 فيزیکدانشكده 
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 محمود اشجع
 اصفهان 2911متولد 

 ساكن تهران
ashjaa@sharif.ir 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 كارشناسي ارشد مديريت دولتي از مركز آموزش مديريت دولتي

 2963ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 2931ديپلم ماشين ابزار از هنرستان صنعتي اصفهان و ديپلم رياضي از اصفهان 

 هاي انگليسي عربيآشنايي با زبان
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.sharif.eduتاكنون ) 2921دانشگاه صنعتي شريف از  انستيتو آب و انرژي ت علميعضو هيئ
 تا كنون 2926ان دانشگاه صنعتي شريف از دبير ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

 2926تا  2923از  قائم مقام مدير عامل سازمان اموال و امالک بنياد شهيد
 2923تا  2921وزارت علوم از  ردبير ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگ

 2921تا  2920از  معاون دفاعي دانشگاه صنعتي شريف
 2920تا  2968وزارت علوم و آموزش عالي از  عضو ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

 2968در تهران مشاور استاندار سيستان و بلوچستان 
 2968تا  2963از  و بلوچستان ناستاندار استان سيستا

 2963تا  2969از  اهوازدر  ن فرماندهي قرارگاه مهندسي خاتم النبياءجانشي
 2969تا  2960از  كرماندر  كشوري سپاه پاسداران انقالب اسالمي 6فرمانده سپاه منطقه 

 2960تا  2938از  تهراندر  كشوري سپاه پاسداران انقالب اسالمي 6مسئول هماهنگي منطقه 
 2938 زاهداندر المي استان سيستان و بلوچستان فرمانده سپاه پاسداران انقالب اس

 

 چكيده تجارب
 دو سالبه مدت  كشور يجنوب شرق يسپاه پاسداران انقالب اسالم يو سازمانده ليتشك

 سال 1در زاهدان به مدت  كشور يمحور شرق يتوسعه اقتصاد نيو تدو يريگيپ

 سال 1 در زاهدان به مدتزاهدان  يدانشگاه علوم پزشك سيو تاس يريگيپ

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 يدانشگاه صنعت ثارگريشاهد ا انيدانشجو يعلم تيوضع يبررسپژوهش در زمينه 
 دانشگاه در ده مقاله نيا انيدانشجو گريبا د فيشر
 
 



 

551 

 

 ، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام.فر كردهعراق و سوريه س چين، پاكستان، لبنان، عربستان، به كشورهاي شوروي سابق،
 دانشگاه آزاد اسالمياز  كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث فاطمه صغري ملزوماتي خيابان،همسرم خانم 

دانشگاه خواجه از  سخت افزارگرايش  كارشناسي كامپيوتر عبداهللهستم.  دختر 1پسر و  1است و داراي 
كارشناسي ارشد  علي زاد اسالمي،دانشگاه آاز كارشناسي ارشد حقوق خصوصي  نرگس نصيرالدين طوسي،

از  آلودگي درياو  نجمه كارشناسي ارشد زيست شناسي درياو  دانشگاه صنعتي شريفاز  رياضي محض
 است. دانشگاه آزاد اسالمي

 

 توصيه به نسل جوان

 گشتم به موارد زير توجه مي كردم:اگر به دوره جواني باز مي

 شدم. يحتما معلم م يشو آموز يخاطر عالقه وافر به شغل فرهنگبه  -2

 .كردميم خود بيشتر استفاده يباال بردن آگاه يشده برا جاديا ياز فرصتها -1

 كردم. يصرف م شتريپژوهش ب ينباشم و وقت برا يعلم يفارغ از فضا كردميم يسع -9

 .كردميم يشتريب يزيو برنامه ر كردميوقت صرف م شتريخود ب يبدن تيبه ورزش و ترب -3

 

 پيام ويژه
، دستان ريبا همكاران و ز ييبرخورد اغنات، توام با محب يرابطه اجتماعي، شگيتالش هم، ه خداتوكل ب

 يكار و زندگ يكالن و خرد برا يزيبرنامه ر، تيريبرخورد پدرانه و هوشمندانه در مد
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 احمد امجدي
 نيشابور 2913متولد 

 ساكن تهران
amjadi@sharif.edu 

www.phys.sharif.edu/web/amjadi 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 در آمريكا Rockwell International Science Centerفوق دكتري از 

 2386دكتري فيزيک از دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريكا 
 2381فوق ليسانس فيزيک از دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريكا 

 2939ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 مسلط به زبان انگليسي

 Laser Ballon Angioplastiر زمينه ليزر پزشكي يا متخصص د
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2981عضو هيئت علمي دانشيار دانشكده فيزيک دانشگاه صنعتي شريف از 
 تاكنون 2981سرپرست مركز فيزيک كاربردي دانشگاه صنعتي شريف از 

 2981 2963استاديار / دانشيار دانشكده فيزيک دانشگاه صنعتي شريف از 
 تاكنون 2963برگزار كننده دوره آموزش دانشگاهي جراحي ليزري در دانشگاه علوم پزشكي ايران از 

 2963تا  2963در آمريكا از  Visual Interface Corporationمعاون واحد تحقيق و توسعه 
 

 چكيده تجارب
در مركز Radial keratotomy يا  Lazicانجام پروژه هاي پژوهشي در زمينه عمل چشمي 

Visual Interface Corporation  2963تا  2963در آمريكا از 
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 اختراع در ايران 3ثبت اختراع در آمريكا و  9داراي 
 الملليمقاله و انتشار در مجالت و كنفرانس هاي معتبر بين 13تدوين 

 

 خانواده

ولي فوق ليسانس مهندسي برق و متاهل و داراي سه فرزند پسر هستم. ا
دومي ليسانس مهندسي مكانيک و سومي دانشجوي ليسانس رشته  الكترونيک،

 مهندسي برق و الكترونيک است.
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 سيد اسداله دادخواه
 اصفهان 2918متولد 

 ساكن اصفهان
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2968فوق ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932نيويورک آمريكا در سال  CCNYام از دانشگاه فوق ليسانس ناتم
 2936ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 2932ديپلم رياضي از دبيرستان هراتي اصفهان 

 مسلط به زبان انگليسي و آشنايي با زبان عربي
 متخصص در زمينه فيزيک الكترومغناطيس و فيزيک نظري

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2983مربي( فيزيک در دانشگاه صنعتي اصفهان تا سال عضو هيئت علمي )
 اولين كادر علمي دانشگاه آزاد شهرضا

 عضو هيئت موسس راه كتابخانه مركز تحقيقات معلمان اصفهان
 مدرس الكترومغناطيس كالس كنكور فوق ليسانس در اصفهان

 عضو هيئت موسس مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني در اصفهان 
 نه صنايع فلزي شاهين شهر اصفهان رئيس كارخا

 مربي فيزيک دانشگاه صنعتي اصفهان
 مربي آزمايشگاه فيزيک دانشگاه صنعتي شريف

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 و استفاده از آن براي اجراي گچبريگچبري براي طراحي نرم افزار كامپيوتري  تهيه
 ي دانشگاه صنعتي شريف كه به چاپ نرسيد.برا Jacksonترجمه كتاب الكترومغناطيس نوشته 

 

 ، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام.به آمريكا، كشورهاي آسياي ميانه و عتبات عربستان و عراق سفر كرده
متاهل هستم. نوه آقا سيد اسداله حسيني بهشتي نماينده دوره دوم مجلس شوراي ملي در دوره مشروطيت 

 يک دادگستري هستم. و برادر محمد علي دادخواه وكيل پايه

 توصيه به نسل جوان

 صفحه اول اصول كافي را بخوانيد. 30خدا را فراموش نكنيد و 
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 مرتضاي دهباشي قنواتي

 بهبهان 2913متولد 
 ساكن بهبهان

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2939ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يک تهران 
 

 سوابق شغلي

 2983تا  2932هاي بهبهان از اشتغال در آموزش و پرورش و دبير دبيرستان
 

 تاليفات

 مسئله فيزيک 220تاليف كتاب 
 

 عاليق، خانواده

 عالقمند به امور فرهنگي هستم.
فرزند هستم. دخترم ليسانس منابع طبيعي از دانشگاه جوندي شاپور است. پسرم فوق  9داراي همسر و 

انس از دانشگاه تفرش وابسته به دانشگاه اميركبير و پسر ديگرم دانشجوي مهندسي برق و قدرت در ليس
 دانشگاه ايالم است.

 

 توصيه به نسل جوان

 اگر به دوره جواني باز مي گشتم تالش بيشتري مي كردم تا از لحاظ علمي باالتر بروم
 

 پيام ويژه
 اهي به وضعيت دانش آموزان بپردازد.اگر مدرسي سر كالس رفت در ابتدا به مدت كوت
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 ولي اهلل رضايي
 آمل 2913متولد 

 ساكن آمل
abbas.rezaei69@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان طبري آمل 
 كارآموزي فيزيک دبيرستان در اصفهان

 دبيرستان و پيش دانشگاهي مدرس فيزيک
 

 سوابق شغلي

 2983تا  2960دبير آموزش و پرورش در شهر آمل از 
 2960تا  2938دبير آموزش و پرورش در شهر الريجان از 

 2938تا  2936كارشناس آزمايشگاه فيزيک در دانشكده فيزيک دانشگاه فردوسي مشهد از 
 

 چكيده تجارب
 سال تدريس فيزيک در آموزش و پرورش آمل 16فردوسي و  دو سال در آزمايشگاه فيزيک دانشگاه

 

 دستاوردهاي علمي

 2936كسب مقام دوم و برنده مدال نقره مسابقات علمي فيزيک در سال 
 

 عاليق و خانواده

 عالقمند به علوم، دوچرخه سواري و پياده روي
دارم.  دخترم ليسانس هنر  متاهل هستم و همسرم دبير زبان انگليسي است. يک فرزند دختر دو فرزند پسر

 و دبير دبيرستان است. پسر اولم ليسانس مديريت و پسر دوم دكتر دندانپزشک است.
 

 پيام ويژه
 سخت شده است سيو كار تدر كمتري به يادگيري دارند يعال قه  يدانش آموزان امروز
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 محمد سعيد سعيدي
 سنندج 2913متولد 

 ساكن تهران
mssaidi@sharif.edu 

http://sharif.eud/~mssaidi 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2323آمريكا  Massachusetts Institute of Technologyاي از دكتري مهندسي هسته

 2326آمريكا  Massachusetts Institute of Technologyاي از فوق ليسانس مهندسي هسته
 2931ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 يها طيمح ياالتيس ليو تحل يعدد يساز هيشب ،يمحاسبات االتيس کيناميد تخصصص حرفه اي:
 يها طيمح کيدروليترموه ليو تحل يعدد يساز هيو نانو، شب كرويماكرو، ما يها اسيدر مق کيولوژيب

 انتقال و پخش ذرات ليو تحل يعدد يساز هيمتخلخل، شب
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 2988مهندسي مكانيک شريف از سال مدير گروه تبديل انرژي دانشكده 
 2983تا  2982استاد دانشكده مكانيک دانشگاه صنعتي اصفهان از 

 2983تا  2982آمريكا از  مركز تحقيقات شركت فيليپ موريسپژوهشگر مدعو در 
 2928تا  2923و از  2963تا  2969دو دوره سرپرستي دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه صنعتي اصفهان از 

 2982تا  2968دانشيار دانشكده مكانيک دانشگاه صنعتي اصفهان از 
 2963تا  2963فرصت مطالعاتي در دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه كمبريج انگلستان از 

 2968تا  2938استاديار دانشكده مكانيک دانشگاه صنعتي اصفهان از 
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 2982تا  2928استقالل از  سردبير مجله مهندسي
 2929تا  2963از  آن تيرياصفهان و مد يدر دانشگاه صنعت ايدر ريز يپژوهشكده فناور  سيتاس

 المللي مقاله علمي در مجالت معتبر بين 30تدوين بيش از 
 الملليمقاله در كنفرانس هاي معتبر بين 20ارايه بيش از 

 

 ترجمه كتاب

 An introduction to theoretical andرجمه كتابت

computational  aerodynamics,   نوشتهJ. Moran  منتشره توسط
 2922نشر دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 

 

 

 



 

525 

 عباس صادقي گوغري
 بافت 2913متولد 

 ساكن كرمان
jehanabadi.j@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ي از دبيرستان پهلوي كرمان ديپلم رياض
 آشنايي با زبان عربي و انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 و تصدي سمت هاي زير: 2983تا  2960اشتغال در سپاه پاسداران كرمان از 
 83تا  80ي از بازرس نظارت مسئول
 80تا  28ه از سپا رستانيدب مسئول
 28تا  20از  سپاه لشكر ثارا... نظارت مسئول

 20تا  63ي از اسيس آموزش ئولمس
 63تا  69ي  از دتيعق آموزش مسئول
 69تا  61از  6منطقه  يفرمانده دفتر مسئول

 61تا  60از  كرمانسپاه  يمسئول روابط عموم
 2933در سال  كرمان بازپرس دادگاه انقالب

 

 خانواده

افسر  دومو پسر ندانپزشک دپسر اول  -فرزند دختر هستم. 9و  فرزند پسر 1 يداراو  پلميفوق د مهمسر
 ي هستند.داندانپزشك يدو دانشجو رو دو دختر ديگر هدادسرا  ياول قاض دختراست.  ارتش

 

 توصيه به نسل جوان

 مانيا، عوامل مزاحم حذف، به هدف دنيرس يحداكثر توان برا يريبكارگي، واقع قيكشف استعداد ها وعال
 چارچوب نيا حركت در و نشيآفر يسنت ها و نيداشتن به قوان

 

 پيام ويژه
با  ييما در زمان دانشجو يمذهب و ياجتماع يآرمان ها نيب نكهيتوجه به ا با

 يمسائل مبارزات يمستبد تضاد وجود داشت تمركز بنده رو وابسته و ميرژ تيحاكم
گذشت و  ميدر زندان آن رژ التميسه سال دوران تحص ليدل نيبه هم بود و

 مب درس بخوانبه طور دلخواه خو منتوانست



 

526 

 علي اكبر گرمستاني
 تهران 2913متولد 

 ساكن تهران
garmestania@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933فوق ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 

 2933ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 2932ديپلم رياضي از دبيرستان آذر تهران 

 ه به ارتقاي پايه پروانه اشتغال از جمله جوشكاري، گودبرداري، زلزله و غيرهدوره هاي آموزشي وابست
 متخصص در زمينه ساخت و ساز مسكوني و ضوابط مربوط در تهران

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 سرپرست كنترلر كارگاه هاي مترو در شركت پژوهش در تهران 
 هرانمحاسب در شركت گسترش و مسكن در ت

 محاسب در شركت عمران و بهسازي در تهران 
 مسئول نظارت در دفتر اجراي طراحي سيلوها

 

 چكيده تجارب
 سال تجربه در مديريت اجرايي پروژه هاي خصوصي، مشاوره، طراحي و محاسبه  93داراي حدود 

 

 سفرهاي خارجي، خانواده

سنگاپور، مالزي، ارمنستان، سوريه، بلغارستان و به كشورهاي چين، هندوستان، تركيه، تايلند، امارات متحده، 
 ام.برخي كشورهاي ديگر سفر كرده

 فرزند بزرگ فوق ليسانس معماري و فرزند كوچک ليسانس عمران است. همسرم آموزگار بازشسته،
 

 توصيه به نسل جوان

 ر و تالشپايداري در رشته كاري، مطالعه و سعي به روز شدن، عدم نگراني در بروز مشكالت و صب
 
 
 
 
 

 

 



 

527 

 كاظم مسلم
 سبزوار 2913متولد 

 ساكن مشهد
moslem@um.ac.ir 

kmoslem@yahoo.com 
 بيوگرافي ارايه نشد.

 

 تحصيالت
 2961( USCدكتري مهندسي عمران از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي )

 USC  2938)فوق ليسانس مهندسي عمران از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي ) 
 2939دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس فيزيک از

 2938مشهد  دبيرستان دانش و هنرديپلم رياضي از 
 

 سوابق شغلي

 (www.um.ac.irعضو هيئت علمي )استاديار( گروه عمران دانشگاه فردوسي مشهد )
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 سيد محمد مهدوي
 كرمان 2990متولد 

 ساكن تهران
mahdavi@sharif.edu 

http://phys.sharif.edu/web/mahdavi 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2920انگلستان  University of Sussexدكتري فيزيک از 

 2966فوق ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 2939ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور كرمان 

 زمينه هاي پژوهشي: 
Optical properties of nanoparticles and nanostructures, work on 

gasochromic materials, gas sensors, photo detectors, work on 

multiferoic materials, random lasers. 
 

 سوابق شغلي

 (www.sharif.eduاستاد دانشكده فيزيک دانشگاه صعتي شريف )
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 مقاله و انتشار آن در مجالت معتبر خارجي 30تدوين حدود 
 الملليمقاله در همايش هاي ملي و بين 60تدوين و ارايه بيش از 

 

 خانواده

دانشكده  2931همسرم دكتر اعظم ايرجي زاد عضو هيئت علمي دانشكده فيزيک و فارغ التحصيل ورودي 
شناسي مهندسي برق از دانشگاه التحصيل كارفيزيک دانشگاه صنعتي شريف و دخترم سيده سارا فارغ

 صنعتي شريف است.
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 ژيال موحد شريعت پناهي
 تهران 2990متولد 

 ساكن تهران
jilamsp@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
فوق ليسانس حفاظت در برابر تشعشعات راديو اكتيو از دانشگاه هاروارد آمريكا بورسيه سازمان انرژي اتمي 

 ايران
 2932زرسي و كنترل تشعشعات راديو اكتيو در مركز اتمي كالسره و يوليش آلمان دوره با

 2962دوره كاليبراسيون دستگاه هاي نسنجش تشعشعات راديو اكتيو در سازمان انرژي اتمي اطريش 
 2931ليسانس مهندسي علوم فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938 ديپلم رياضي از دبيرستان دانشگاه شيراز در شيراز
 2933دوره فيزيک بهداشت به مدت يكسال در دانشكده بهداشت دانشگاه تهران 

 2962دوره محاسبات ميزان اشعه درماني براي معالجه بيماران سرطاني در بيمارستان امام خميني تهران 
سيون كاليبرا متخصص در زمينه حفاظت در برابر تشعشعات راديو اكتيو و ايمني هسته اي شامل دوزيمتري،

 و محاسبات اشعه درماني
 آشنايي كافي به زبان هاي انگليسي و آلماني و آشنايي كم با زبان عربي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

ي در بيمارستان امام خميني از سال سرطان مارانياشعه مربوط به درمان ب زانيو محاسبات م يل بازرسؤمس
 2968تا  2962

تا  2938در راكتور تحقياتي اميرآباد تهران از  اشعه رياندازه گ يهادستگاه ونيبراسيو كال يمتريل دوزؤمس
2963 

 2938تا  2933مسؤل حفاظت در برابر تشعشعات راديو اكتيو در سازمان انرژي اتمي تهران از 
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

ات و كاربرد مواد راديو اكتيو به اندازه گيري ميزان راديم موجود در شيرهاي پاستوريزه تهران در مركز تحقيق
 مدت يكسال

پژوهش در مورد تاثيرات پرتودهي راديواكتيو در ماندگاري سيب زميني و پياز در بخش كشاورزي سازمان 
 انرژي اتمي ايران به مدت يكسال

راه اندازي بخش كاليبراسيون دستگاههاي سنجش تشعشعات راديو اكتيو، براي اولين بار در ايران در 
 ازمان انرژي اتمي ايرانس

ترجمه شخصي استانداردهاي حفاظت در برابر تشعشعات مواد راديو اكتيو كه براي 
در  2932تا سال اولين بار در ايران توسط سازمان انرژي اتمي ايران به چاپ رسيد. 

 . وجود نداشت نهيزماين در  يمتن فارس چگونهيه رانيا
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 تماعيتاليفات و دستاوردهاي فرهنگي و اج

 (نيدر پكن )چ "ميده شيافزا يجهان داريصلح پا جاديچگونه نقش زنان را در ا" يكارگاه آموزش ييبرپا
 2923منتخب كنفرانس بين المللي زن در پكن در پائيز 

 خياز تار ميمستق يترجمه  و با دياز اسات يكي ييبا راهنماكه « ينياز نهضت حس يپرتو»كتاب تاليف 
 تهيه شد. از حماسه عاشورا ييات زداه منظور خرافب يطبر

اين مقاله در پاسخ به فراخوان دانشكده حقوق دانشگاه شهيد  -تاليف مقاله خالءهاي قانوني حقوق زن
 بهشتي در زمينه مسابقه خالء هاي قانوني حقوق زن نوشته شد و برنده اول اين مسابقه گرديد.

  2922در سال « يدگاه قران كريمتحليلي نو بر حقوق زن از د»تاليف و انتشار كتاب 
اين كتاب زن و مرد را در قرآن كريم برابر مي داند و خواستار تغييرات قانوني در جهت برابري زن با مرد 
شده است. نويسنده در اين كتاب متقاضي مناظره با مخالفين شده كه تاكنون كسي داوطلب اين مناظره 

چاپ شود و به همراه جلد دوم منتشر شود ولي هنوز مجوز نگرديده است. در نظر است اين كتاب تجديد 
 انتشار آنها از طرف وزارت ارشاد صادر نشده است.

 هيصمد توسط نشر " يدر دو قرن اول هجر ارذرگيزنان تاث"كتاب تاليف 
 اءيدر مجله اح م،يقران كر دگاهيمقاله شفاعت از دتدوين 
 مار طالق در هفته نامه ستاره صبحكودک و كاهش آ تيترب نهيمقاله در زم 11تدوين 
 يجوانان و نو جوانان در مجالت و هفته نامه ها يخانواده و مشكالت اجتماع نهيدهها مقاله در زمتدوين 
 مختلف

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 فرانسه، چين، كانادا و آمريكا سفر كرده ام. به كشورهاي آلمان، ايتاليا، دانمارک،
 حقوق زن و مرد يبرابر نهيو چاپ كتاب در زم قاتيحقعالقمند به ت
و  با كودک نهيرفتار به نهيمختلف در زم اتيو چاپ مقاالت متعدد در نشر قيمطالعه، تحقعالقمند به 

 نوجوان
 آن زانيدر جهت كاهش م ييطالق و راه حلها دهيپد يابي شهيو ر قيمطالعه، تحق عالقمند به

ي نيما ليسانس شاغل در آلمان، دومو اقتصاد  سانسيفوق لبهرنگ  يولاداراي سه فرزند پسر هستم كه 
ايمان ليسانس  يشاغل در كانادا و سومو برق  يمهندس ايدكترمهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف و 

 است. كايشاغل در آمر و وتريكامپ يمهندس ايدكترمهندسي كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف و 
 

 توصيه به نسل جوان

ندگي خود را با ياد گيري مستمر زدر هنگام درس خواندن فقط نمره آوري را در نظر نداشته باشيد، بلكه  -2
 عجين كنيد تا از هر لحظه علم آموزي لذت ببريد.

 هميشه اخالقيات را بر ماديات ترجيح دهيد تا به انسان بودن خود هميشه مفتخر باشيد -1
ازد، بلكه در خدمت ديگران بودن را همواره به عنوان مالكي تحصيالت و تخصص از شما ماشين نس -9

 براي اتنخاب شغل قرار دهيد.
 مبادا كه چشم بسته در جهت خيانت به ... گام برداريد. -3
قدر خود را بدانيد، چرا كه در يكي از بهترين دانشگاههاي ايران و بلكه جهان تحصيل كرده ايد. هميشه  -3

 شگاه و اساتيدش مديون هستيد. اگر مي توانيد براي بهتر شدنش قدمي برداريد.به والدين خود و اين دان
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 سيدهاشم موسوي
 زنجان 2918متولد 

 ساكن زنجان
shmusavi@znu.ac.ir 

s.h.musavi@gmail.com 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2922از دانشگاه گالسكو انگلستان  -سازه هاي بتني -دكتري مهندسي عمران

 2933مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف فوق ليسانس 
 2939ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 ( www.azu.ac.irتاكنون ) 2986عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد زنجان از 
 (www.znu.ac.ir) 2986تا  2963عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان از 

 2983تا  2982رئيس سازمان نظام مهندسي استان زنجان از 
 2982تا  2922رئيس دانشكده مهندسي دانشگاه زنجان از 

 2926تا  2922رئيس دانشگاه زنجان 
 2966تا  2963رئيس دانشگاه آزاد زنجان از 

 2966تا  2963رئيس دانشگاه زنجان از 
 2963تا  2961معاون عمراني استانداري زنجان از 

 2969تا  2962رئيس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان از 
 2963تا  2936عضو هيئت عملي دانشكده مهندسي سازه دانشگاه صنعتي شريف از 

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 وجود در مقابل زلزله، دانشگاه زنجانمقاوم سازي ساختمان هاي مدر زمينه  پژوهش
 انارزيابي آسيب پذيري ساختمان هاي فلزي، دانشگاه زنجدر زمينه  پژوهش

 مقاله علمي در كنفرانس هاي داخلي و خارجي 2ارائه 
 

 خانواده

همسرم خانم فوزيه محمدي و فرزندان سيد محمدياسر، سيد سلمان و سيد عماد نام دارند. سيد محمد ياسر 
ليسانس زبان، سيد سلمان فوق ليسانس عمران خاک و پي و سيد عماد فوق ليسانس نقشه برداري  فوق

GIS .است 
 

 توصيه به نسل جوان

بودم و به آن هم نائل گشتم ، و  يو معلم يمن از ابتدا عالقمند به شغل استاد
 همين انتخاب را خواهم داشت. دوباره در صورت بازگشت به چهل سال پيش

ن به نسل امروز اين است كه شغل آينده خود را بر اساس عالقه و توصيه م
قرار داده است استوار كنند.  يكس هر كه خداوند در وجود يكشف استعدادهاي

 شد تضمين خواهد يو اجتماع يو معنو يماد يموفقيتشان در عرصه ها مطمئناً
. 

 

 

http://www.azu.ac.ir/
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 دوره چهارمي هاي فيزيك فاقد ارتباط با انجمن

 

 محمد تهور
 شيراز 2913متولد 

 

 تحصيالت
 2933ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 

 امامقلي سعيدي
 بجنورد 2918متولد 

 

 تحصيالت
 2933ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 
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 ششمفصل 

 مشخصات دانش آموختگان 

 مهندسي برقدانشكده 
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 شهرام آبادي
 تهران 2990متولد 

 ساكن كرمان
abadi.shahram.gm@gmail.com 

 

 تحصيالت
 2938ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان فيروز بهرام تهران 
 

 سوابق شغلي

 2989تا  2936دبير آموزش و پرورش در هنرستان برق كرمان از 
 2936 تا 2933مهندس برق در مركز تحقيقات مخابرات ايران در تهران از 

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 به كشورهاي ايتاليا، اسپانيا و يونان سفر كرده ام.
 به رياضيات و فيزيک، فوتبال و موسيقي عالقمندم

و تهران  ريركبيدانشگاه ام وتريعلوم كامپ يكارشناسساله  12هستم. فرزند اول  دو فرزند يدارامتاهل و 
 است. فرزانگان كرمان)سمپاد( رستانيدبدانش آموز  ساله26فرزند دوم 

 

 توصيه به نسل جوان

دادم. دوست  يم يشتريب تياهم يعلم قاتيبه تحقگشتم اگر فرضاً به دوره جواني و دانشجويي بر مي
 بپردازم. قيبه مطالعه و تحق ياضير اي کيزيف لياز قب هيعلوم پا يداشتم در رشته ها
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 سيامك آريا
 تهران 2990متولد 
 كاليفرنيا آمريكا Cupertinoساكن 

www.linkedin.com/pub/siamak-arya/0/81/10a 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
از  Processor Architectureدكتري مهندسي كامپيوتر و مخابرات گرايش 

 2389آربو آمريكا دانشگاه ميشگان در آن
ندسي برق با گرايش كامپيوتر و الكترونيک از كنكور دانشگاه صعتي شريف و ليسانس مه 20پذيرش رتبه 

 2931دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 

متخصص در زمينه: طراحي معماري و سيستم و پياده سازي پرسسور، تحليل كارايي و كاربرد، ارتقاي برنامه 
 اربرديهاي كاربردي روي سيستم ها يا سيستم ها براي برنامه هاي ك

هاي مشاور در زمينه هاي: طراحي و معماري پروسسور، مررر و تحليل طرح، تحليل عملكرد و جبران، پروژه
 خاص در معماري و عملكرد و كارشناسي خبره

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1020در سانفراسيسكو آمريكا از  Greenliant Systemsمدير ارشد فناوري در 
 تاكنون 1003در سانفرانسيسكو كاليفرنيا آمريكا از  Siamak Arya Consultingمدير و معمار ارشد 

 1020تا  1002از  Silicon Storage Technologyمدير ارشد معماري سيستم در 
 1002تا  1003در سانفرانسيسكو آمريكا از  Symantec Corpمدير مهندسي عملكرد در 

  Telairity Semiconductorمعاون مدير عامل در حوزه مهندسي سيستم در 
 1002تا  1000از  Arc Coresمدير ارشد معماري در 

 1000تا  2338از  Apple Computerمدير ارشد معماري و عملكرد در 
 Silicon Graphicsو  Sun Microsystemsاشتغال در شركت هاي 

 2339ا ت 2332در آمريكا از  Intergraph Corporationمدير ارشد معماري و عملكرد در 
 Amdahlاشتغال در شركت 
 2382تا  2383از  Gould Electronicsمهندس ارشد در 

 

 چكيده تجارب
 1029تا  2389سال تجربه در طراحي سيستم و پردازشگرها و تحيل برنامه هاي كاربردي و عملكردي از  90

 DSPطراحي برنامه هاي علمي كاربردي و بازار مصرفي، رسانه و 
 فنيمديريت اجرايي و 

گرهاي شبيه سازي، ايجاد تشكل و هدايت تيم ها شامل معماران، معماران ميكرو، مهندسين كومپايلر، توسعه
 تحليل گر هاي برنامه هاي كاربردي و الگوريتم و طراحان مدارهاي مجتمع مهندسي عملكرد،

 با تجربه در طراحي و از طراحي مفهومي تا طراحي كامل
 

 و حرفه اي دستاوردهاي علمي، پژوهشي

 مورد ثبت اختراع در آمريكا 20داراي 
 IEEEعضو 

 

 سفر، عاليق، خانواده

ديگو، پالوآلتو و اكنون آربور، شيكاگو، سانبعد از مهاجرت به آمريكا در شهرهاي آن
ام.عالقمند به ورزش اسكواش، سفر و گردشگري، كارهاي در كوپرتينو اقامت داشته

ساله  23ساله و دختر  13متاهل و داراي پسر  هستم. تعميراتي و ارتباطات اجتماعي
 هستم.
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 جليل ابراهيم پور
 كازرون 2913متولد 

 ساكن تهران
jalilebrahimpour@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهنسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2326ماه  3مدت  انگلستان به Warwickshire Collegeدوره آموزشي مهندسي عملي در 
 2961دوره آموزشي اداره جلسات به مدت يک ماه در تهران 

 دوره هاي مختلف مديريتي به مدت جمعاً يكسال در تهران 
 هاي بزرگ متخصص در زمينه مديريت و راهبرد طرح

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2983ها در شركت انرژي سپهر از مدير طرح
و هيئت مديره شركت هاي گسترش پتروشيمي شيراز، خدماتي ونيران، كيمياي پارس خاورميانه، صنايع عض

پتروشيمي سبالن، صنايع پتروشيمي دنا، پااليش بيدبلند سپهر، پااليش پارسيان سپهر، سرمايه گذاري 
 تاكنون 2983سيراف انرژي از 

نصب صنايع پتروشيمي، صنايع پتروشيمي  رئيس هيئت مديره شركت هاي پتروشمي ونيران، ساختمان و
 تاكنون 2986صنيع پتروشيمي مرواريد و صنايع پتروشيمي شيراز از  كازرون،

 2983تا  2983ها در شركت ملي صنايع پتروشيمي از مدير طرح
 2983تا  2983مدير عامل شركت پتروشيمي مبين در عسلويه از 

 2983تا  2928از  آوران در تهرانمدير عامل شركت پتروشيمي فن
  2928تا  2923مدير طرح متانول خارک در شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي در خارک از 

عضو هيئت مديره شركت هاي تعمير و نگهداشت صنايع پتروشيمي، پتروشيمي سلمان فارسي، پتروشيمي 
 پتروشيمي مبين، پتروشيمي فجر، پتروشيمي اميركبير الملل،بين

ديره شركت هاي پتروشيمي دماوند، پتروشيمي گچساران، پتروشيمي ممسني، پتروشيمي رئيس هيئت م
 آوراناروند، پتروشيمي مرجان، پتروشيمي فن

/ رئيس تعميرات برق/ مدير امور تعميرات در مجتمع 1ناظر بر اجراي پروژه/ رئيس تعميرات برق منطقه 
 2923تا  2933پتروشيمي شيراز از 

 

 پژوهشي و حرفه اي دستاوردهاي علمي،

 2930عضويت در هيئت مديره انجمن مديريت پروژه ايران از 
 
 

 

 



 

537 

 

 تاليفات

 هاي راه اندازي الكتروموتورسيستم
 Excelبرنامه ريزي و كنترل پروژه توسط 

 ارزيابي مديريت زمان توسط پيمانكاران
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

تامين تجهيزات و امور بازرگاني و قراردادها تجربه ظر مهندسي،ام و از نبه كشورهاي مختلف سفر كرده
 انم.اندوخته

 به مطالعات تاريخي، سياسي و اجتماعي، امور ورزشي و سمينارهاي علمي عالقه دارم
سه فرزند دارم كه پسر اولم دكتر دامپزشک، دخترم ليسانس مهندسي برق و الكترونيک و پسر دومم 

 ت.مهندس راه و ساختمان اس
 

 توصيه به نسل جوان

دادم و با برنامه ريزي بهتر العاده مياگر امكان بازگشت به دوره جواني را داشتم، به همه درسها اهميت فوق
كردم درسهايم در روز خودش و بعد از كالس خوب و كامل بخوانم. در پايان هفته و ماه دوره سعي مي

 شدم.ه و از تفريح و ورزش هم غافل نميكردم و به مطالعات خارج از كالس اهميت دادمي
 

 پيام ويژه
شناختن علت و معلول و  -به دنبال فهم و درک هر اتفاق بودن -يادگيري، آموختن و تجربه اندوختن

 -رعايت ادب و همدردي با زيردست و باالدست -همكاري با ديگران -برخورد علمي و منطقي با مسائل 
 -حسادت نكردن به مقام و پست دوستان و همكاران -به ديگران ياد دادن -تملق نگقتن و نپذيرفتن

سرعت در تصميم  -فهميدن درد كاركنان و برطرف كردن مشكالت همكاران و پيمانكاران و مشاورين
 تكبر نداشتن نسبت به دوستان و زيردستان -گيري با مشاورت همكاران
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 محمد ابريشم كار
 اصفهان 2990متولد 

 ساكن تهران
abrishamkar_m@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان ابن سينا اصفهان 
 گذراندن دوره هاي مديريتي در مراكز آموزشي داخل كشور

 

 سوابق شغلي و مديريتي

تا  2930اكو نمک غرب در قروه كردستان از موسس، سرمايه گذار و سازنده كارخانه تصفيه نمک شركت دي
2931 

 2930تا  2980موسس، سرمايه گذار، سازنده كارخانه تصفيه نمک شركت تصفيه نمک سپاهان از 
 2983تا  2963موسس، سرمايه گذار و مدير عامل شركت صنايع شيميايي سپاهان در اصفهان از 

تم هاي برق و مكانيک قسمتي از پروژه شهر اشتغال در شركت افشناک با عنوان سرپرست اجرايي سيس
 2969تا  2933صنايع دفاع دورود در استان لرستان از 

اشتغال در سازمان عمران شاهين شهر اصفهان به عنوان سرپرست اجرايي برق و مكانيک پروژه سوم از 
 2933تا  2933

 2933تا  2933مهندس برق مهندسين مشاور متسا در تهران از 
 2933تا  2931در نيروي هوايي از خدمت سربازي 

 

 چكيده تجارب
 مواد جامد يها وژيفيمنجمله انواع سانتر يمعدن يفرآور زاتسال تجربه در ساخت تجهي 96 جمعاً

و خطوط  يشهرساز يمجموعه ها يساتيتاس مانكاريو پ يعنوان مشاور، مجره بتجربه سال  98 جمعاً
 يواد معدنو م يمعدن عيكننده صنا ديانتقال گاز و تول

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 يمواد معدن ونيلتراسيف  زاتيو ساخت تجه قيتحق

 روز يمطابق با تكنولوژ  هينمک تصف ديو ساخت خط تول قيتحق

-2982 -سال 8مدت ه ب رهيمد ئتيو عضوه ريدب و رانيا هيكنندگان نمک تصف ديانجمن تول  نيموسس از
2930 

 

 خانواده

يا بيک پور خانه دار و داراي سه فرزند هستم. احسان ليسانس مهندسي همسرم لع
مواد و فوق ليسانس مديريت از دانشگاه ملبورن استراليا، سروناز دكتر دارو ساز از 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران و سوگل ليسانس معماري داخلي از دانشگاه 

 سوره تهران است.
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 خسرو احمديان چاشمي
 قائم شهر 2913متولد 

 ساكن ساري
roham_ahmadian_sut@yahoo.com 

 

 تحصيالت
 2936ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2936ديپلم رياضي از دبيرستان رازي قائم شهر 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2963مؤسس و عضو هيئت مديره شركت برق صنعتي شمال در ساري از 
 2963تا  2932قوي در برق منطقه اي مازندران از رئيس خطوط و پستهاي فشار

 

 چكيده تجارب
 كيلوولت آمپر مسير قائم شهر به محمود آباد 69احداث خط انتقال 
 كيلوولت آمپر مسير كالردشت به حسنكيف 69احداث خط انتقال 
 كيلوولت آمپر مسير كامياران به مريوان 69احداث خط انتقال 
 آمپر مسير همدان به زنجان كيلوولت 300احداث خط انتقال 
 كيلوولت آمپر مسير ايرانشهر به جكيگور 190احداث خط انتقال 

 

 توصيه به نسل جوان

 الزمه موفقيت، پشتكار و نهراسيدن از مواجهه و انجام كارهاي سخت و دشوار است.
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 محمد جواد اردشير الريجاني
 نجف 2913متولد 

 ساكن تهران
larijani@ipm.ir 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 دكتري نظريه مدل از دانشگاه كاليفرنيا جنوبي در بركلي

 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
 داراي تحصيالت حوزوي در قم

 2938دبيرستان كامكار )صدر( قم 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (ipm.irهاي بنيادي در تهران )رئيس پژوهشگاه دانش
 هياد حقوق بشر قوه قضائست ريدب

 يمجلس شورا يهاموسس مركز پژوهشهاي چهارم و پنجم مجلس شوراي اسالمي و نماينده دوره 
 ياسالم

 2962معاون وزرات خارجه تا سال 
 فلسفه رياضي، منطق رياضي در دانشگاه صنعتي اصفهان تدريس ياضيات،

 تدريس انديشه سياسي در دانشگاه هاي تهران و امام صادق
دانشگاه امام صادق و مدرسته عالي  تدريس دروس در زمينه سياست خارجي در دانشكده روابط بين الملل،

 شهيد مطهري
 

 خانواده

 2982و فرزند ديگرم مريم ليسانس فيزيک ورودي  2966فرزندم هادي ليسانس علوم رياضي ورودي 
  دانشگاه صنعتي شريف هستند.
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 محمود اصفهاني
 همدان 2918 متولد

 ساكن تهران
mah.esfahani@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2936ديپلم رياضي از دبيرستان رضا شاه كبير )دكتر شريعتي كنوني( همدان 
 دوره هاي تخصصي كوتاه مدت در كشورهاي آلمان، ژاپن، ايتاليا و سنگاپور

 هاي نيروگاهي، اطاق كنترل و پستهاي فشاري قوير زمينه مخابرات صنعتي در رشتهمتخصص د
 مسلط به زبان هاي انگليسي و آلماني

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2983تا  2982مدير دفتر نظارت شركت مديريت برق ايران از 
 2982تا  2938كارشناس ارشد/ سرپرست قسمت تعميرات در شركت توانير تهران از 

 2932تا  2933ارشناس در سازمان انرژي اتمي ايران در آلمان از سال ك
 

 چكيده تجارب
 هاي مخابراتي در شبكه برق كشور تجارب علمي و عملي در زمينه دستگاه
 AlCATELو  NECهاي مخابرات فيبر نوري توليد شركت هاي تجارب علمي و عملي در مورد دستگاه

 

 و عاليق سفرهاي خارجي

 ام.هاي آلمان، ايتاليا و ژاپن سفر كردهبه كشور
 به مطالعه، راهپيمايي و ورزشهاي فوتبال و شنا عالقمندم.

 

 توصيه به نسل جوان

شما را به سالمت جسم، روح، فكر، انديشه و كار، قناعت، تشكيل زندگي در وقت مناسب و اميد به آينده 
 توصيه مي كنم.
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 قادر افتخاري
 نهميا 2913متولد 
 نيويورک آمريكا New Paltzساكن 

eftekhar@engr.newpaltz.edu 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 University of Nottinghamدكتري مهندسي برق از دانشگاه 

 2381انگستان 
 2322در كارديف انگلستان  University of Walesفوق ليسانس مهندسي برق از 

 2931ف ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شري
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان مهر تبريز 

 Rochester 2386در دانشگاه  Optical Thin Films Technologyدوره آموزشي 
 2388در سال  MITدر دانشگاه  VLSIدوره آموزشي 

 2383در سال  MITدوره كاربردي ليزر و اپتيک در 
 Solid State Materials and Devicesپژوهشگر در زمينه 

 لط به زبان انگليسيمس
 

 سوابق شغلي و مديريتي

از   New Paltzدانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه ايالتي نيويورک در  عضو هيئت علمي )استاد(
 (www.engr.newpaltz.eduتا كنون ) 2383

 سال 8به مدت  New Paltzرئيس دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه ايالتي نيويورک در 
 2963تا  2969ستاديار دانشگاه شيراز از ا

 2969تا  2961استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان از 
 2932تا  2933مهندس برق در صنايع الكترونيک ايران از 

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 (IEEEعضو ارشد موسسه مهندسين برق و الكترونيک آمريكا)
 ايالت نيويورکداراي گواهينامه مهندسي حرفه اي از 
 MARQUIS Who's Who in Science andفهرست شده در نسخه دوهزار مرجع 

Engineering 
و انتشار آن در مجالت  Solid state materials and devicesتاليف مقاالت متعدد در زمينه 

 الملليمعتبر بين
 (www.parstimes.com/Iranians.htmlفهرست شده در سايت ايرانيان )

 

 ه به نسل جوانتوصي

نشويد، از قلب خود تبعيت كنيد، برنامه  نااميدهرگز  بيشتر ياد بگيريد، سخت كار كنيد،
ريزي دراز مدت داشته باشيد، دنيا را بگرديد، به ديگران كمک كنيد و استاداني را كه 

 كنم.به شما علم آموختند فراموش نكنيد. براي همه شما آرزوي خوشبختي مي
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 شاري علي آبادياسفنديار اف
 يزد 2990متولد 

 ساكن تهران
esfandyar1330@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
در بيرمنگام انگلستان  University of Astonدكتري مهندسي كامپيوتر از 

2920 
 2933فوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان فيروز بهرام تهران 

 Hardware & Software Familiarization on PDP11 Seriesدوره آموزشي 

Computer  در شركتSunnyvale  2933ماه درسال  9در كاليفرنيا آمريكا به مدت 
 بعدي متخصص در زمينه طراحي و توسعه نرم افزار، طراحي گرافيكي و مدل سازي اجسام سه

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

كه بازنشسته  2980تا  2926قسمت كامپيوتر در پژوهشگاه مواد و انرژي در تهران از و رئيس بخش انرژي 
 شدم.

 2926تا  2920رئيس گروه كامپيوتر در پژوهشگاه مواد و انرژي در تهران از 
 2966تا  2933شگاه مواد و انرژي در تهران از پژوهشگر ارشد و سرپرست گروه كامپيوتر پژوه

 2933تا  2931برنامه نويس و دستيار پژوهشي در پژوهشگاه مواد و انرژي در تهران از 
 

 چكيده تجارب
گوناگون مثل  يها نهيدر زم يقاتيمختلف تحق يانجام پروژه هاسال تجربه در پژوهشگاه مواد و انرژي و  11

 ،در نقاط مختلف كشور يديخورش يو محاسبه انرژ زيو آنال يكيالكترون يمدارها زيآنال ي،پردازش زبان فارس
مقاله در آمده  آنها به صورت گزارش و جهيكه نت گريد يو پروژه ها يديخورش روگاهين يكيگراف يساز هيشب

 است.
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 سال در انگلستان 3و انرژي به مدت گرفتن بورس تحصيلي دوره دكتري از طرف پژوهشگاه مواد 
 

 عاليق، خانواده

 به فوتبال، گوش كردن موسيقي و آوازهاي سنتي عالقمندم.
 متاهل و داراي سه فرزند هستم كه هر سه فوق ليسانس مهندسي برق و شاغل هستند.

 

 توصيه به نسل جوان

خودم  قيبازار كار آن زمان و عال تيو وضع طيمسلما با توجه به شراگشتم اگر به دوره جواني و دانشجويي برمي
كار كرده  يخاص نهيدرزم كردميم يدفعه سع نياما ا، كردميرا انتخاب م ريمس نيهم

 اياشكال  ،كار هر نكته هنگامدر  و ميشاخ به آن شاخ نپر نيو به قول معروف از ا
 يادداشت كنم. ساده را يليخ ينظر حت

 

 پيام ويژه
مورد  نهيكامل در زم تيمانع از فعال و به سراغم آمد يسالگ 90از  نسونيپارك يماريب

 .دميرس نجايا نشدم و تا ميتسل چگاهيام ه يماريب مغريعل گرديد. البتهعالقه ام 
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 احمد اقصائي
 تبريز 2918متولد 

 ساكن تهران
ahmad_aghsaei@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933يف ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شر

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان فردوسي تبريز 
 2936در شركت آلفا الوال سوئد به مدت يک سال  Dairs Industryدوره 

 2932ماه در  9آمريكا به مدت  XLOهاي بسته بندي در شركت دوره ماشين
 2963آلمان به مدت دو ماه  SABROهاي سرد كننده در شركت دوره سيستم
 ماه در دانمارک 9ماه و دوره قوس الكتريک به مدت  1اندازه گيري به مدت  هايدوره سيستم

 هاي ژنراتور در زيمنس آلمان به مدت يک ماهدوره ديزل
 نگهداري و تعميرات هاي شير )برق(،كارخانه هاي تاسيساتي برق،متخصص در زمينه طراحي سيستم

 مسلط به زبان هاي آلماني و انگليسي
 

 مديريتيسوابق شغلي و 

 2989تا  2921از  شركت سهامي صنايع شير ايرانمدير برق 
 2921تا  2938مدير برق در شركت تهيه و توزيع شير ايران در همدان از 

 2936تا  2933كارشناس برق در شركت ذوب آهن اصفهان از 
 2938تا  2932كارشناس برق در مهندسين مشاور يكم در تهران از 

 2932تا  2936ميني در تهران از كارشناس برق در شركت آر
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام.اسپانيا، كانادا و آمريكا سفر كرده به كشورهاي سوئد، دانمارک، نروژ، فنالند، آلمان، انگلستان، ايتاليا،
 عالقمند به امور اجتماعي و فرهنگي

مهندسي صنايع در دانشگاه هاروارد همسرم ليسانس مهندسي شيمي و پسرم سينا دانشجوي فوق ليسانس 
 آمريكا است.

 

 توصيه به نسل جوان

 خوب درس بخوانيد و مواظب سالمتي خود باشيد.
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 جواد امجدي كاشاني
 قم 2913متولد 

 ساكن تهران
javad.amjadikashani@gmail.com 

 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938رستان علوي تهران ديپلم رياضي از دبي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 مدير شركت شخصي در تهران
 سال تجربه تدريس در دبيرستان علوي تهران 90داراي 

 

 توصيه به نسل جوان

 علم آموزي بيشتر براي خدمت به همنوعان
 

 پيام ويژه
 دانم.زمان تدريس را بهترين سالهاي عمر مي
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 حسين ايزدي بابوكاني
 شهرضا 2918متولد 

 ساكن تهران
izadihossein18@gmail.com 

 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان ادب اصفهان 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2932در تهران از  آورد تجهيز خاورميانهشركت بازرسي فني رهعضو هيئت مديره و مدير عامل 
 2983تا  2982امل و نايب رئيس هيئت مديره شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران از مدير ع

 2982تا  2923عضو هيئت مديره و مدير مخابرات شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران از 
 معاون امور مخابرات/ رئيس امور مخابرت شركت ملي پااليش و پخش

 نفت ايران هاي مخابرات شركت مليمهندسي ارشد پروژه
 كارشناس مخابرات/ رئيس مخابرات سازمان بنادر و كشتيراني

 مهندس طراح در صنايع الكترونيک ايران در شيراز

 

 خانواده

دختر هستم. محمدرضا فوق ليسانس مخابرات ازكشور سوئد،  3فرزند پسر و  5متاهل و داراي 

سانس زبان فرانسه از دانشگاه راضيه ليسانس فقه وحقوق اسالمي از دانشگاه تهران، مرضيه لي

 عالمه طباطبايي و زهرا سال سوم دبيرستان
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 محمد باقري
 رشت 2913متولد 

 ساكن تهران
mohammad.bagheri2006@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2983هلند  Utrechtدكتري تاريخ رياضيات گرايش نجوم از دانشگاه 

 2926هلند  Utrechtدانشگاه  فوق ليسانس تاريخ علم از
 2939ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور سابق )شهيد بهشتي كنوني( رشت 
شركت در كالس ويژة نجوم و تقويم نويسي سنتي استاد هبه اهلل ذوالفنون، انجمن فيزيک ايران، پاييز و 

 2963زمستان 
 2922آبان  10آشنايي با اسطرالب، چارلوتس ويل )ويرجينيا(،  شركت در كارگاه

 و نجوم اتياضيرعلم در ايران به ويژه تاريخ  خيتارگر ژوهشپ
 

 سوابق شغلي

 تا كنون 2930مدرس تاريخ رياضيات در دانشگاه گيالن و سردبير نشريه ميراث علمي اسالم و ايران از 

تا سال  2983و سردبير مجله تاريخ علم از سال  ه تهرانپژوهشكده تاريخ علم دانشگاعضو هيئت علمي 
 2930بازنشستگي 

  2980تا  2922تدريس تاريخ رياضيات در دانشگاه صنعتي شريف از سال 
 

 چكيده تجارب
 2961تير  -2960ويراستاري رياضي در گروه رياضي مركز نشر دانشگاهي، مهر 

 2966مشاور علمي مجلة نشر رياضي از سال 
 (2921)تا  2962مي مجلة دانشمند از سال مشاور عل

 2921مديريت گروه تاريخ علم بنياد دايره المعارف اسالمي از سال 
 2921مشاور علمي مجلة تحقيقات اسالمي از سال 

 2921همكاري با بنياد علمي زيرک زاده براي ايجاد موزة علوم از سال 
يخ و آموزش رياضيات )توزيع خبرنامه در ايران( از همكاري با گروه بين المللي مطالعه در ارتباط بين تار

 2929تابستان 
)طراحي و سرپرستي( نمايشگاه ابزارهاي نجوم قديم، كنفرانس فيزيک ايران 

شهريور  20-2)عضويت در كميته برگزار كننده(، دانشگاه كردستان )سنندج(، 
2929 

 2923داوري كتاب سال جمهوري اسالمي ايران، از زمستان 
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برگزاري آزمون زبان ايتاليايي، مؤسّسة تحقيقات و آموزش مديريت، مركز آموزش دوره هاي كوتاه مدت 
 2923)وزارت نيرو(، از آبان 

برگزاري سمپوزيوم علم و فن آوري در ايران باستان و دورة اسالمي )با يان پ. هوخندايک(، بيستمين 
 2926ن كنگرة بين المللي تاريخ علم، ليژ )بلژيک(، تابستا

 2926تير  9همكاري در گروه تاريخ رياضي كميتة برنامه ريزي ستاد ملي سال جهاني رياضيات، از 
 2926داوري جايزة جهاني كتاب سال، از زمستان 

 2928سرپرستي واحد ارتباطات بين الملل بنياد دايره المعارف اسالمي، از مهر 
رويت هالل ماهاي رصد بارش شهابي اسدي، ه: نجوم در زمينعلمي هاي سرپرستي گشت برنامه ريزي و 

در مناطق مختلف ايران در سالهاي  بارش شهابي برساوشيقمري براي ايران، خورشيد گرفتگي، و رصد 
  2982تا  2921

 2928آذر  3و 3همكاري علمي در برگزاري كنفرانس بين المللي بزرگداشت ابوالوفاي بوزجاني، تربت جام، 
 2928خ رياضيات براي ستاد ملي سال جهاني رياضيات، آذر ويرايش پوسترهاي تاري

مورد كارگاه هاي آموزشي اسطرالب و آشنايي با ساعت آفتابي در مناطق مختلف كشور از  22برگزاري 
 2982تا  2922سال 

، )گزارش شده 2923شهريور  23شركت در ميزگرد بزرگداشت هزارة ابوريحان بيروني، خانة كتاب، تهران، 
 (2923ب ماه، شهريور در كتا

 2980اسفند  22محاسبه، طراحي و نظارت بر ساخت ساعت آفتابي آنالماتيک بوستان ملت رشت، افتتاح 
 2983و طراحي ساعت آفتابي قطبي، بوستان ملت رشت،  محاسبه

طراحي و تأسيس مركز بايگاني، پژوهش و نشر ميراث علمي كوشيار گيالني، پژوهشكدة گيالن شناسي، 
 2982اه گيالن، دانشگ
 2983تهيه و نصب لوح يادبود محمود پاينده )بر فراز قلّة درفک(،  ،يطراح

و استاد راهنما،  2923استاد راهنماي پروژه كارشناسي تاريخ رياضيات در دانشگاه صنعتي شريف در سال 
 2986تهران از  مورد رساله هاي كارشناسي ارشد در پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه 2استاد مشاور و داوري 

 2982تا 
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

مقاله در زمينه رياضيات، تاريخ رياضيات، تاريخ نجوم و انتشار آن در مجالت معتبر  200تاليف بيش از 
 داخلي

سخنراني علمي در كنفرانس ها و مجامع علمي داخل و خارج كشور در زمينه رياضيات،  200ارايه بيش از 
 رياضيات و تاريخ نجوم در ايرانتاريخ 

مقاله از مراجع خارجي در زمينه رياضيات، تاريخ رياضيات، تاريخ نجوم در ايران و  222ترجمه بيش از 
 انتشار آن در مجالت و كتابهاي داخل كشور

 2962عضويت در انجمن رياضي ايران از سال 
 2961عضويت در انجمن فيزيک ايران از سال 
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 2966انفورماتيک ايران از سال  عضويت در انجمن
 2922عضويت در انجمن آماتوري اختر شناسي ايران از سال 

 (2339) 2921عضويت دائمي در انجمن تاريخ، فلسفه و آموزش علوم رياضي مكزيک از سال 
آبان  16دريافت رتبة علمي معادل استادياري از هيئت مميزة پژوهشكدة بنياد دايره المعارف اسالمي در 

2929 
)آوريل و مه  2923خرداد  22 -فروردين 21استفاده از بورس تحقيقاتي تاريخ علم، دانشگاه اوترخت )هلند(، 

2333) 
پذيرش در دورة دكتراي تاريخ علم، مؤسّسة خاورشناسي بيروني، فرهنگستان علوم جمهوري ازبكستان 

 (2333اكتبر  22) 2923مهر  23)تاشكند(، 
. 2926زي بيستمين كنگرة بين المللي تاريخ علم، ليژ )بلژيک(، تابستان عضويت در كميتة برنامه ري

Interantional Program Committee, 20th ICHS, Summer 1997 
 2926تير  12پذيرش در دورة دكتراي تاريخ علم، دانشكدة رياضي دانشگاه اوترخت )هلند(، 

 2980؛ تمديد مرداد 2926مرداد  9يژ )بلژيک(، عضويت در كميتة اجرايي اتحادية بين المللي تاريخ علم، ل
 (2338)ژانوية  2926عضويت در كميسيون بين المللي تاريخ رياضيات از دي 

عضويت در هيئت اجرايي طرح بين المللي پايگاه داده ها براي تاريخ علوم رياضي در تمدن اسالمي، از مهر 
2926 

 2926(، از دي NASSعضويت در انجمن ساعت آفتابي آمريكاي شمالي )
عضويت در كميته هاي علمي و اجرايي اولين سمينار تاريخ رياضيات در ايران، دانشگاه هرمزگان، 

 2926اسفند  2و  6بندرعباس، 
 2922عضويت در هيأت مشاوران نشرية سهيل، بارسلون، بهار 

 2922عضويت در شوراي نويسندگان نشرية دانش و مردم، بهار 
اسفند  6دومين سمينار تاريخ رياضيات در ايران، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، عضويت در كميتة علمي 

2922 
طرح "دريافت جايزة پژوهش فرهنگي برگزيدة سال )با محمدرضا صياد و حسن طارمي راد(، براي 

 2922، آذر "سراسري رؤيت هالل ماههاي قمري براي ايران
 2922، از اسفند 2928مرداد  عضويت در كميتة علمي همايش سراسري خورشيدگرفتگي

عضويت در كميتة بين المللي برنامه ريزي بيست و يكمين كنگرة بين المللي تاريخ علم )مكزيک، تابستان 
 2928(، از مهر 2980

عضويت در كميتة علمي كنگرة بين المللي بزرگداشت نهصدمين سالگرد وفات حكيم عمر خيام نيشابوري 
 2928(، از آبان 2923)ارديبهشت 

 2928عضويت در كميتة علمي سومين همايش تاريخ رياضيات در ايران، بندرعباس، اسفند 
 2928مهر  13-18عضويت در ستاد برگزاري كنگرة بزرگداشت فضل ابن حاتم نيريزي، نيريز، 

-23عضويت در كميتة علمي همايش بين المللي بزرگداشت غياث الدّين جمشيد كاشاني، دانشگاه كاشان، 
 2923ن آبا 12
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 .2923عضويت در شوراي نويسندگان خبرنامة فرهنگستان ابن سينا، عليگره )هند(، زمستان 
 2980دريافت رتبة علمي دانشياري از هيئت مميزة بنياد دايره المعارف اسالمي، فروردين 
 2982عضويت در هيئت نظارت بر فعاليتهاي علمي بنياد دايره المعارف اسالمي، فروردين 

 2982خرداد  21تا  3ر كميتة علمي هفتمين همايش تاريخ رياضيات عرب در مغرب، مراكش، عضويت د
 2981-2982عضويت در شوراي تقو يم مركز ژئو فيزيک دانشگاه تهران، 

 2981عضويت در هيئت امناء جايزة استاد ابوالقاسم قرباني، فروردين 
شكدة تاريخ علم دانشگاه تهران، تابستان عضويت در هيئت تحريريه و مشاوران مجلة تاريخ علم، پژوه

2981 
 2983تا شهريور  2981دبيري مجموعة تاريخ علم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، از شهريور 

 2981عضويت در شوراي نويسندگان نشرية گانتيا بهاراتي )نشرية تاريخ رياضيات هند(، 
 2989عضويت در شوراي نويسندگان مجلة تاريخ علم هند، 

 2989ويت در شوراي مشاوران وابستة بولتن انجمن رياضي كراال، هند عض
 2989عضويت در كميتة داوران جايزة ساالنة انجمن ترويج علم، 

ايراني، )اصفهان،  -عضويت در كميتة علمي و كميتة محلي همايش بين المللي رياضيات معماري اسالمي
 س(. )معاونت دبير علمي كنفران2989(، از 2986شهريور 

 2983رياست هيئت علمي انجمن نجوم ثاقب استان گيالن، 
 2983در هيئت مشاوران مجلة تاريخ العلوم العربيه، حلب )سوريه(،  عضويت
 2986تا  2989در شوراي نويسندگان نشرية فرهنگ و انديشة رياضي، انجمن رياضي ايران،  عضويت
 2983ارديبهشت  18 -16يات اصفهان، در كميتة علمي كارگاه رياضيات و هنر، خانة رياض عضويت
 2983(، شهريور ثا بهمن NIASدر مؤسسه مطالعات پيشرفته هلند ) يمطالعات فرصت

 13تا  10در كميتة برگزاري كارگاه نقوش هندسي در هنر اسالمي، مركز لورنتس، ليدن )هلند(،  عضويت
 2983شهريور 
 13-11خ رياضيات عربي، تيپازا )الجزاير(، در كميتة علمي نهمين همايش مغرب دربارة تاري عضويت

 .2986ارديبهشت 
 2986پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران، ارديبهشت  يپژوهش يدر شورا عضويت
و  يتاريخ يرياضيات: گسترشها يپيشرفتها يكنفرانس بين الملل يدر كميتة مشاوران علم عضويت
 2986 يد 2-آذر 18گاه پانت ناگار، هند، انجمن تاريخ رياضيات هند، دانش ،يمهندس يكاربردها
الهيجان،  يآن، دانشگاه آزاد اسالم يرياضيات و كاربردها ياولين كنفرانس مل يدر كميتة علم عضويت

 2986اسفند  26و  23
 

 تاليفات

، چاپ 2921فرهنگان ويرايش دوم  2969واژگان رياضي )انگليسي ـ فارسي، فارسي ـ انگليسي(، نشر روز 
 2986، چاپ چهارم 2922يش دوم دوم ويرا

 2923هجري قمري، بنياد دايره المعارف اسالمي  2323گزارش رؤيت هالل ماههاي 
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از سمرقند به كاشان )نامه هاي غياث الدّين جمشيد كاشاني به پدرش(، شركت انتشارات علمي و فرهنگي 
2923 

 2923اسالمي،  هجري قمري، بنياد دايره المعارف 2326گزارش رؤيت هالل ماههاي 
 2926هجري قمري، بنياد دايره المعارف اسالمي،  2322گزارش رؤيت هالل ماههاي 
 2922هجري قمري، بنياد دايره المعارف اسالمي  2328گزارش رؤيت هالل ماههاي 

-2328گزارش جامع طرح سراسري رؤيت هالل ماههاي قمري براي ايران )رؤيت هالل ماه طي سالهاي 
 2928(، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، نشر بالغ، هجري قمري 2323

 كتاب در زمينه رياضيات، تاريخ رياضيات و دانش روز 6ويراستاري 
 

 كتابهاي ترجمه

 2966اصول حساب هندي )از عربي(، كوشيار گيالني، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 
 2932عروس )داستان(، آنتون چخوف، ارمغان، 

 2938ر( چين و ويتنام، نوشته سادان موكرجي )گزارشي از روابط اخي
 2938شيوة سوسياليستي صنعتي شدن، نوشته و. دياچنكو، انتشارات كتيبه، 

 2960همياري سوسياليستي، ارنست آبمينسكي، پيک ايران 
اين جهان سرشار از شگفتيها )برخي جنبه هاي فلسفي فيزيک نوين(، نوشته و. س. گت، انتشارات هدهد 

2962 
 )به مناسبت هزارة كوشيار گيالني( 2962ة زيج جامع كوشيار گيالني، نوشته ا. س. كندي چكيد

 2989، چاپ دوم 2963تبديلهاي هندسي )جلد دوم(، نوشته اي. م. ياگلم، مركز نشر دانشگاهي، 
، چاپ دوم 2922روش سريع تراختنبرگ در حساب، نوشته آن كاتلر و رودلف مک شين، )مجلة( دانشمند 

 2922، چاپ چهارم، فرهنگان 2929، چاپ سوم 2922
 2923، چاپ دوم 2921برخورد دانش آموزان با رياضيات، نوشته سرژ النگ، انتشارات فاطمي 

 2923پژوهشي در زيجهاي دورة اسالمي، ادوارد استوارت كندي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 
بن عبدالجليل سجزي، انتشارات فاطمي  رسالة سجزي در روشهاي حل مسائل هندسي، احمد ابن محمد

2923 
 2982ديدار با چخوف )گردآوري و ترجمه(، نشر مينا، 

مگدالن بير، شركت انتشارات علمي و  -شناخت و ساخت ساعتهاي آفتابي )با حديث مجتهد(، جرالد جنكينز 
 2983فرهنگي، تهران، 

 فرهنگ رياضيات، جيمز و جيمز، انتشارت فرهنگان )زير چاپ(
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 مهرداد بلورچي
 ساري 2990متولد 
 انتاريو كانادا Mississaugaساكن 

mehrdad.boloorchi@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

هاي برق و خطوط برداري نيروگاهمتخصص در زمينه امكان سنجي، مهندسي و طراحي، راه اندازي و بهره
برق و همچنين مهندسي و طراحي سيستم هاي برق كارخانجات صنعتي، شيميايي، معدني،  انتقال

 هاي پتروشيميها و پالنتپااليشگاه
 

 سوابق شغلي و مديريتي

فعال در زمينه معدن و فلزات در  Tetra Tech WEIسرپرست گروه مهندسي برق در شركت 
Mississauga  1008انتاريو كانادا از ( تاكنونwww.tetratech.com) 

در تورنتو  Stone & Webster, Shaw Energy & Chemicalمهندس ارشد برق در شركت 
 1008تا  1000كانادا از 

 2928تا 2923عضو هيئت مديره و مدير پروژه در شركت پيمانير تهران از 
 2923تا  2968هاي برق در شركت مشانير تهران از معاون برنامه ريزي و مدير پروژه نيروگاه

 2968تا  2963اي گيالن از عضو هيئت مديره و معاون مهندسي و ساخت برق منطقه
 

 چكيده تجارب
 Photovoltaic مگاواتي 20نيروگاه خورشيدي  1مرور طراحي و انجام طراحي تفصيلي 

تا  3هر يک با قدرت  Photovoltaicنيروگاه خورشيدي  10مهندسي پايه و مطالعات بهينه سازي براي 
 اواتمگ 20

 Wind Turbine Generatorطراحي پايه و تفصيلي سه نيروگاه بادي 
 يكپارچه سازي سيستم كنترل و بهبود عملكرد چندين نيروگاه در كانادا انجام پروژه

 مگاوات در تهران 63در  3هاي حرارتي ايرانشهر به قدرت اجراي نيروگاه
 مگاوات 90توسعه نيروگاه توربيني زاهدان به قدرت 

 مترمكعب در روز 1000احي و ساخت اولين آب شيرين كن ساخت داخل در جزيره كيش به ظرفيت طر
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 محمد حسين بني اقبال
 بيرجند 2918متولد 

 ساكن تهران
banieghbal.h@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2936فوق ليسانس تحقيق در عمليات از دانشگاه برايتون انگلستان 

 2931دسي برق از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهن
 2938ديپلم رياضي از بيرجند 
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 در تهران شركت مهندسان مشاور آرشنسرپرست قسمت برق 
 هاي برق در مهندسين مشاور مازيک سرپرست طراحي سيستم

 

 خانواده

 Bornemouth از دانشگاه MA & Mphilک متاهل و داراي دو فرزندهستم. حسام داراي مدر
و سارا ليسانس نرم افزار Visual Effects & Computer Animation  انگلستان در رشته

 كامپيوتر از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال است.
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 احمد پركار اقدم
 تهران 2992متولد 

 ساكن وين اطريش
ahmad.porkar@roxcel.com 

 

 تتحصيال
 2323انگلستان  Lancasterفوق ليسانس بازاريابي از دانشگاه 

 2323انگلستان  Salfordدريافت دانشنامه مديريت اجرايي از دانشگاه 
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

ن اطريش فعال در در وي .Roxcel Handelsges.m.b.Hپايه گذار و مدير عامل گروه شركت هاي 
 (www.roxcel.comتاكنون ) 2339زمينه توليد و بازرگاني كاغذ و مقوا از 

و  2381با مشاركت دو اطريشي در سال  Sapcoمهاجرت از ايران به اطريش و تاسيس شركت بازرگاني 
 2339ترک اين شركت در سال 

كاران در تهران فعال در زمينه گذراندن دوره خدمت سربازي و نيز اشتغال در شركت مجيد پركار و هم
 2960تا  2933تجارت كاغذ و محصوالت كاغذي از 
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 احمد پيرآور
 اصفهان 2918متولد 

 ساكن اصفهان
piravar.ahmad@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2963فوق ليسانس برنامه ريزي سيستم از دانشگاه صنعتي اصفهان 

 2931ق از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي بر
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان سعدي اصفهان 

 طرح كاربردي قابل ارايه  20هاي علمي و صنعتي و داراي متخصص در زمينه نوآوري
 آشنايي با زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي

 2983تا  2936مدرس در مركز آموزش عالي فني شهيد مهاجر اصفهان از 
 

 ي، پژوهشي و حرفه ايدستاوردهاي علم

 بازيافت انرژي در طبيعت، خودرو، سرمايش و گرمايش
 

 ، عاليقسفرهاي خارجي

 به كشورهاي اروپايي و هندوستان سفر كرده ام.
 عالقمند به علوم، ورزش و هنر هستم.

 

 توصيه به نسل جوان

 دنيو وسعت بخش يعلم اندوزخود را بدون برنامه و تعقل و تفكر در راه  ياز وقت گرانبها يآن و يلحظه ا
 .دياز دست نده شيخو تيبه ابعاد شخص

 نخواهد بود. يجان ادم زهيوآ تر از علم، بايز يد كه گوهريبدان
 توان با اراده، يها مو نشانه اتيو همه جا و در تمام آ شهيد و بدانند هميكن شهياند يدر ابعاد مختلف هست

 نو درانداخت. يطرح
 .پرواز يپرها ،يو بالندگ زهيو انگآفت جان است  افسردگي
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 محمود تبياني
 زنجان 2913متولد 

 ساكن تهران
mtabiani@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2323آمريكا  MITدكتري مهندسي برق از 

 2322آمريكا  MITدرجه مهندسي از 
 2326آمريكا  MITفوق ليسانس مهندسي برق از 

 2931نشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي برق از دا
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان هدف تهران 

 2330فرصت مطالعاتي يكساله در دانشگاه اتاوا كانادا 
 هاي انگليسي و تركيمسلط به زبان

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.sharif.edu)2930تا  2961استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف از 
 2923تا  2929از  IEEEشاخه ايراني عضو هيئت امناي 

 2922تا  2963رئيس انجمن مهندسي برق و الكترونيک ايران از سال 
تا  2963دانشيار دانشكده مهندسي برق و مدير آزمايشگاه تحقيقات الكترونيک دانشگاه صنعتي شريف از 

2923 
 2963تا  2968پژوهشگر مهندسي برق در دانشگاه اتاوا در كانادا از 

 2963تا 2968آمريكا از  MITشگر مدعو در آزمايشگاه سيستم هاي اطالعاتي و تصميم گيري در پژوه
 2968تا  2963معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف از سال 

 2963تا  2963مدير آزمايشگاه پژوهشي الكترونيک در دانشگاه صنعتي شريف از سال 
 ( از اتحاديه CCITTن المللي تلگراف و تلفن )نايب رئيس گروه سيستم هاي انتقال كميته مشاوره بي

 2962تا  2963( در ژنو سوئيس از سال ITUبين المللي مخابرات )
 2963تا  2961هاي علمي و صنعتي ايران از رئيس سازمان پژوهش

 2961تا  2960معاون توسعه مهندسي و توسعه شركت مخابرات ايران از 
 2933تا  2938ي اصفهان از رئيس دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعت

 2960تا  2938استاديار دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان از 
 2938تا  2933آمريكا از  MITدستيار آموزشي دانشكده مهندسي برق در دانشگاه 

دستيار آموزشي و پژوهشي در دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف از 
 2939تا  2931
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 علمي، پژوهشي و حرفه اي دستاوردهاي

مقاله فارسي در  18مقاله علمي انگليسي در مراجع و مجالت معتبر بين المللي و  61تهيه و انتشار 
 كنفرانس هاي داخلي

 Optical Interconnection Devices, Coupler Applicationمشاركت در ثبت اختراع 
 2330در سال 

 Optical Interconnection Devices, Network Applicationمشاركت در ثبت اختراع 
 2330در سال 
 رساله دكتري  6رساله فوق ليسانس و  11هدايت 

 IEEEو خزانه دار شاخه ايراني  IEEEعضو 

 OSAعضويت در 
 Islamic Word Academy of Sciencesعضو هيئت موسس آكادمي علوم جهان اسالم 

 ات )تكتا(عضو هيئت مديره مركز صنعتي الكترونيک و مخابر
 

 دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي

 2938تا  2939عضو موسس انجمن اسالمي دانشجويان فارسي زبان شاخه بوستن آمريكا از 
 

 عاليق، خانواده

 هاي شنا و كوهنورديعالقمند به ورزش
نام دارند. سروش ليسانس  فاطمهو صالح  ،هيسم ،سروش مفرزندان و انيتابش نيميخانم س مهمسر
در ونكوور كانادا و  Phoenixاز دانشگاه  MBAي برق از دانشگاه صنعتي شريف و فوق ليسانس مهندس

 شاغل در ايران است. فاطمه ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف است.
ليسانس و فوق  يقنبر ميمري ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف و : الله صحافهاعروس

: هانوه ي وحجت آخوند و : حامد صابراز دانشگاه صنعتي شريف هستند. دامادها ليسانس علوم رياضي
 هستند. صبا وپارسا ، نايس ،دالرام

 

 پيام ويژه
، تا كشورمان را به دست كنيمجستجو  گرانيو سعادت د يخوشبخت انيو سعادت خود را از م يخوشبخت

 ثبات است. يمان ب يشخص يهاداشته ميخودمان آباد نكن
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 ي اصغر ترابي فردعل
 تهران 2918متولد 

 ساكن تهران
asghartorabifard@yahoo.com 

 بيوگرافي و عكس ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
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 ابوالحسن جيالني كجوري
 تهران 2913متولد 

 ساكن تهران
abolhasan.jilani@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2939ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938بهمن تهران  23ديپلم رياضي از دبيرستان 
 انگليسي متوسط

 كارخانجات يراه انداز در نصب و متخصص

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 يديخورش يسلولها ديتول واحد درجاده ساوه و يگر ختهيواحد ر، هشتگرد در يساز نيماش واحد سيتاس
 2926ها از كارخانهاين االت  نيماشو ساخت مستقيم اكثر ولشت  يديخورش عينام صناه ب بادآدرمرزن 

 تاكنون
 2923تا  2962از شركت تناوب  رعامليمد و موسس

 2962تا  2969از  جاده ساوه تهران بونكر در واحد سيتاس

و مجري طرح و توسعه شركت ماشين سازي تبريز از هاي صنعتي و عضو هيئت مديره معاون مديريت طرح
 2969تا  2938

 2938تا  2933از  يجرمولوآنام ه ساوه ب جاده در جرآ ديتول واحد سيتاس

 

 عاليق و خانواده

 عالقمند به كوهنوردي هستم و در زمان دانشجويي كوهنورد بودم.
 کيمكانمهندسي  يدانشجو دومي MBA سانسيفوق لهستم. اولي پسر فرزند سه  يداراو متاهل 

 است. خارج ازكشوردر  دانشجواسالمي و سومي زاد دانشگاه آ
 

 توصيه به نسل جوان

 يد.د تا موفق شويممارست تالش كنو  پشتكار با

 را انتخاب مي كردم. ياسيحقوق سرشته  يمهندس يبجا گشتمدوره جواني بر مياگر به 
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 محمد حائري
 تهران 2918متولد 
 تهرانساكن 

m.haeri@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2936تهران  2ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 
 ماه در سازمان صنايع ملي ايران 6دوره تخصصي ابزار دقيق پيشرفته به مدت 

 

 سوابق شغلي و مديريتي
ور حمل و نقل ريلي بهروي تهران به عنوان مدير عامل، مدير بخش برق، اشتغال در شركت مهندسين مشا

 تا كنون 2983از  2مدير تاسيسات الكتريكي و مدير پروژه توسعه شمالي خط 
اشتغال در شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( به عنوان: مهندس برق، مدير بهره برداري، رئيس 

مترو، رئيس واحد فني و مهندسي، رئيس امور  3هره برداري برق خط تجهيزات ثابت بهره برداري، رئيس ب
 2983تا  2968قراردادها و مدير تاسيسات از 

 شامل موارد زير: 2923تا  2963اي در تهران از هاي پروژهانجام فعاليت
توليد رب مجتمع غذائي و  تغليظ آبميوه نوش مازندران هايكارخانه تاسيسات برقيطراحي  -

 ارس شيرازاردانه ف
تهيه اسناد مناقصه كارخانه كمپوست كهريزک از طريق مهندسين مشاور ايتوک ايران  وطراحي  -

 براي سازمان بازيافت و نظارت بر نصب و تست و راه اندازي كارخانه
هشتگرد و  داروسازي مداوا، توليد داروهاي استريل رشت هاي:نماينده كارفرما در كارخانه -

 ستانداروسازي داملران لر
انتخاب ماشين آالت توليدي كارخانه در نماينده شركت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي  -

 توليد داروهاي استريل رشت
 2920تا  2963رئيس بخش مهندسي برق كارخانه و مدير فني كارخانه در شركت سهامي داروپخش از 

 2966تا  2962رئيس بخش مهندسي برق كارخانه گچ تهران از 
 2962تا  2932برق در مهندسين مشاور طرح، جوون در تهران از  مهندس

  2936تا  2933رئيس واحد بهره برداري اداره برق فوالد شهر در شركت ملي ذوب آهن ايران از 
 

 چكيده تجارب
 21اجراي تجهيزات الكتريكي فوالدشهر به همراه اجراي تاسيسات يک ساختمان 

 طبقه
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و اسناد مناقصه  طراحي تقشه اي الكتريكي

 

الكتريكي و كنترل تلمبه خانه نظارت بر تجهيزات و ولت  300كيلوولت و  6تست تجهيزات شبكه هاي 
 اصفهان –هاي خط لوله نفت خام مارون 

، پمپاژ آب گدارلندر مسجد سليمان، جمع آوري و تزريق گاز مسجد سليمانهاي: كارهاي الكتريكي پروژه 
توسعه ظرفيت مخازن نفت خام ز و ايستگاههاي حفاظت كاتديک لوله انتقال گا، يروگاه جزيره خارکن

 جزيره خارک
راه اندازي دو دستگاه گرانوالتور بخش ، ويل و تحول دو كارخانه توليد مواد اوليه داروئي تماد و يونيدوتح

 در شركت سهامي داروپخش راه اندازي كارخانه سرم هاي تزريقيو توليدي قرص سازي 
و نظارت بر نصب تهران و  مترو 1و  2تهيه مشخصات فني و اسناد مناقصه تجهيزات الكتريكي خطوط 

 تحويل تجهيزات شارژ قطار 

و  1تحويل و تحول تجهيزات تاسيسات الكتريكي سه ايستگاه خط 

 



 

562 

 ناصر حاجي صادقي
 شاهرود 2918متولد 

gmail.com @1328108 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2936ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2936اضي از دبيرستان محمد رضا شاه در شاهرود ديپلم ري
 فسفاته توليد كودهاى ارگانيک و متخصص در زمينه

 كارشناس رسمى دادگسترى
 سازمان نظام مهندسان استان گلستان دربرق  يک رشته مهندسيرتبه كارشناس 

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

علي آباد استان گلستان توليد كننده كودهاي ارگانيک و فسفاته از موسس و مدير كارخانه كيميا در شهرک 
 تاكنون 2981

 2981تا  2931اشتغال در شركت مخابرات ايران در سمت هاي از كارشناسي تا مدير كل از 
 

 توصيه به نسل جوان

ايى خود صرف توان با توجه به استعداد ذاتى و عمر گرانبهاى خود را از اتالف بيهوده وقت خود بپرهيزيد و
 .تجربه نماييد كسب علم ودانش و

از  ن به ديگران كوتاهى نكنيد وآر طول عمرخود ضمن توسعه دانش وكسب تجربيات جديد از انتقال د
 شدت بپرهيزيد.ه قبول مشاغلى كه تخصص و صالحيت ان را نداريد ب

 تحصيالت تكميلى و طالعه وبيشتر وقتم را صرف ماگر شخصاَ به دوره جواني و دانشجويي باز مي گشتم، 
پيش بيني نشده در زندگي شخصي مانع رسيدگي به اين پاره اى مشكالت . بروز كردمتحقيق مي

 موضوعات شد.
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 حسن حاجيان
 سنقر 2913متولد 

 ساكن كرمانشاه
info@pruskeh.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي همدان 
هاي هاي برق و تاسيسات، واحد تابلوسازي و حفر چاههاي برق، پروژهمتخصص در احداث خطوط و پست

 نيمه عميق دهانه گشاد و كول گذاري
 آشنايي به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 2960مدير عامل شركت مهندسي پروسكه در كرمانشاه از 
 رئيس كارگاه تاسيسات برق و مكانيک هوانيروز كرمانشاه )كنسرسيوم اسد، اكباتان، ترين(

 سرپرست برق پست مهندسي پايگاه نيروي دريايي بندرعباس
 

 چكيده تجارب
 هاي فشار متوسط و تاسيسات برق در نيروي دريايي بندرعباسآشنايي با خطوط و پست

سال در هوانيروز  8رق و تاسيسات و انجام پروژه هاي مختلف به مدت مديريت و سرپرستي كارگاه ب
 كرمانشاه

سال در شركت  92هاي نيمه عميق دهانه گشاد به مدت هاي برق و تاسيسات و حفاري چاهمديريت پروژه
 پروسكه

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

و برنده مدال طالي جهاني  2923مي در سال طرح برگزيده اختراع چهاردهمين جشنواره بين المللي خوارز
( و اخذ گواهينامه از اين سازمان به عنوان مخترع برجسته در سال WIPOفكري ) سازمان جهاني مالكيت

 براي دستگاه حفار چاه نيمه عميق دهانه گشاد و كول گذار مكانيكي 1002
 عضو پايه يک نظام مهندسي استان كرمانشاه

 

 يق، خانواده، عالسفرهاي خارجي

 ام.به كشورهاي عربستان، سوريه، امارات متحده و تركيه سفر كرده
 عالقمند به مطالعه در زمينه امور ماندگار و معنوي هستم.

فرزند دختر هستم كه با همكاري، فداكاري و تالش همسرم  9متاهل و داراي 
ق و هر سه در تيزهوشان كرمانشاه تحصيل كرده اند. دو فرزندم مهندس بر

 سومي مشغول تحصيل دوره دكتري در رشته مهندسي مكانيک است.
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 توصيه به نسل جوان

ارزش وقت از آنچه تصور كنيم گرانبهاتر است و در صورت عمر خيلي طوالني باز هم خيلي زود دير 
توانيم مي شود. بايستي از وقت بهترين استفاده را ببريم. در قوه ما نيروهاي فراواني است كه با پشتكارمي

هاي روحاني ارزش باالتري دارند. عمل كرد آنها را بالفعل كنيم. اين نعمت ها فقط جسماني نيستند، نعمت
نابخردانه بعضي از افراد نبايد ما را از علت غائي خلقت كه همانا بندگي و معرفت خداوند و اولياي اوست 

گويند. دهند و راجع به زندگي جاودانه سخن ميبازدارد. هزاران انسان پاک نهاد از خالق هستي خبري مي
 تفاوت بود، بايد بررسي كرد و به يقين رسيد.نسبت به اين مسئله نبايد بي

كردم از نيروي سالمتي و جواني و از تمام اوقاتم به نحو گشتم سعي ميمن اگر فرضاً به دوران جواني برمي
د امكان پرهيز نمايم، راجع به اموري كه جاودان و اي استفاده نمايم و از تلف كردن وقت تا حشايسته

ماندگار است بيشتر مطالعه و بررسي كنم و از علت غائي خلقت كه همانا بندگي خداوند است غافل نباشم و 
با اخالص و توكل به خداوند و ائمه معصومين و اوليا و دوستان واقعي ايشان نيروهاي روحاني را در خودم 

 فعالتر نمايم.
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 ود حاجيانيمسع
 تهران 2990متولد 

 ساكن تهران
hajiani@nirougroup.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2939ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان ايران فردا تهران 
 2933ماه  9در برلين آلمان به مدت  (AEG) يگاز نيكنترل تورب يهاستميسدوره 
 2933( در ارالنگن آلمان  Siemens) كنترل و حفاظت يها ستميسدوره 

 2983در برگامو ايتاليا  ABBفشارمتوسط  زاتيتجهدوره 

 2983در ژنو سوئيس  كشش مترو يپستها يدزنيحفاظت و كل زاتيتجهدوره 

  لوولتيك 96فشارمتوسط تا  يساخت و تست تابلوها يكامل با استاندارد ها ييآشنا

 كشش مترو يپستها زاتيساخت و تست تجه ياستانداردها كامل با ييآشنا

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  2928در تهران از  گروه صنعتي نيرو- مدير عامل شركت توليدي كارخانجات نيروتابلو
(www.nirougroup.com) 

 2928تا  2923از  آالت خط راقي ديتول -در تهراندانوب  الكترودر شركت  كارخانه ريو مد سهامدار

 2923تا  2963از  تهران و حومه )مترو( يراه آهن شهر شركتدر  برق كارگاه ها ريمد

 2963تا  2960نصراک در تهران از مشاور  نيمهندس شركتدر  برق يبخش طراح سرپرست

 2960تا  2932در اهواز از  کيمشاور اگرونوم يمهندس شركتدر  ناظر -برق مهندس

 2932تا  2933در جزيره كيش از  شيسازمان عمران ك -يمركور شركتدر  يبهره بردار -برق  مهندس

 2933تا  2933در كيش از  AEGشركت در برق كارگاه  مهندس
 

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده

 لستانانگ، اسپانيا و سيسوئ، ايتاليا، آلمان، آمريكا، پاكستان، هندوستان، وانيتا، ژاپن، نيچبه كشورهاي 
 ام.سفر كرده

 هستم. اتيو ادب يمطالعه علوم اجتماعي و كوه نورديي، مايراهپ، شناعالقمند به 

 دو فرزند پسر هستم. يمتاهل و دارا
 

 توصيه به نسل جوان

د و ياست و در كسب دانش كوشا باش شمامتعلق به  ندهيد كه آيباور باش نيبرا
 د.يخود قرار ده يها تيالبه كمال سرلوحه فع دنيرس يرا برا يخودشناس
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 علي رضا حبيب زاده دزفولي
 اهواز 2913متولد 

 ساكن اهواز
arezahabib@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 ديپلم رياضي از دبيرستان شاهين اهواز
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2930تا  2986اهنگي و تلفيق شركت هاي وابسته به شركت مناطع نفتخيز جنوب در اهواز از رئيس هم
 2983تا  2982رئيس كميسيون معامالت مناطق نتفخيز جنوب در اهواز از 

 2980تا  2960رئيس اداره مخابرات مناطق نفتخيز جنوب در اهواز از 
 2933تا  2933ب در اهواز از مهندس مراكز مخابرات در شركت مالي مناطق نفتخيز جنو

 

 خانواده

متاهل( و  يكيچهار پسر ) يدارااست و  (رستانيدب ريبازنشسته آموزش و پرورش)مد يخانم علو مهمسر
 هستم. متاهل دختر کي

 توصيه به نسل جوان

 سعي كنيد در هر شرايط كاري هستيد وظايف كاري خود را بطور كامل انجام دهيد.
 پرداختم.اني باز مي گشتم بعد از اتمام تحصيل به تدريس ميشخصاً اگر به دوران جو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

567 

 ابراهيم خليلي
 كرمانشاه 2990متولد 
 كاليفرنيا آمريكا Los Altos ساكن

ebrahim_khalily@hotmail.com 

www.khalily.net 

 

 تحصيالت
 2938در مهندسي برق از دانشگاه استنفورد آمريكا  Engineerدرياف مدرک 

 2936فوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه استنفورد آمريكا 
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
 

 سوابق شغلي

 (www.oracle.comتا كنون ) 1020آمريكا از  Oracleمهندس ارشد در شركت 
 1020تا  1003ر آمريكا از د Sun Microsystmesمهندس ارشد در شركت 

 1001تا  2333در آمريكا از  Agilent Technologiesمهندس ارشد در 
 2333تا  2323از  Hewlett Packardمدير مهندسي در شركت 

 

 چكيده تجارب
 طراحي نرم افزارهاي مختلف به شرح زير:

Electronic Design Automaiton)EDA) 
Statistical Design and Optimization 

CPU Design 

Modeling of Semiconductor Devices 
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 علي اكبر دانشمند
 خوي 2990متولد 

 ساكن تهران
daneshmand_313@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2923فوق ليسانس مديريت صنايع از دانشگاه صنعتي ميركبير 

 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938رياضي از دبيرستان اديب تهران  ديپلم

 متخصص در زمينه عيب يابي كابل زيرزميني
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.khaatam.com)2932تا  2989از  شركت مهندسي مشاور خاتممديريت و مشاوره در 
 2989تا  2982مديريت و مشاوره  در مركز تحقيقات مخابرات تهران از 

 2982تا  2963يريت و مشاوره در سازمان صنايع ملي در تهران از مد
 2963تا  2933مديريت در شركت ابداع در تهران از 

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 به چند كشور اروپايي و آفريقايي سفر كرده ام.
 هاي اجتماعي و فرهنگي هستم.عالقمند به زمينه

 الت دانشگاهي هستم.داراي همسر و چهار فرزند با تحصي
 

 توصيه به نسل جوان

مطالعه  شتريگرفتم و ب يم اديرا خوب  يو عرب يسيزبان انگلگشتم اگر به دوره جواني و دانشجويي باز مي
 .كردم يبهتر استفاده م ميكردم و از وقت ها يم
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 ابوالقاسم اسداله راعي
 تهران 2990متولد 

 ساكن تهران
raie@aut.ac.ir 

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=raie 
 

 تحصيالت
 2382سوتا در آمريكا دكتري مهندسي برق از دانشگاه ايالتي مينه

 2323سوتا در آمريكا فوق ليسانس علوم كامپيوتر از دانشگاه ايالتي مينه
 سوتا آمريكا فوق ليسانس مهندسي برق گرايش الكترونيک از دانشگاه مينه

 2931ي برق از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندس
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  2962دانشگاه اميركبير مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير از  -دانشيار -هيئت علمي
(www.aut.ac.ir) 

 

 چكيده تجارب
 نشگاه صنعتي اميركبيرپايان نامه فوق ليسانس در دا 33سرپرستي و هدايت 

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 الملليمقاله و انتشار آن در مجالت معتبر بين 23تدوين 
 الملليمقاله و انتشار آن در كنفرانس هاي معتبر بين 28ارايه 

 2921عضو هيئت موسس انجمن كامپيوتر ايران در سال 
 

 خانواده

ر هستم. دخترم فوق ليسانس بيوالكتريک دانشگاه تهران و پسرم متاهل و داراي دو فززند دختر و پس
 نوه هستم. 3دكتري مهندسي عمران از دانشگاه تكزاس آمريكا است. ضمناً داراي 

 

 توصيه به نسل جوان

خورد همان را انجام بعد از فعاليت هاي دنيا بايد ديد چه چيزي به درد آخرت مي
 دهيد كه پشيمان نشويد.
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 بي راصتخسرو رج
 تهران 2990متولد 
 در فلوريداي آمريكا Tallahasseeساكن 

 بيوگرافي و عكس ارايه نشد.
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 هامهران رحيمي
 تهران 2990متولد 

 ساكن تهران
mehran86@aol.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 فوق ليسانس ناتمام مهندسي كنترل دانشگاه صنعتي شريف

 2933اه صنعتي شريف ليسانس مهندسي برق از دانشگ
 2938تهران  9ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 

 هاي صنعتي در سازمان مديريت صنعتيآموزشي ارزيابي طرح دوره
 هاي آموزشي كنترل پروژه و برنامه ريزي خطي در سازمان برنامه و بودجهدوره
  ISO 14000و  ISO 9000 هاي آموزشي كنترل كيفيت عمومي، مميزي كيفيت و استانداردهايدوره

 هاي آموزشي كامپيوتر و اينترنتدوره

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2983تا  2983معاون بازرگاني شركت يوفو الكترونيک از 
 2983تا  2923رئيس اداره توليد و بهره برداري صنايع برق و الكترونيک وزارت صنايع از 

 2923تا  2921از  هاي الكتريكي جوينعضو هيئت مديره صنايع ماشين
 2911تا  2961كارشناس/ رئيس اداره خدمات فني در معاونت طرح و برناهم وزارت صنايع سنگين از 

 2962تا  2933كارشناس سيستم اطالعات و مديريت در صنايع الكترونيک ايران از 
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 سيد مظفر رضوي
 كرج 2913متولد 

 ساكن تهران
razavisemo@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2939ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 
در راديو تلويزيون فرانسه به مدت  TV & FM Planning and Measurementدوره آموزشي 

 2932يک ماه در سال 
فرانسه به مدت  LGTدر شركت  & Transmitters Television Transposersدوره آموزشي 

 2932دو ماه در سال 
 2963دوره مديريت عمومي در سازمان مديريت صنعتي به مدت يک ماه در سال 

متخصص در زمينه طراحي شبكه هاي برودكست و پالنينگ فركانس، اندازي گيري امواج و مونيتورينگ، 
 هاي آنتن، مديريت گروه هاي مطالعاتي و اجراييطراحي سيستم

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

تا  2928مشاور اداره كل طراحي شبكه در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران در تهران از 
 كنون

( مستقر در شهر ژنو سوئيس و اعزام به ITUمشاور پالنينگ برودكست در اتحاديه بين المللي ارتباطات )
 2986تا  2982، تانزانيا و تيمور شرقي از كشورهاي اندونزي، افغانستان

 2928تا  2926مدير امور طراحي شبكه در سازمان صدا و سيما در تهران از 
 2926تا  2963گيري امواج و مونيتورينگ فني در سازمان صدا و سيما در تهران از مدير واحد اندازه

 2963تا  2933ما در تهران از مسئول بخش طراحي شبكه تلويزيوني و اف ام در سازمان صدا و سي
 2933تا  2939مهندس فني در راديو تلويزيون ملي ايران در تهران از 

 

 چكيده تجارب
هاي اساسي پرقدرت تلويزيوني و اف ام كشور در جهت يک سال تجربه در طراحي شبكه جديد ايستگاه

 توسعه پوشش هاي مربوطه
و پالن فركانسي تلويزيوني كشور در ارتباط با كنفرانس چهار سال تجربه در تهيه پالن فركانسي اف ام 

المللي ارتباطات و شركت در كنفرانس اي برگزار شده توسط اتحاديه بينمنطقه
 مربوطه جهت هماهنگي پالن تهيه شده با كشورهاي همجوار

تهيه جزوه آموزشي با موضوع مباني طراحي شبكه هاي راديويي و تلويزيوني و 
نها براي بخش فني دانشكده صدا  سيما و تدريس آن به مدت خطوط ارتباطي آ

 عضويت و رياست كميته هاي فرعي تدوين استانداردهايي ملي براي  سال 28
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گيري نوفه وسايل خانگي، براي موسسه استاندارد و تحقيقات تجهيزات صوتي و همچنين روشهاي اندازه
 صنعتي ايران
هاي آنتن و نيز طراحي شبكه هاي وص طراحي و اجراي سيستمهاي آموزشي مختلف در خصبرگزاري دوره

 هاراديويي و تلويزيوني براي مهندسين صدا و سيما در تهران و شهرستان
ارايه آموزش فني در خصوص تهيه پالن فركانسي تلويزيوني و اف ام براي متخصصين اداره مخابرات و 

 ه به مدت سه ماهراديو تلويزيون كشور اندونزي و تهيه پالن هاي نمون
ارايه آموزش فني در خصوص تهيه پالن فركانسي تلويزيوني و اف ام و راديويي اي ام براي متخصصين 

 ماه 1اداره مخابرات و راديو تلويزيون افعانستان و تهيه پالن هاي نمونه به مدت 
ر خصوص چگونگي انجام ارايه آموزش فني به متخصصين اداره مخابرات كشورهاي كنيا، تانزانيا و اوگاندا د

 ماه 1هاي تلويزيوني و اف ام  به مدت هماهنگي هاي فركانسي مورد نياز هنگام توسعه ايستگاه
ارايه آموزش فني به متخصصين اداره مخابرات و راديو تلويزيون تيمور شرقي در خصوص تهيه پالن 

 فركانسي تلويزيوني و اف و راديويي اي ام و تهيه پالن هاي نمونه
كاري با پژوهشكده شهيد رضائي دانشگاه شريف در خصوص طراحي و ساخت نمونه رادار غير فعال هم

 ماه 3راديويي به مدت 
تهيه پالن جديد فركانسي براي تامين پوشش ده شكبه راديويي اف ام در سراسر كشور و ارايه روش اجراي 

 سال 9آن به مدت 
 شهر كشور 230بكه راديويي اف ام اضافي براي تهيه پالن جديد فركانسي براي تامين پوشش ده ش

 

 ، خانوادهسفرهاي خارجي

اسپانيا، انگلستان، آلمان، روسيه، ژاپن، تركيه، آذربايجان، ارمنستان، امارت  به كشورهاي سوئيس، فرانسه،
يوگسالوي، اندونزي، تانزانيا، تيمور شرقي سفر كاري و به كشورهاي تركيه، بلغارستان،  متحده، افغانستان،

 اطريش، مجارستان و روماني سفر توريستي داشته ام.
ايرلند  UCCهمسرم بازنشسته آموزش و پرورش، فرزند پسرم داراي مدرک دكتري الكترونيک از دانشگاه 

 و فرزند دخترم كارشناس علوم غذايي از دانشگاه شهيد بهشتي است.
 

 توصيه به نسل جوان

گشتم حتماً هدف اصلي خود را ادامه تحصيل تا باالترين مقاطع مي براگر به دوره جواني و دانشجويي 
 ممكن و كار در مراكز تحقيقاتي بزرگ قرار مي دادم.

 

 پيام ويژه
هر فرد به ارزشهاي زندگي مختص خود اوست و جهان بيني افراد متفاوت است.  حس دروني و نگاه فلسفي

 دنبال تمايالت مادي و معنوي خود باشد. بنابراين هر فرد بايد با توجه به روحياتش به
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 توحيد زرگر ارشادي
 رشت 2913متولد 

 ساكن تهران
zargar@eetd.kntu.ac.ir 

zargar@qiau.ac.ir 
http://qiau.ac.ir/zargerashadi.info 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2920دكتري مهندسي برق و مخابرات از دانشگاه برادفورد انگلستان 

 2966مهندسي مخابرات از دانشگاه برادفورد انگلستان فوق ليسانس 
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان محمد رضا شاه در رشت 
 2969هفته  9دوره آزمايشگاه ميكروپروسسور در شركت زيمنس آلمان در كالسروه به مدت 

 ايكروويومتخصص در زمينه طراحي مدارهاي فعال م
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي

 (www.qiau.ac.irعضو هيئت علمي استاديار دانشگاه آزاد اسالمي قزوين )
 2986تا  2932عضو هيئت علمي استاديار دانشكده مهندسي برق دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي از 

(www. kntu.ac.ir) 
 2961تا  2933محقق در مركز تحقيقات ايران از 

 2932تا  2933اي سازمان انرژي اتمي ايران از كارشناس الكترونيک در مركز تحقيقات هسته
 2933تا  2933مهندس توليد المپ در شركت پارس توشيبا از 

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 الملليهاي معتبر داخلي و بينمقاله علمي در كنفرانس 20تدوين و ارايه 
 الملليو انتشار آن در مجالت معتبر بين مقاله علمي 3تدوين 

 

 خانواده

 - رضايعل -: احسان يبه نام ها چهار فرزند يداراام و ازدواج كرده  2933در سال 
 رضايعل الن،ياز دانشگاه گ کي. احسان كارشناس الكترونهستم محمد وطاهره 

 يميتهران، طاهره كارشناس شدانشگاه  يبرق از دانشكده فن يكارشناس مهندس
مشغول و  كردهل يبرق ترک تحص ياز دانشگاه الزهرا و محمد از رشته مهندس

 است. يرشته مورد عالقه اش در حوزه معارف اسالم تحصيل در
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 توصيه به نسل جوان

پرداخت كرد و آن  نهيهز ديكسب آن با يبرا د،ويآ يبه دست نم ياست كه به سادگ ييتجربه گوهر گرانبها
مسلما  رديما قرار گ اريدر اخت يتوانست دردوران جوان يتجربه م نيفرض اه ب ال اگرعمر است. ح هيسرما

كه  يياز كارها يليبه خ و دهاجتناب كر ديمف ريغ يكارها يليكه االن دارم از خ يبا توجه به درک و احساس
از ما  شيب يكه عمر يكسان پرداختم. البته بزرگان و ياست م ديكنم كه مف ياش را االن شهود م جهينت
آنها را درک  يو گفته ها ميگذاشته بودند، منتها ما خام بود ما اريخودرا در اخت اتيكرده بودند تجرب يط
توشه  يرا در جمع آور ياله يايخداوند متعال و اول دگانفرستا ي. همانگونه كه اكنون گفته هاميكرد ينم
 .ميكن يبزرگتر را خوب درک نم يسفر يبرا
 

 پيام ويژه
داشته است.  ياست كه خداوند متعال به بندگان خود ارزان يپر ارزش هيعمر انسان سرما نجانبير ابه نظ

 يستيخود با ساده ز ليدر طول تحص اني. دانشجوميوجه از آن بهره مند شو نيكند به بهتر يعقل حكم م
دوران را  نيا يها يتها و كاس يكسب علم نموده، و سخت شتريكه هر چه ب كننديم يو زحمات فراوان، سع

دور تر را  يبهره مند شوند. حال اگر ما قدر يشتريب شياز آسا ندهيآ يتا در سالها دهيجان و دل خره ب
خود  ياست. پس چه بهتر كه ما برنامه زندگ ييايعمر بشر فراتر از عمر محدود دن ميكن يمالحظه م ميبنگر

پرواز  يهم از آخرت. لذا بزرگان فرموده اند برا و ميبهره مند شو ايكه هم از دن ميينما يزيرا چنان طرح ر
و  هميزكيرا كه خداوند فرموده است:  يوعلم استفاده كرد. همان كلمات ياز دو بال پاك ديبا تيبه موفق

 الكتاب و الحكمه. علمهمي
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 داود سازگاري
 تهران 2990متولد 

 ساكن تهران
sazgari_davoud@yahoo.com 

 

 تحصيالت
 2931برق از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

تا  2981از سال  وزارت راه و شهرسازي -سازمان مجري ساختمانهاي دولتي و عموميمدير كل مهندسي 
 (www.cobi.gov.irكنون )

ها و تاسيسات دولتي و عمومي مانهاي ملي مناطق غرب و مركزي سازمان مجري ساختمجري طرح
 2981تا  2923وزارت مسكن و شهرسازي از سال 

هاي دولتي و عمومي در وزارت مسكن و شهرسازي از مدير كل امور مهندسي سازمان مجري ساختمنان
 2923تا  2923

ازي هاي بيمارستاني وزارت مسكن و گروه كار وزارت مسكن و شهرسمعاون فني و قائم مقام مجري طرح
 2923تا  2929از سال 

هاي بيمارستاني وزارت مسكن و گروه كار وزارت مسكن و شهرسازي از سال معاون فني مجري طرح
 2929تا  2920

هاي هاي گروه كار وزارت مسكن و شهرسازي و سرپرست برق و تجهيزات مجري طرحمسئول پروژه
 2920تا  2961بيمارستاني وزارت مسكن و شهرسازي از سال 

 2969تا  2960هاي بيمارستاني وزارت مسكن و شهرسازي از سال رپرست برق مجري طرحس
 2960تا  2938مسئول پروژه تسيس )وابسته به وزارت مسكن( از سال 

 2938تا  2931از  9سرپرست برق و عضو هيئت مديره شركت طرح 
 2939 تا 2931كارشناس برق ستاد مهندسي نيروي هوايي در دوره خدمت سربازي از 
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 محمود سلماسي زاده
 تهران 2913متولد 

 ساكن تهران
salmasi@sharif.edu 

http://ee.sharif.edu/~csl/salmasi.html 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
در   Queenslandامنيت در دانشگاه صنعتي -دكتري فناوري اطالعات 

Brisbane  2332استراليا 
 2968شگاه صنعتي شريف فوق ليسانس مهندسي برق از دان

 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 

 متخصص در زمينه امنيت فناوري اطالعات، رمزنگاري، مديريت پروژه هاي علمي و فناورانه 
 تسلط كامل به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي

 تاكنون 2933از شگاه صنعتي شريف پژوهشكده الكترونيک داندانشيار 
 2933تا  2933كارشناس شركت اتم نيرو ايران در تهران از 

 2933تا  2931كارشناس آزمايشگاه اندازي گيري در موسسه استاندارد صنعتي ايران در كرج از 
 

 چكيده تجارب
 يدر فضا تيامن فرهنگ اشاعهو  مخابرات تيامن نيتام يو ساخت سامانه ها يدر طراح يپژوهش و نوآور

 تاكنون 2933از  فيدانشگاه شر کيالكترون پژوهشكدهي در مجاز

 تاكنون2928از  رانيانجمن رمز ا يياجرا يعضو شورا و رانيموسس انجمن رمز ا عضو

 تاكنون 2930از  رمز يقطب علم ياصل عضو

 تاكنون2928از  فيبرق شر دانشكده ارشد يدر مقطع كارشناس سيتدر

 تاكنون 2928از  فيبرق شر دانشكدهدر  ارشد ينامه كارشناس انيدكترا و پا يرساله ها تيهدا
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 الملليمقاله علمي در مجالت معتبر بين 11تدوين و انتشار 
 الملليمقاله در كنفرانس هاي بين 31تدوين و ارايه 

 رساله دكتري 3هدايت و سرپرستي تعداد 
 نامه كارشناسي ارشدپايان 93رستي تعداد هدايت و سرپ

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 به كشورهاي آمريكا و استراليا سفر كرده ام.
 عالقمند به امور ورزشي، اجتماعي و فرهنگي هستم.
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 ييمايكل هواپ ريمعاون مد ي،قبل از بازنشستگوي سمت  نيآخراست و  كارشناس اقتصاد مهمسر
 ديدانشگاه شهدر  يبازرگان تيريمد رشته ارشد يكارشناس يدانشجوبوده است. فرزندم  ياسالم يجمهور

 ي است.بهشت
 

 توصيه به نسل جوان

بود و به عنوان  ديمف اريبس ميآموخت يكارشناس يو در دوره  رستانيكنم آنچه در دب يمن شخصا فكر م
 ي، مدل ها تيريجه به اقتصاد، مدتو ميآموخت يم شتريب ديداشتم، آنچه  با يمهندس، آموزش كاف کي

 بود. يفارس اتيكسب و كار و ادب
 

 پيام ويژه
ها  تيتالش ها و فعال ي جهيبهتر فقط از نت كشورِ اين نكته كهو  ندهيبه آ ديام ،يپشتكار، سخت كوش

 از زين ميكن يم يكه در آن زندگ يمعنا دارد كه جامعه ا يهر فرد وقت يواقع يشود. خوشبخت يحاصل م
 زيرا ن گرانيخود، د يكسب لذت از توانمند يبرا ميتوانمند شد يپس وقت .برخوردار باشد يداقل خوشبختح

 .ميتوانمند ساز
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 مجيد سليماني پراپري آزاد
 تبريز 2990متولد 

 ساكن تهران
maj_spa@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ياضي از دبيرستان مروي تهران ديپلم ر
 مهندس پايه يک طراحي و نظارت برق از نظام مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي

 عضو جامعه مهندسان مشاور ايران
هاي صنعتي، متخصص در زمينه مطالعه و طراحي تاسيسات برق، كنترل، تله متري، ابزار دقيق در پروژه

 خدمات شهري و زيربنايي
 

 و مديريتيسوابق شغلي 

 تاكنون 2986مدير پروژه و طراح در شركت آبگاوش سرزمين در تهران از 
 مدير پروژه و طراح در مهندسين مشاور ره آور
 مدير پروژه و طراح در مهندسين مشاور راماب

 مهندس طراح برق و كنترل در مهندسين مشاور ايراناب
 مهندس طراح برق و كنترل در مهندسين مشاور مهاب قدس

 ندس طراح برق و كنترل در شركت مخابرات بخش توسعه و مهندسيمه
 مهندس طراحي برق و كنترل در مهندسين مشاور اكرونوميک

 مهندس طراح برق در مهندسي تله تک
 

 چكيده تجارب
هاي زيربنايي و صنعتي در نقاط مختلف كشور شامل تصفيه خانه هاي آب و طراحي تاسيسات برق در پروژه

هاي مسكوني، مجتمع هاي تجاري، مجتمع هاي صنعتي، سيستم اني و پمپاژ آب، مجتمعفاضالب، آبرس
 ها، تونل ها و ايستگاه هاي متروهاي روشنايي بزرگراه

 

 خانواده

فرزند هستم. يک پسر ليسانس برق، يک پسر فوق ليسانس عمران و يک دختر فوق  9متاهل و داراي 
 ليسانس محيط زيست

 

 توصيه به نسل جوان

درس خواندن همراه با كار در محيطهاي بيرون از دانشگاه در دوران جواني و دانشجويي بسيار مهم است و 
 جهت موفقيت به آن توصيه مي شود. 

 

 پيام ويژه
بعد از توكل به خدا داشتن رابطه خوب و روابط اجتماعي با افراد، فعاليت در محيط 

 هم است.كار و تالش براي به روز بودن اطالعات بسيار م
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 سعيد سيدشبيري
 مشهد 2990متولد 

 ساكن تهران
saeed_Shobeiri@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 
 2933ماه  2در سوئد به مدت   Lundدوره تخصصي اتوماسيون در دانشگاه 

 هاروگاهيها و نپست يفشارقو يبرق زاتيتجه ينصب و راه انداز ،ساخت ي،طراحخصص در زمينه مت
 ي مختلفتخصص يها شگاهيو نما نارهايشركت در سم

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 ونتاكن 2922فشارقوي از تجهيزات در تهران فعال در زمينه تامين  شركت مهندسي تكسانمدير عامل 
 2922تا  2938در تهران از  ASEAمسئول نصب و راه اندازي پستةاي فشار قوي در شركت 

 2938تا  2933مسئول نصب و راه اندازي كارخانه شير پاستوريزه تهران از 
 

 چكيده تجارب
 ABBو  سوئد ASEA هاي شركت توليدي لوولتيك 300و  190عمده  يپستها ينصب و راه انداز

 هاروگاهيبرق و ن يپستها يبرا يبرق زاتيتجه نيتأم

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام.به كشورهاي سوئد و كانادا سفر كرده
 عالقمند به شطرنج هستم.

 هستم. همسر و دو فرزند دختر و پسرداراي 
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 سعيد سيدمنصوري
 تبريز 2992متولد 

 ساكن تهران
azemoon@gmail.com 

mansouri.said@gmail.com 
 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان فردوسي تبريز 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 در تهران در حال حاضر (ونيو اتوماس يصنعت کي)الكترونمدير عامل شركت آزمون صنعت 
 (يسفارش يساخت دستگاهها و يطراح – قاتيآزمون ) تحق يقاتيگروه تحق ريمد
 (کيالكترون يدستگاهها ديالكترون )تول نيديشركت آ يطراح ريو مد رهيمد ئتيه سيرئ

 شركت پارس الكترو يطراح ريو مد رهيمد ئتيه عضو
 ايآس مهيب يفن مشاور

 

 سفرهاي خارجي
 ام.سفر كرده اياسترالو آلمان  ي،جنوب شرق يايآس ،سابق يشورو يكشورها اكثربه 
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 خسرو شمسائي فر
 تهران2913متولد 

 ساكن آستين در تكزاس آمريكا
khosro_shams@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2382دكتري مهندسي برق و مخابرات از پلي تكنيک مادريد در اسپانيا 

 2380ويسكانسين آمريكا  MSOEفوق ليسانس مديريت مهندسي از دانشگاه 
 2328ترونيک از دانشگاه ويسكانسين در مديسون آمريكا ليسانس مهندسي برق و الك

 2939ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 

 و مايكرووي RFمتخصص در زمينه مهندسي 
 مسلط به زبان هاي انگليسي و اسپانيايي و آشنايي كافي با زبان ها فرانسه و ايتاليايي

 

 ابق شغلي و مديريتيسو

 تاكنون 1002در تكزاس آمريكا از  Sierra Microwave Technologyمعاون مهندسي شركت 
 1002تا  1000در مديسون تكزاس آمريكا از  Paratek Microwaveمعاون مهندسي شركت 

 1000تا  2388در مادريد اسپانيا از  Alcatelمهندس ارشد در شركت 
 

 چكيده تجارب
 هاي مهندسي در رشته برق و مخابرات و ماهوارهانجام پروژه

 انجام تحقيقات در دانشگاه در زمينه مخابرات و ماهواره
 مديريت مهندسي

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 مورد( 21تهيه و انتشار مقاالت علمي در مجالت و كنفرانس ها در رشته مايكروي و ثبت چندين اختراع )
 

 انواده، خسفرهاي خارجي

 هاي مختلفسال اقامت در اسپانيا به همراه شناخت فرهنگ 10سال اقامت در آمريكا و  22
همسرم پانته آ رساپور ليسانس مامايي و فوق ليسانس سونوگرافي است و دخترم پارميدا محصل دبيرستان 

 است.
 

 توصيه به نسل جوان

وص دانشجويان به آن امروز شرايط به خاطر وجود اينترنت و دسترسي مردم و بخص
با گذشته خيلي متفاوت است و كسب اطالعات براي مردم و بخصوص دانشجويان 

هاي عملي و صنعتي كنم دانشجويان به استفادهبسيار اهميت دارد. توصيه مي
گيرند توجه كنند و دانشجويان رشته مهندسي برق عالوه بر مطالبي كه فرا مي

 هاي آينده بكار ببرند.ا شوند تا آنرا در طرحهاي خود با علم مواد نيز آشندرس
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 محمد صادق
 تهران 2990متولد 

 ساكن تهران
mohammadsadegh52@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2963ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران 

زيمنس  DCS(TELEPERM XP)دوره آموزشي 

  2926كالسروهه آلمان 

 2923مدرسين زيمنس با همكاري شركت ندا در تهران دوره آموزشي 

 2923ايرلند  Rosemontدر كارخانه  دوره آموزشي 

 2922ايران  كنتورنيک در سازمان گسترش و نوسازي صنايع –MS DOSسيستم عامل دوره 
 2968شهيد عباسپور دانشگاه آموزشي  مركز -كاربرد ميكروپروسورها در كنترل صنعتيدوره 
 2961مركز آموزش نيروي انساني بانک مركزي  -قراردادهاي فروش بين المللدوره 

 2960وزرات بازرگاني كز تهيه و توزيع كاال امردر كالس ويژه مديران 
 2960 تهيه و توزيع كاال مراكز –اعتبارات اسنادي دوره 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2930تا 2983شركت مهندسين مشاور موننكو ايران  -مدير مسول بازخوردهاي طراحي نيروگاهها در اجرا 
 2988تا  2989از  شركت مهندسين مشاور موننكو ايرانمدير پروژه هاي نيروگاهي در 

  2989تا  2981از مهندسين بينا  شركتدر  كارشناس ارشد برق، كنترل و ابزار دقيق
  2982تا  2923از  (IEIشركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران )مدير بازرسي پروژه هاي نيروگاهي در 

 2928تا  2926 ازشركت فرآب نيروگاه هاي آبي در كنترل و ابزار دقيق بخش مدير 
  2926تا  2929از  (مپنا شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي )دقيق  مسئول بخش كنترل و ابزار

  3مهندسين مشاور گروه در  مهندس ناظر تاسيسات برقي
 مدير فني شركت و كارشناس ارشد برق و كنترل شركت كربنات سديم پارس

 شركت مهندسين مشاور قدس نيرودر  نيروگاه بخار شهيد رجاييكارشناس كنترل و ابزار دقيق پروژه 
  ركز تهيه و توزيع كاغذ و چوب وزارت بازرگانيمدر سرپرست بخش ثبت سفارش و ترخيص 

سازمان اوقاف و امور  وابسته بهآموزشگاه حرفه اي پسران مسئول شيفت در 
 خيريه

 چكيده تجارب

 يمقوا و محصوالت سلولز كاغذ و يتجارت خارج
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 يزرس، باقيبزاردقا در بخش كنترل و ژهيوه ب يو آب يحرارت يروگاههاين يو مهندس يخدمات طراح
 روگاههاين يطراح تيفيكنترل و ارتقاء ك ،يروگاهيو ن يصنعت زاتيتجه

 و عام المنفعه يخدمات اجتماعانجام 
 

 سفرهاي خارجي، عاليق و خانواده

 يپروژه بازرس ريمد و IEIشركت  يعنوان مسول دفتر بازرسه ب ايتاليماه اقامت و كار در ا 2حدود 
 يدر كشورها يآموزش و يبازرس يكار يتهايمپنا، مامور يابر يآنسالدو ارسال يروگاهين زاتيتجه

 نيچک و چ رلند،يآلمان،ا
 .هستم ستيز طيو مح يكشاورز توجه به امورو  ياسيس ي وخيتار ،يعالقمند به مطالعات جامعه شناس

از  يپزشك يمهندس سانسهي. همسرم مهندس معمار و شهرساز، دخترم لهستم فرزند 1 يمتاهل و دارا
 يمهندس لكردهيدر آلمان و پسرم تحص کيوانفورماتيب سانسيفوق ل ليو مشغول به تحص ريركبيام دانشگاه

 .اشدبيعمران دانشگاه آزاد ساوه م
 

 توصيه به نسل جوان

 هيسرما نيتر يو درحد باال باشد، اصل تيبا جد ديدهيرا كه انجام م يمملكت مال شما است، هر كار نيا
و به  ديكنيلحظات م نيكه در ا يبه كار .ظه در حال صرف شدن استشما زمان است كه لحظه به لح

 تيخصو ش تيچون حاصل آن برابر موجود ديتوجه كن ديريگيكه م يكوچک و بزرگ ماتيتصم کي کي
برنامه بلند مدت و كوتاه خود  ندهيآ يو برا ديكن يريگ جهيبه گذشته خود توجه نموده از آن نت .استشما 

 .ديكن يفقط در حال زندگ يول ديمدت داشته باش
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 مصطفي طاهري زاده
 اصفهان 2990متولد 

 ساكن اصفهان
aboozartaherizadeh@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان خصوصي فروغي اصفهان 
 مسلط به زبان انگليسي

 

 يريتيسوابق شغلي و مد

به ترتيب در سمت هاي عضو كميسيون معالمات، مشاوره  2981تا  2962اشتغال در ذوب آهن اصفهان از 
مدير عامل در امور طرح توسعه، مسئول اتوماسيون طرح توسعه فوالدسازي و ريخته گري و نورد ورق سبا 

 ذوب آهن
 2922تا  2962نماينده دوره سوم مجلس شوراي اسالمي از 

به ترتيب در سمت هاي مهندس نصب و راه اندازي  2962تا  2933ذوب آهن اصفهان از اشتغال در 
 تجهيزات الكتريكي و مهندس ارشد نصب و راه اندازي تجهيزات الكتريكي

 

 دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي

 ذوب آهن اصفهان ياسالم يانجمن ها هياتحاد ريدب
 فلزاتوزارت معادن و  ياسالم يانجمن ها هياتحاد ريدب

 

 خانواده

شامل دو دختر و سه پسر هستم. همگي تحصيالت عاليه دارند و مشخصات آنان  فرزند 3 يدارامتاهل و 
از  يآمار پزشك سانسيفوق ل ،اصفهان يآمار از دانشگاه صنعت سانسيل ،فاطمهبه ترتيب چنين است: 

مواد از دانشگاه  يمهندس سانسيل ،ابوذراست.  از دانشگاه هانوور آلمان ياضير يدكترو  دانشگاه اصفهان
از  کيمكان يمهندس يدكتر و فيشر يمواد از دانشگاه صنعت يدسنمه سانسيفوق ل ،اصفهان يصنعت

فوق  ،نجف آباد ياز دانشگاه آزاد اسالم وتريكامپ يمهندس سانسيل ،سلماناست.  كانادا نزوريدانشگاه و
 امياقتصاد از دانشگاه پ سانسيل ،نبيزاست. مدرس  تياطالعات از دانشگاه ترب يفناور يمهندس سانسيل

مواد از  يمهندس سانسيفوق ل و مواد از دانشگاه شهركرد يسانس مهندسيل رضايعلاست. آخرين فرزند  نور
 است. رازيدانشگاه ش

 

 توصيه به نسل جوان

 توجه بيشتر به نماز و اخالق و ساير احكام اسالم و سفارش به تقوي و نظم امر
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 محمد هادي طباطبائي سيد
 همدان 2913متولد 

 ساكن كشور/شهر
tabatabaei.hadi@gmail.com 

 

 تحصيالت 
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي همدان 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 نگيتورياحداث پروزه مان ريمدسمت هاي تاكنون، به ترتيب در  2922اشتغال در شركت فني ذره در تهران از 
 ليپروزه تكم ريمد، و شركت فرا ساحل رانيا يائيدر عيشركت صنا يها تيو سا يجهت دفتر مركز يماهواره ا

 شركت رهيمد ئتيعضو هو  شركت ياجرائ ريمد، چابهارو  كنارک يكن ها نيريآب ش

تا  2986مهندسي همپا در تهران و آق قال از جانشين مدير پروژه اجراي اوره و آمونياک گلستان در شركت 
2932 

در  يدفتر مركز قيهماهنگ كننده برق و ابزار دقبه عنوان  2923تا  2922اشتغال در شركت ايران پادنگ از 
 خارک يميپتروش در سولفور خارک يپروژه دانه بند

ركت مهندسين همكار صنايع در در ش ، گروه بهمن 919كارگاه احداث كارخانه مونتاژ بدنه خودرو مزدا  ريمد
 2922تا  2926تهران از 

پروزه  هينظارت عال ريمدبه ترتيب در سمت هاي  2922تا  2923از  اشتغال در شركت مهندسين همكار صنايع
انتقال مواد و پخت آند در  ياحداث واحدها تيريپروژه مد تيسا ريمددر تهران،  پايشركت سا ديتول شيافزا

 ي در تهران و بندرعباسالمهد ومينيكارخانه آلوم
 2922تا  2923در شركت جهاد تحقيقات از  حصارک يمؤسسه راز يسروتراپ قيسرپرست نظارت برق و ابزار دق

در  رييسرپرست تغبه عنوان 2926تا  2929اشتغال در مهندسين مشاور يحيي اتحاديه و همكاران در تهران از 
  مجمتمع انستيو پاستور ايران يان پرورش حيوانات آزمايشگاهنظارت عاليه تأسيسات تكميل ساختمو  يطراح

از طرف شركت  رانيمدارس ا زاتيشركت تجه يكارخانه مبلمان ساز يجانب ساتيتاس يپروژه اجرا ريمد
 2923تا  2922سهامي تاسيسات ساختمان در ساري از 

تا  2920ن و شهرسازي در تهران از در وزارت مسك رانيخون ا شگاهياحداث پاال پروژه قيبرق و ابزار دق ريمد
2923 

در محوطه  ساتيكارگاه احداث تاس ريمدبه ترتيب در سمت هاي  ساختمان ساتيتاس يشركت سهاماشتغال در 
 2929تا  2961در تهران از  رانيپاستور ا تويانست داتيكارگاه مجتمع تول ريمدساري و 

 2961تا  2933كارشناس در سازمان انرژي اتمي ايران در تهران از 

 2933تا  2931خدمت نظام وظيف در نيروي دريايي ايران از 
 

 چكيده تجارب
 قيبرق و ابزار دق يو اجرا يطراح يكارشناسو  يصنعت يپروژه ها ياجراي، صنعت يپروژه ها تيريمد

 

 خانواده

متاهل و داراي يک پسر هستم كه دانشجوي رشته مهندسي برق دانشگاه علم و 
 ت.صنعت ايران اس

 

 پيام ويژه
محدود و عمدتا  اريبا ابعاد بس ياسيتوسعه س يو توسعه انسان يبدون توسعه صنعت

در درجه  يفن نيما متخصص ياصل تياست. لذا مسئول ريامكان پذ يو نه محتوائ يشكل
 .كشور است يو انسان ينخست مشاركت فعال در توسعه صنعت
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 رسول طالئي
 مالير 2990متولد 

 آلمانساكن كلن 
rasoul.talai@gmx.net 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
 2326سال در آلمان  103دوره آموزشي كامپيوتر به مدت 

 متخصص در زمينه طراحي بانک هاي اطالعاتي و بهينه سازي فرايندها و گردش كارها
 سلط به زبان انگليسي و تسلط كامل به زبان آلمانيم
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.siemens.deتا كنون ) 2381آلمان از  Erlangenمدير پروژه در شركت زيمنس در شهر 
 

 چكيده تجارب
 30  نينفر از ب 1300انتخاب ساالنه  يبرا نترنتيا قيآلمان از طر سراسردر  يكار آموز ستميپروژه سانجام 

 يمتقاض هزار

 ي، كالسهاي، نمره، مالابيحضور و غ ،يكار آموز شامل برنامه درس هزار 20 يبرا ينترنتيا يبانيپشت
 آموزش در بستر وب و اينترنتو  يمجاز
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 بيژن عبيري
 تهران 2990متولد 

 ساكن نيويورک آمريكا
bijanabiri@yahoo.com 

http://www.linkedin.com/pub/bijan-abiri/18/99a/51a 
 بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.

 

 تحصيالت
 2932ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
 

 سوابق شغلي

 (www.dtcc.comدر نيويورک آمريكا ) DTCCمهندس سيستم در شركت 
 2938تا  2939از  IBMمهندس سيستم در شركت 
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 مهدي عطريان فر
 اصفهان 2913متولد 

 ساكن تهران
mehdi_atrianfar@yahoo.com 

atrianfar.mehdi@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان ابن سينا اصفهان 
 مسلط به زبان انگليسي

 

 دوره هاي آموزشي
 مديريت استراتژيک، دوره استراتژي بقاء سازمان، دوره افزايش بهره وري در سازمان

 هاي بزرگ صنايع نفت و گازدوره اصول و فنون مذاكره و طرح

 اصول و مقررات حقوقي انواع قراردادهاي صنعت نفت
Oil Industry Project Finance 

Challenge in Technology and Globalization 

Knowelge Management 
Information Management 

Nano Technology in Oil Industry 

International Conferecnce project Management  

International Conference Oil Development, from Exploraton to First Oil 

Value of Technlogy 

Adavance Energy Management 

Comparehensive Project Management 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.danaenergy.irاز مجموعه گروه انرژي دانا ) شركت نفت و گاز داناها در مدير پروژه
 (GPTمدير توسعه و بازاريابي شركت گلوبال پتروتک )
ي ملي ( شركت هاJMCرئيس كميته مشترک مديريتي) مدير طرح توسعه ميدان نفتي سروش و نوروز،

 BV  Shell Exploratoinنفت ايران و شركت نفتي شل 

 مدير طرح توسعه ميدان گازي داالن )ميدان مشترک با ابوظبي(
طرح توسعه مذكور )ميدان  JMCمدير طرح توسعه ميدان نفتي سلمان و رئيس 

 مشترک با ابوظبي(
 معاون بهره برداري و عمليات شركت ملي گاز ايران

 ملي گاز ايران معاون مهندسي شركت
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 مدير اجرايي طرح هاي گازرساني شركت ملي گاز

 مدير شركت تاسيساتي خصوصي
 

 چكيده تجارب
، Shell ،Inpexالمللي شامل هاي بينهاي نفتي با شركتاي و اجراي طرحهاي توسعهمذاكرات طرح

NPPC، CNPC  وENI 
 دين نفت و گاز در خشكي و درياهاي باالدستي و پائين دستي شمال ميامديريت اجرايي طرح

 هاي بزرگ نفت و گازدر طرح Buy Backاجراي قراردادهاي 
 هاي عملياتي و مهندسي مرتبط با صنايع نفت و گازمديريت سازمان

 سوابق اجرايي در زمينه توسعه ميادين مشترک نفت و گاز در منطقه خليج فارس
 

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده

 ام.اروپايي، آسيايي و آفريقايي سفر كرده به اكثر كشورهاي
 موسيقي سنتي و شعر هستم. عالقمند به طبيعت،

متاهل و داراي چهار فرزند هستم. هاجر ليسانس مهندسي برق از دانشگاه تهران و فوق ليسانس مهندسي 
يسانس برق از دانشگاه شريف و در حال گذراندن دكتري مهندسي برق از دانشگاه شريف است. هادي ل

حامد ليسانس مهندسي برق و فوق ليسانس  از دانشگاه شريف است. MBAمهندسي برق و فوق ليسانس 
اقتصاد از دانشگاه شريف و در حال حاضر مشغول تحصيل دوره دكتري اقتصاد بصورت بورسيه در آمريكا 

 است. احسان چهارمين فرزند نيز ليسانس مهندسي عمران از دانشگاه آزاد است.
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 ن فرزانبيژ
 تهران 2990متولد 

 ساكن سانفرانسيسكو كاليفرنيا آمريكا
 بيوگرافي ارايه نشد.

 

 تحصيالت
 ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

در  Farzan & Associates and Staffing and Recruiting Consultantمالک شركت 
 لس آلتوز كاليفرنيا آمريكا
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 شاهرخ قائم مقامي
 تهران 2913متولد 

 ساكن تهران
ghaemmag@sharif.edu 

http://eri.sharif.edu/~ghaemmag 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 Brisbaneدر  Queenslandدكتري مهندسي برق گرايش پردازش سيگنال از دانشگاه صنعتي 

 2338استراليا 
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938تهران  2ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 
سيستمهاي  و پردازش سيگنال ،اطالعات ينهان ساز ،پردازش صوت و تصويرمتخصص در زمينه 

 مخابراتي
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

تا كنون  2981وهشكده الكتروينک دانشگاه صنعتي شريف از دانشيار و رئيس و پژ
(www.sharif.edu) 

 تا كنون 2931عضو هيئت علمي پژوهشكده الكترونيک دانشگاه صنعتي شريف از 
 

 چكيده تجارب
به  گناليپردازش س نهينامه در زم انيپا يو راهنمائ يدروس تخصص سيو تدر يپژوهش يانجام طرحها

 اه صنعتي شريفسال در دانشگ 30مدت 
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 الملليهاي معتبر بينمقاله علمي و انتشار آن در مجالت و كنفرانس 20تدوين 
 

 توصيه به نسل جوان

 توجه كنيد. ماندگار يانسان يبه ارزشها ي،شيمحدود و نما يدر مقابل منافع شخص
 

 پيام ويژه
 اي)به طور مثال در دانشگاه( و  ميارتباط مستق قياز طر دنيشيجه و اندتو ينسل امروز برابه ارائه سوژه 

اساساً موكول به و يا كمال  يو سرخوش ينسل امروز به شكوفائ يابي. دستميسر استچاپ كتاب و مقاله 
از بايد نسل جوان است. در اين راستا جامعه  رانيمناسب توسط مد طيشرا جاديا

علوم و فنون مورد  ليامكان تحص ،يساالر ستهيشا ،يآزاد ،ياجتماع تيرفاه و امن
 ،يمعنو تيحفظ ارزش مالك و نيتام ستميجامعه، داشتن شغل مناسب، س ازين

ارزش كار و  انيتعادل م ،يتخصص يتهايتوسعه فعال اي جاديا يبرا يمال التيتسه
و سالم، ارتباط آسان با جوامع  عيقدرتمند، سر يحقوق ستميس ه،يارزش سرما

 برخوردار شود.در علم و صنعت و امثال آن  تهشرفيپ
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 مجيد كبروي
 بيرجند 2913متولد 

 ساكن تهران
mkobravi@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2929فوق ليسانس مديريت صنايع از دانشگاه علم و صنعت ايران 

 2933ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938مشهد  ديپلم رياضي از دبيرستان علوي

 2961ماه در سال  1هاي فشارقوي در ايتاليا به مدت دوره مديريت پست
 2963دوره توليد مولدين ديزلي در انگلستان به مدت يک ماه 
 2929دوره توليد پراكنده در فرانسه به مدت يک ماه در سال 
 سطح عالي زبان انگليسي و سطح متوسط زبان فرانسه

 

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون 2983خصوصي در سازمان توسعه برق ايران از  ر دفتر توسعه و جذب سرمايه گذاري نيروگاهمدي
(www.ipdc.ir) 

 2983تا  2938مدير منطقه / مدير توليد / مديريت تامين مالي در وزارت نيرو از 
 2938تا  2932مهندس فيلد در صنايع الكترونيک ايران از 

 2932تا  2933مربي فني در دانشگاه شيراز از 
 

 خانواده

هاي مهندسي برق و مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي فرزندم كيهان داراي ليسانس همزمان در رشته
 شريف است و مدرک دكتري خود را در رشته الكترونيک قدرت از دانشگاه تورنتو گرفته است.
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 سيد جمال الدين گلستاني
 نجف آباد 2993متولد 

 ساكن تهران
golestani@sharif.ir 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2323آمريكا  MITدكتري مهندسي برق و علوم كامپيوتر از 

 MIT 2326درجه مهندسي برق از 
 2326آمريكا  MITفوق ليسانس مهندسي برق از 

 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان فروغ اصفهان 

 به زبان انگليسي، آشنائي خوب با زبان عربي و آشنايي با زبان فرانسهمسلط 
 

 سوابق شغلي و دانشگاهي

 تاكنون 2988عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف از 
 (www.sharif.edu) 

 2988تا  2983عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان از 
تا  2923( در دانشگاه صنعتي اصفهان از Bell Labsكاري آموزشي و پژوهشي )حين مرخصي از هم

2980 
 2983تا  2923در نيوجرسي آمريكا از  Bell Laboratoriesپژوهشگر در 
 2923تا  2962در نيوجرسي آمريكا از  Bell Communications Researchپژوهشگر در 

 2962تا  2966ستن آمريكا از در بو MITپژوهشگر مدعو در دانشگاه 
 2966تا  2938عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان از 

 2938تا  2933در بوستن آمريكا از  MITدستيار پژوهشي در دانشگاه 
 2939تا  2931دستيار آموزشي و پژوهشي در دانشگاه صنعتي شريف از 

 

 دستاوردهاي علمي و پژوهشي

نقش در " دليلبه  IEEE کيبرق و الكترون نيمهندس المللينيمن بانج Fellowارتقا به عنوان عضو 
سال  در "يوتريكامپ هايشده در شبكه نيتضم هايسيعدالت و سرو نيكنترل ازدحام و تام يتئور نيتدو

1000 
 IEEE/ACM Transactions on Networkingمجله  يريعضو سردب

 1002تا  2333از
از سه هزار بار مورد  شيمختلف جمعا ب يع علمكه در مناب يمقاالتتدوين و انتشار 

 اند.( قرار گرفتهCitationارجاع )
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 اختراع مستقل 21كره و ژاپن مربوط به  ن،ياروپا، چ ،يشمال يكايمورد ثبت اختراع در آمر 30

روش در  ني. ا2333در سال  Self-Clocked Fair Queueingعادالنه  يده سيابداع روش سرو
اي جديد از تحقيقات در و به آغاز شاخهسرعت باال مورد استفاده قرار گرفته  يمخابرات يهاچيسو يطراح

 منجر شد. اين زمينه
در سال  يمخابرات هايدر شبكه يكيتراف انيدر فورموله كردن مساله كنترل جر سازينهيبه كرديابداع رو

مرتبط با مساله فوق دنبال شده  يشدرچند هزار مقاله پژوه و افتهيعام  رشيامروزه پذ كرديرو ني. ا2380
 است.

 

 دستاوردهاي حرفه اي در ايران

 در حال انجام اي افتهيانجام يدكترا نامهانيپا 3ارشد و  يكارشناس نامهانيپا 13 تيو هدا يسرپرست
 (2982تا  2983اصفهان ) يارشد شبكه در دانشگاه صنعت يدوره كارشناس تيريو مد سيتاس

اطالعات و  يپژوهشكده فناور يرادار ) با نام فعل قاتيمركز تحق گذاريهيپا در يدينقش كل يفايا
 (2966تا  2963اصفهان ) يارتباطات( در دانشگاه صنعت

 (2966تا  2969اصفهان ) يارشد برق در دانشگاه صنعت يدوره كارشناس تيريو مد سيتاس
شورا  نيا يو اقتصاد يفن يهايبررس تهيكم يمخابرات كشور و سرپرست يزيبرنامه ر يشورا تيعضو

 (2961تا  2960)
 (2962تا  2933ارشد برق در كشور ) يكارشناس هايدوره يزريبرنامه تهيكم يسرپرست

 

 دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنري

 2938تا  2939آمريكا از  ستنوزبان شاخه ب يفارس انيدانشجو يعضو موسس انجمن اسالم
 2938 مهرتا  2932 تيراز  و كانادا كايزبان در آمر يفارس انيدانشجو يسالمانجمن ا يفرهنگ ريدب

 چيمشخص، در سلک ه ليو دال هادگاهي، بر اساس د2938پس از بازگشت به وطن در بهمن  گفتني است
 ز،ين ام. در حوزه شغلينداشته يهمكار اي امدهيمشابه آن در ن ايبا عنوان فوق  يگروه رسم اي انيانجمن، جر

به وطنم خدمت  تها،يو به دور از موقع ،يلمدادم صرفا در كسوت مع حيترج ها،دگاهيو د ليبنا بر همان دال
 .مينما

 

 پيام ويژه
بود كه  ني، آن آرزو همانا اكنمآرزو  کخواه هم دوره خود تنها ينسل آرمان يبرا توانستميمامروز من اگر 

نسل  ي. و اگر براميواقع گرا بود شتريب يو كم مخواندييم خيتار شتريب يكم ،خواهيكاش در كنار آرماناي
از ما،  کيكه هر نديو توجه بنما باشند،گرا آرمان شتريب يآن است كه كم م،يآرزو بنما کيامروز تنها 

را  زيكل بزرگتر از خود ماست كه همه چ کيوجودمان حاصل  ،باشيمكه  ييتوانااز  زانيهركس و با هر م
پروردگار خود  اي ،يخانواده خود، كشور خود، جامعه بشر متوانييكل بزرگتر از خود را م نيا. ميونيبدان مد

آن است كه در  ميكن ميو ترس تصور متوانييم مانيزندگ يكه برا يينامع نياما در هر حال بهتر .ميبدان
 .مي( بزرگتر از خود باشهايكل ايكل ) نيخدمت ا
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 عبدالحميد مبصري
 ازشير 2912متولد 

 ساكن تهران
mobasseri@tanavob.com 

 

 تحصيالت
 2936ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور شيراز 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.tanavob.comتاكنون ) 2966موسس و رئيس هيئت مديره شركت تناوب از 
 و نوسازي صنايع ايران )مانا(عضو هيئت مديره شركت ساختماني گسترش 

 

 چكيده تجارب
نفت گاز  هاينهيدر زم يعموم مانكاريپدر شركت تناوب به عنوان  يپروژه بزرگ صنعت 13از  شيب انجام
جم،  ه،ياروم هاييميپتروش، جهرم ي وعتيفارس، شر هايروگاهيندر  عيو صنا روگاهين ،يميپتروش

فروگرم ي، صنايع پارس جنوب 28و22اراک و فاز  شگاهيو پاال زيرتب شگاهيكارون، توسعه پاال اناتيزوسيا
 سرچشمه ونيفلوتاس و سرچشمه ظيمس سونگون، تغل اب،يفار
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 عضو هيئت رئيسه و هيئت اجرايي انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران
 عضو انجمن نفت، گاز و پتروشيمي
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 فرشاد محمدي
 رشت 2913متولد 
 در كاليفرنياي آمريكا Del marساكن 

fmisd@aol.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2333دوره خطرپذيري و كارآفريني در دانشگاه پنسيلوانيا در وارتون آمريكا 

 2386دكتري مهندسي برق و كامپيوتر از دانشگاه كاليفرنيا 
 2931اه صنعتي شريف ليسانس مهندسي برق از دانشگ

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1003در سان ديگو كاليفرنيا آمريكا از  Motorolaمدير ارشد در شركت 
 1003تا  1002در آمريكا از  Broadedge, Incمعاون اجرايي 

 1002تا  2388در آمريكا از  Hughes Network Systems/DirecTVمدير ارشد 
 2388تا  2382آمريكا از  AT&T Bell Labsعضو تيم فني در 
 2382تا  2381آمريكا از  M/A COM Linkabitمهندس ارشد در 
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 خداداد مزداپور
 تهران 2913متولد 

 ساكن تهران
khdddmz@gmail.com 

 بيوگرافي ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938تهران  بيرستان فيروز بهرامدديپلم رياضي از 
 

 سوابق شغلي

 شغل آزاد در تهران
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 مهرداد مژگاني
 تهران 2990متولد 
 كاليفرنيا آمريكا Santa Claraساكن 

mehrdad.mojgani@sun.com 

mehrdad.mojgani@oracle.com 
 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938يپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران د
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 در كاليفرنيا Sun Microsystemsمدير ارشد 
 در كاليفرنيا Oracle Corporationنماينده فروش در شركت 
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 علي اصغر مسلمان يزدي
 يزد 2913متولد 

 ساكن يزد
ali.mosalman@gmail.com 

 

 الت و توانمندي هاتحصي
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938يزد  دبيرستان تعليمات اسالمي افشارديپلم رياضي از 
 ها در شهر اسن المان به مدت يكماهدورهاي آموزشي مطالعه فني و اقتصادي پروژه

 دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مختلف
 سط با زبان عربيمسلط به زبان انگليسي و آشنايي متو

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 معاون فني شركت تعاوني مسكن بامسازان فجر يزد در حال حاضر
 مسئول بهينه سازي مصرف انرژي در شركت كابلهاي مخابرات شهيد قندي در يزد

 كارشناس دفتر فني دانشگاه علوم پزشكي يزد 
 معاون فني و توليد سازمان همياري شهرداري يزد

 طرح فرآوري سنگ آهن در يزد -شركت ملي فوالد ايرانكارشناس 
 سنگ آهن چادرملو در يزد -مجري طرح شركت ملي فوالد ايران

 2938تا  2933مسئول بهره برداري شركت سنگ آهن مركزي بافق از  -مسئول برق
 خدمت سربازي: تبعيد از ذوب آهن به چهل دختر شاهرود به علت سابقه سياسي

 در دانشگاه شريف به علت اعتراض به حمله پليس به دانشگاه حذف يک ترم تحصيلي
 

 چكيده تجارب
 زديبافق  در كسالي به مدت يسنگ آهن با هراه با بهره بردار ديطرح توسعه وتول ياجرا

 زديبافق ماه در  6ي به مدت سنگ شكن و خطوط جنب يو راه انداز نصب

 يو دانه بند شيخطوط خوردا ينصب و راه انداز - يمرحله طراح چند

 كارخانه آسفالت يو نصب و راه انداز ييمرحله جابجا چند
 

 خانواده

 وتريكامپ سانسيل مپسرو دندان پزشک ، دختر دوم پزشکمتاهل و داراي سه فرزند هستم كه دختر اولم 
 است.

 

 توصيه به نسل جوان

و ضوابط و روابط حاكم بر  يارتياخ يتا حد يزندگ طيجامعه و مح طيشرا
 يتا حد ماتياز نامال يلذا ساختن با بعض ،است يمنطق يتا حد يكار يطهايمح

 است. يعيدر جامعه ما طب
 

 پيام ويژه
رو  شيمشكالت پ يراه حل برا افتني . درميديهمانگونه كه در دانشگاه آموزش د

راه  ميتوانيشده و پشتكار م جاديا يعلم هيكه با بن ميو مطمئن باش ميتالش كن ديبا
 .ميكن دايپ يمناسب يحل ها
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 محمد صادق مصلحي جنابيان 
 تهران 2990متولد 

 ساكن سان ديگو كاليفرنيا در آمريكا
 بيوگرافي و عكس ارايه نشد.

 

 ]و توانمندي ها [تحصيالت 
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
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 محمد مظاهري
 ساري 2913متولد 

 ساكن قائم شهر
mohammad0sima@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يک تهران 
 2928دوره آموزشي مديريت انرژي در وزارت نفت به مدت دو ماه 

 صرفه جويي انرژي متخصص در مديريت كارخانجات و
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.tsfco.comتا كنون ) 2962پايه گذار و مدير فني شركت ريخته گري فوالد طبرستان از 
 2962تا  2960اشتغال در سيمان آبيک قزوين از 

 2960تا  2938اشتغال در شركت سابير وابسته به وزارت نيرو در نكا از 
 2938تا  2932شركت كايرسان سازنده تيرهاي بتوني و برق رساني به روستاها در مازندران از تاسيس 

 2932تا  2933طرح توسعه پروژه آهک معادن در بافق يزد از 
 2933تا  2933دوره خدمت سربازي و انجام محاسبات برق ساختمان بصورت پاره وقت از 

 

 چكيده تجارب
با كوشش و كنجكاوي فراوان بسياري جزئيات مسائل فني و اجرايي در زمان اشتغال در فوالد آبيک 

 گرفتم. كارخانه را به دقت ياد
دانشگاهي شركت فوالد طبرستان را پايه گذاري كرديم. در به اتفاق يک گروه از دوستان هم 2963در سال 

 90ر شروع كرديم. كارگ 21تا  20ابتدا روي دو بلوک مي نشستيم و حتي سرويس بهداشتي نداشتيم و با 
 دانشگاهي باعث موفقت گسترده اين شركت شد.سال تداوم و ايستادگي به اتفاق همكاران هم

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 به كشورهاي بسياري سفر كرده ام.
به ورزش شنا و موسيقي عالقمندم. به اتفاق همسرم در فرهنگ خانه مازندران در 

 كنم.مازندراني فعاليت ميزمينه حفظ موسيقي اصيل 
متاهل و داراي دو دختر هستم. دختر بزرگم دارو ساز و در آلمان مشغول به كار 

 است. دختر كوچكم شقايق دانشجوي رشته داروسازي در آلمان است.
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 باقر معماري پور
 اصفهان 2913متولد 

 ساكن اصفهان
memaripoorb@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931هندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس م

 ديپلم رياضي از آموزشگاه حكيم سنايي اصفهان
 تسلط نسبي به زبان انگليسي

متخصص در زمينه محاسبات هيدورليكي شبكه آب و فاضالب و محاسبات روشنايي و برق ساختمان هاي 
 مسكوني

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 و تصدي سمت هاي زير: 2986تا  2936هان از اشتغال در شركت آب و فاضالب استان اصف
 2986تا سال  2920مشاور مدير عامل و عضو هيئت مديره از 

 2920تا  2962مدير عامل شركت مشاورين تحقيقات آب و فاضالب از 
 2962تا  2960معاون بهره برداري از 
 2960تا  2938مدير بهره برداري از 

 2938تا  2936مجري شبكه هاي آب و فاضالب از 
 2936تا  2939مهندس طراح شبكه هاي آب و فاضالب از 

 2939تا  2931كارشناس بازرسي در شركت ذوب آهن اصفهان از 
 

 چكيده تجارب
 اجرا و بهره برداري شبكه ها و سيستم هاي آب و فاضالب داراي تجربه دراز مدت در زمينه طراحي،

  2921تا  2920هاي طراحي تصفيه خانه شرق اصفهان در سال
تامين و انتقال آب شهر مجلسي، شبكه آب و  شبكه آب شهر اصفهان، طراحي شبكه فاضالب دهاقان،

 فاضالب شهر مجلسي و تعدادي شهرهاي اطراف اصفهان
 

 توصيه به نسل جوان

هاي عملي از دروس را براي خود آماده كنيد تا در موقع هاي فكر و فهم و استفادهدر دوران تحصيل پايه
ها ر از آن نترسيد و خود را از كار كنار نكشيد. آن چنان اعتماد به نفس داشته باشيد كه در كنار تكنسينكا

 بتوانيد كار كنيد و آنها را نيز از نظر علمي در ميدان كار تقويت نماييد.
گشتم در كليه مسائل با دقت بيشتري نگاه اگر شخصاً به دوره جواني باز مي

 خواندم.ا ديد اجرايي و عملي ميكردم و دروس را بمي
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 پوراصغر موسي
 خرم آباد 2913متولد 

 ساكن تهران
mussapur@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي خرم آباد 
 2326ماه در سال  8آمريكا به مدت  كامپيوتر هانيول در Main Frameهاي آموزشي دوره
 2322در فرانسه و ايتاليا در سال  Bullشركت  Main Frameهاي آموزشي دوره

 2923دوره مديريت اجرايي در سازمان مديريت صنعتي تهران در سال 
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2983در تهران از  Fiber Homeمدير پروژه شركت مخابراتي 
 2983تا  2981مدير اجرايي شركت مخابراتي واف در تهران از 

 2981تا  2929مدير پشتيباني فني در شهرداري تهران از 
 2929تا  2933كارشناس ارشد فني در شركت ايزايران تهران 

 

 چكيده تجارب
و  Main Frame ،PCداراي تجربه در زمينه تعميرات و پشتيباني سخت افزار سيستم هاي 

Network 
 هاي مخابراتي بيسيم و فيبر نوريداراي تجربه در زمينه طراحي، ساخت و پشتيباني سيستم
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 محمد باقر نعيمي
 تهران 2990متولد 

 ساكن تهران
baghernaeimi@yahoo.com 

 

 تحصيالت
 2933آمريكا  Rensselaer Polytechnicفوق ليسانس مهندسي برق از دانشگاه 

 2931مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 

 تحصيالت ابتدايي در دبستان وهاجي تهران
 

 سوابق شغلي و مديريتي

پارس جنوبي در شركت درريز  23و  21هاي گاز فاز هاي ساخت پااليشگاهعضو هيئت مديره و مدير پروژه
 تهران در حال حاضر

و مسئول اجراي پروژه هاي متعدد از جمله نورد  2963عضو هيئت مديره شركت درريز از سال موسس و 
سرد فوالد مباركه، پتروشيمي بندرامام، پااليشگاه بندرعباس و تعداد زيادي پااليشگاه ميدان گازي پارس 

 جنوبي در عسلويه
برق و ابزار دقيق دفتر جنوا در  سرپرست واحد برق و ابزار دقيق شركت ايريتک در تهران و سرپرست واحد

 2969تا  2960ايتاليا به منظور بازرسي فني تجهيزات فوالد مباركه از 
ماه فعاليت در جبهه هاي سوسنگرد كه منجر به دريافت تقدير  6حضور در جبهه جنگ با كشور عراق و 

 2933نامه گرديد 
ول راه اندازي كارخانجات نيمه تمام از طراح سيستم هاي برقي پروژه ها در شركت ايريتک تهران و مسئ

 2933تا  2932
مهندس پروژه هاي خطوط انتقال در شركت خدمات نفت ايران در خوزستان در دوره خدمت سربازي و پس 

 2932تا  2933از آن 
 

 خانواده

 ا،يهل يازدواج سه فرزند دختر به نام ها نيام و حاصل اازدواج كرده يبا خانم اعظم ساعتچ 2936در سال 
 باشند.يحورا و هما م
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 محمد رضا وزوائي
 تهران 2913متولد 

 ساكن تهران
m.reza.vezvaei@gmail.com 

 

 تحصيالت
 2923فوق ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه تهران 

 2939ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان اديب تهران 

 

 و مديريتيسوابق شغلي 

عضو هيئت مديره و معاون مهندسي و برنامه ريزي شركت توليد نيروي برق دماوند نيروگاه سيكل تركيبي 
 تاكنون 2932مگاواتي از  1886

 2930تا  2983رئيس هئيت مديره و مدير عامل شركت سرمايه گذاري زرگام از 
 2983واتي قم مگا 2000عضو هيئت مديره و معاون شركت ري نيرو پروژه نيروگاه 

 2982تا  2983عضو هيئت مديره و معاون مدير عامل شركت مديران شيمي پروژه انيدريد مالتيک از 
 2982تا  2980از  OPICعضو هيئت مديره و معاون مدير عامل شركت سرمايه گذاري صندوق نفت 

 2980تا  2928رئيس هيئت مديره و مدير عامل سيمان هرمزگان از 
 2928تا  2922برنامه ريزي سازمان تعاون روستايي از  معاون بازرگاني و

 2928تا  2922مدير گروه صنايع نساجي و شيميايي سازمان صنايع ملي ايران از 
 2923تا  2923عضو شوراي عالي پول و اعتبار از 

 2923تا  2923دبير كل اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران از 
 2923معاون وزير تعاون در امور مجلس 

 2923تا  2922ضو شورايعالي معادن، عضو شورايعالي تامين اجتماعي و عضو شوراي عالي كار از ع
 2923تا  2922هاي توليدي از معاون وزير تعاون در امور تعاوني

 2920تا  2963رئيس هيئت مديره و مدير عامل چوب و كاغذ ايران چوكا از 
 2968تا  2962يع ملي ايران از مدير گروه صنايع سلولوزي و بسته بندي سازمان صنا

 2968تا  2962عضو شوراي مديريت صنايع ملي ايران از 
 2963تا 2961رئيس هيئت مديره ايران خودرو و مجري پروژه اتوبوس از 

 

 خانواده

عضو خانواده شهدا، برادر سردار رشيد اسالم پاسدار شهيد محسن وزوائي عضو 
 جاسوسي دانشجويان پيرو خط امام در تسخير النه
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 ايزاك كليمي ياحيد
 تهران 2990متولد 

 ساكن شهر ناتانيا اسرائيل
 نشد. ارتباط برقرار

 

 تحصيالت 
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
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 دوره چهارمي هاي مهندسي برق فاقد ارتباط قطعي

 قهدريحانيسيد جالل احمدي 
 تهران 2913متولد 

 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 
 

 فريدون اكبري خليل آباد
 تهران 2990متولد 

 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 

 

 

 مديغالمحسين بنده اح
 مشهد 2918متولد 

 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 احمد بوستاني
 سبزوار 2990متولد 

 ساكن آمريكا
 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
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 سيد هادي )فرخ( سيدين اردبيلي
 رشت 2990متولد 

 ساكن آمريكا
 

 تحصيالت
 2931ي برق از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندس

 

 

 محمد رضا صدرائي
 تهران 2990متولد 

 

 تحصيالت
 2969ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 

 سيد عطااهلل صفوي نائيني
 زاهدان 2913متولد 

 

 تحصيالت 
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938تهران  ديپلم رياضي از دبيرستان البرز

 

 

 جالل عابديني سهمي
 تهران 2913متولد 

 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
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 هاشم محمدي
 قزوين 2992متولد 

 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 

 محمد رضا مناني
 اصفهان 2990لد متو

 ساكن خارج از كشور
 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 داود ميكائيلي نقده
 اروميه 2913متولد 

 

 تحصيالت 
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
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 هفتمفصل 

 مشخصات دانش آموختگان 

 مهندسي شيميدانشكده 
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 سين افكارعبدالح
 كازرون 2913متولد 

 ساكن تهران
afkar1329@yahoo.com 

 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان حاج قوام شيراز 
set 

 سوابق شغلي و مديريتي

 با سمت هاي زير: 2988تا  2933در گچساران از  شركت بهره برداري نفت و گاز گچساراناشتغال در 
 سال 22مدير فني گچساران به مدت 

 سال 2رئيس منطقه در واحد مهندسي توليد به مدت 
 سال 3سرپرست گروه در واحد مهندسي توليد به مدت 
 سال 3سرپرست پروژه در واحد مهندسي توليد به مدت 

 سال 9مهندس ارشد واحد مهندسي توليد به مدت 
خش هاي مختلف شامل بخش توليد پزانان، توليد نفت و گاز پزانان، واحد سرپرست واحد عمليات توليد در ب

نمک زدائي، واحد تصفيه آب، ايستگاه كمپرسور گاز و سيستم جمع آوري و تزريق گاز در پزانان و گچساران 
 سال 9به مدت 

 سال 2سرپرست ايستگاه بوستر پمپ گوره به مدت 
 سال 2مسئول واحدهاي توليد به مدت 

 سال 9ارآموز به مدت مهندس ك
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 طهمورث الياسي
 قائم شهر 2913متولد 

 ساكن تهران
f_elyasi@yahoo.com 

 

 و توانمندي ها تحصيالت
 2932ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2936ديپلم رياضي از دبيرستان رازي قائم شهر 
 2933ماه در سال  6ژاپن به مدت دوره راه اندازي واحدهاي پتروشيمي در ايران و 

 زبان انگليسي در حد متوسط
 

 سوابق شغلي و مديريتي

رئيس حفاظت فني فالت قاره شركت نفت فالت قاره شامل مناطق نفتي الوان، سيري، خارک و بهرگان از 
 2983تا  2923

 معاون حفاظت فني تهران و سرپرست پروژه ها در شركت ملي نفت فالت قاره
 شد خوردگي و مسئول پروژه ها در شركت نفت فالت قارهكارشناس ار

 رئيس حفاظت فني منطقه الوان در شركت نفت فالت قاره
 مهندس ارشد بازرسي فني و خوردگي فلزات منطقه الوان در شركت نفت فالت قاره 

 مهندس خوردگي فلزات و بازرسي فني منطقه الوان در شركت نفت اليكو
 نيپون در ماهشهر –برداري( شركت پتروشيمي ايران  رئيس مهندسي فرآيند )بهره

 در شركت پتروشيمي ايران نيپون )فارابي فعلي( در ماهشهر DOPرئيس واحد 
 دوره كارآموزي و اپراتوري در كود شيميايي شيراز )پتروشيمي( 

 

 چكيده تجارب
ن مشاركت در اجراي فعاليت هاي زيادي در زمينه طراحي، نظارت و مديريت پروژه هاي مختلف و همچني

 پروژه هايي كه توسط دانشگاه ها و با همكاري فالت قاره انجام ميشد داشته ام.
 

 توصيه به نسل جوان

لذا به نسل امروز توصيه مي  ن داردآ برداشت خاصي از فرد هر سرخوشي وكمال نسبي است و شكوفايي،
نزديک، بلكه دور انتخاب و راه رسيدن به آن كنم با توجه به تحوالت جامعه ابتدا هدف خود را در آينده نه 

 شود.را پيدا كنند، چراكه هدف تنها با تحصيالت مهيا نمي
ساله شغلي در حال حاضر به اين نتيجه رسيده ام كه موافقيت و خوشبختي تنها با داشتن  96از تجربه 

ه شرايط جامعه بستگي مدرک و رشته تحصيلي خوب به وجود نمي آيد و بايد فاكتورهاي ديگري را كه ب
نياز جامعه به اين  علوم در جهان و رو به رشددليل روند ه بدارد در نظر گرفت. هم اكنون اگر دانشجو بودم 

دسترسي به علوم  كه مبناي اموزش وسعي مي كردم زبان انگليسي را اطالعات 
ز و رشته تحصيلي خود را با توجه به برداشت ا كامل كنم و فنون جهاني است را

صنعتي، اجتماعي و غيره انتخاب  شرايط فعلي و آينده جامعه از نظر اقتصادي،
 كنم.

 

 

 



 

254 

 مسعود تدين
 تهران 2990متولد 
 در آلمان Dortmundساكن 

tadayyon@arcor.de 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
در  دورتموند ي( از دانشگاه صنعتVerfahrenstechnik) ييايميش يهانديفرا يمهندس سانسيفوق ل

 2963آلمان در سال 
 2938ليسانس مهندسي مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938مرآت در تهران  رستانياز دب ياضير پلميد
در  يو مال يدر محاسبات صنعت يكاربرد اتياضير يهاتميو الگور کيكاربرد انفورمات نهياخذ تخصص در زم

 2922سال 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

در رشته  يو مال ياطالعات فن يكيتبادل الكترون يهاستميس يسيو برنامه نو يطراح نهير زممشاور ارشد د
 )برق و گاز( در آلمان يو انتقال انرژ ديتول

 در آلمان يكيمواد پالست افتيباز كارخانه يمهندس پروژه و مسئول فن
 2938در سال  رانيدانشگاه آزاد ا يعلم ئتيعضو ه
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 سعيد پورقاسمي
 تبريز2913متولد 

 ساكن تهران
s.pourghasemi@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938تهران  1ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره 
ماه از  28شيمي به مدت دوره آموزشي بدو استخدام در پااليشگاه آبادان براي شركت ملي صنايع پترو

 2939فروردين 
 2933ماه  6آموزش تخصصي در ژاپن به مدت 

 متخصص در زمينه مديريت اجرايي پروژه هاي صنايع پتروشيمي
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2983ها در تهران و عسلويه از هاي متانول دنا و سبالن در شركت راهبرد توسعه طرحپروژه MCمدير 
 (www.pdsco.irتاكنون )

 2988تا  2981مدير عامل شركت پتروشيمي الله در تهران و ماهشهر از 
 2982مدير عامل شركت پتروشيمي پرديس در تهران و هلند 

 2926رئيس مهندسي فرآيند در شركت پتروشيمي بوعلي سينا در تهران و ماههشر از 
 2963ركت پتروشيمي بندر امام در تهران و آلمان از مهندسي ارشد پروژه/ رئيس مهندسي فرآيند در ش

 2969مهندسي ارشد پروژه در طرح احداث مجتمع پتروشيمي اراک در تهران و ايتاليا از 
 2933مهندس پروژه در شركت پتروشيمي ايران و ژاپن در ماهشهر از 
 كارآموز در پااليشگاه آبادان براي شركت ملي صنايع پتروشيمي

 

 چكيده تجارب
 گاز و پتروشيمي هاي نفت،سال تجربه اجرايي و مديريتي در پروژه 10حدود 

 

 ، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام. دو سال در آلمان و دو سال در ايتاليا بصورت ماموريتي اقامت داشته
 متاهل و داراي دو فرزند، فرزند ارشد مهندس برق و ديگري دانشجو

 

 توصيه به نسل جوان

اعتماد به نفس، جديت و  ويت خصلتهاي درستكاري، امانتداري،دارا بودن و تق
 پشتكار، روي پاي خود ايستادن و احساس مسئوليت در قبال وظايف محوله
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 عبدالحسين ثمري ميبدي
 نيشابور 2918متولد 

 ساكن تهران
h.samari@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان خيام نيشابور 
متخصص در زمينه توسعه ميادين گازي و بهره برداري و ارتقاي دانش در فرآيندهاي پااليش گاز و نيز 

 هاي انتقال و نيز سازماندهي نيروي انساني و پروش مديرانسيستم
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2930مهاب قدس در حوزه نفت و گاز از همكاري با شركت 
 2930تا  2982مدير بهره برداري شركت پتروپارس از 

با شركت اني و عضو هيئت مديره  3و  3با شركت توتال و فاز  9و  1در فاز  JMCعضو مديريت مشترک 
 شركت نفت و گاز پارس

 2982تا  2983مدير عامل شركت ذخيره سازي گاز طبيعي از 
 2983تا  2923مليات و عضو اصلي هيئت مديره شركت ملي گاز ايران از مدير ع

 معاون مدير عمليات در امور پااليش در شركت ملي گاز ايران در تهران
 رئيس پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد در مشهد و سرخس

 مسئول راه اندازي و معاون پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد سرخس
 (OSCOبهره برداري نفت و گاز در شركت مناطق نفت خيز جنوب ) سرپرست/ ريئس/ مهندس

 هاي فردوس در دوران خدمت وظيفهتدريس درسهاي شيمي و رياضي در دبيرستان
 

 چكيده تجارب
توسعه ميادين مستقل گازي و بهره برداري و پااليش آن به عنوان اولين تجربه در صنعت نفت كشور پس 

ه طرح سرخس، نكاه و پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد سرخس شكل گرفت. از پيروزي انقالب و در پروژ
انجام شد و عمالً در مقطع راه  Davy Power Gasاي كه طراحي آن توسط شركت آمريكايي پروژه

اندازي و مشكالت فرآيندي كه اينجانب هاي پيش رو براي دوران راهاندازي ارتباط با آنها قطع شد. چالش
ول ارشد با آن مواجه بودم تبديل به فرصتي براي كسب تجربه و به عنوان مسئ

هاي گاز مهندسي ارزش شد. اينكار عمالً باعث افزايش ظرفيت اسمي پااليشگاه
 22كشور گرديد. اينجانب به عنوان مدير عمليات شركت ملي گاز براي يک دوره 

ا با همراهي ساله توفيق توسعه دانش و سرآمدي خصوصاً در توسعه پارس جنوبي ر
با  2962هاي خارجي مانند توتال به دست آوردم. اين فرصت از سال شركت

  2963اندازي پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد آغاز گرديد و نهايتاً در سال راه
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سمينارهاي اتانول آمين در مشهد برگزار شد. اين اولين همايش عملي در رابطه با شناسايي عوامل كاهش 
هاي گازي كشور از جمله پااليشگاه نگي رفع آنها بود و باعث افزايش ظرفيت پااليشگاهظرفيت و چگو

 گرديد. 2928درصد در سال  12كنگان )فجر جم( به ميزان 
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

شناسايي عوامل تخريب و و اثرگذار در ظرفيت واحدهاي شيرين سازي گاز و بهره برداري در مطالعات 
ندسي و طراحي واحدهاي جديد كه مهمترين آن فيلتراسيون در مسير گاز و در مسير آمين در گردش مه

 بوده است.
 بوده است. 2928سه مورد عنوان مدير نمونه در سطح وزارت نفت كه يكي از آنها در سطح ملي به سال 

 

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده

 سيه سفرهاي ماموريتي داشته ام.به كشورهاي تركمنستان، تركيه، فرانسه و رو
 عالقمند به كوهنوردي هستم.

همسرم بازنشسته آموزش و پرورش است و سه فرزند دارم. دخترم ليسانس گرافيک از دانشگاه آزاد و ساكن 
سخت افزار كامپيوتر از دانشگاه آزاد و مقيم قزاقستان و پسرم ليسانس  سكانادا، دختر ديگرم ليسان

 انشگاه اميركبير و مشغول تحصيل در دانشگاه اوتاوا كانادا است.مهندسي شيمي از د
 

 توصيه به نسل جوان

هاي نو خصوصًا فناوري هاي فراگيري براي دانشپس از تحصيالت دانشگاهي در هر مقطع فرصت
ت هاي كاري نبايد شما را از فراگيري دوره كند. بهره برداري از تجربيااطالعات را از دست ندهيد. مشغله

المللي در نظر داشته باشيد. حتماً براي يک مقطع زماني هاي بينشغلي را حتماً در سمينارها و كنفرانس
 هاي خارج از كشور را تجربه كنيد.تحصيل در دانشگاه

 كردم:شخصاً اگر فرصت بازگشت به دوره جواني را داشتم به موارد زير توجه مي
 كردم.ر اقدام ميحتماً براي ادامه تحصيل در خارج از كشو

نمودم و بازخورد آنرا در زندگي شخصي و برنامه ريزي آينده نسبت به تحوالت اجتماعي تدبير بيشتري مي
 دادم.فرزندانم بيشتر اثر مي

 هاي اصولي ريسک بيشتري مي كردم.بيشتر از اينكه در چارچوب حركت كنم براي حركت
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 فرامرز جوالني
 تهران 2990متولد 

 نساكن تهرا
faramarz.joulanai@gmail.com 

joulani@peedco.com 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2930گرايش مديريت عمومي از دانشكده مديريت دانشگاه تهران  MBAفوق ليسانس 

 2933فوق ليسانس طراحي راكتورهاي شيميايي از دانشگاه ويلز انگلستان 
 2932ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938تهران  1پلم رياضي از دبيرستان خوارزمي شماره دي
 هفته در تهران 3هاي آموزشي بازرسي فني جوش به مدت دوره
 در انجمن مكانيک ايران به مدت دو هفته ASMEدوره 

 متخصص در طراحي واحدهاي پااليشگاهي نفت و گاز و پتروشيمي و خطوط انتقال نفت و گاز
 مسلط به زبان انگليسي

 

 شغلي سوابق

تا كنون  2983نايب رئيس هيئت مديره و مدير مهندسي شركت مهندسي و توسعه انرژي پايدار در تهران از  
(www.peedco.com) 

 2983تا  2983بازرگاني شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در تهران از  -مشاور مدير عامل و رئيس كميته فني
اورتهاي تخصصي اداره مهندسي و خدمات فني شركت ملي مهنئدس ارشد فرآيند/ رئيس امور مهندسي و مش

 2983تا  2963گاز ايران در تهران از 
تا  2933مهندس پااليش/ رئيس مهندسي پااليش در اداره مهندسي پااليش و برنامه ريزي پااليشگاه آبادان از 

2963 
 

 ، خانوادهسفرهاي خارجي

 كاالي نفت در لندن اقامت تحصيلي در انگلستان و سه ماه كار در شركت
التحصيل رشته كامپيوتر از دانشگاه شريف و فرزند دوم متاهل و داراي دو فرزند هستم. فرزند ارشد فارغ

 التحصيل رشته عمران از دانشكده فني دانشگاه تهرانفارغ
 

 توصيه به نسل جوان

روس فني مطالبي در مورد اقتصاد كردم همزان با طي دگشتم سعي مياگر فرضاَ دو باره به دوران جواني باز مي
هاي بوجود آمده در جامعه به نحو بهتري بهره و روابط اجتماعي و تحول ياد بگيرم و آنها را بكار ببرم. از فرصت

بگيرم و تهديدهاي اقتصادي و اجتماعي را به فرصت تبديل كرده او براي خود 
 هستم.استراتژي بهتري را پياده نمايم گو اينكه همچنان خوشبخت 

كنم نسل امروز بيشتر مايل است خود تجربه كند تا اينكه بخواهد از تجربه فكر مي
بينند جوانان گذشتگان خود بياموزد. اين موضوع براي پيشكسوتان ناگوار است كه مي

بينند. عالقه جوانان به تجربيات توجهي به گذشته ندارند و فقط تحوالت روزمره را مي
ا پيشكسوتان تجربيات خود را در قالب كتاب يا سخنراني در شود تگذشته باعث مي

 اختيار جوانان قرار دهند.
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 ناصر حيدري گاوكاني
 تهران 2913متولد 

 ساكن تهران
mel_rubberco@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938تهران  ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يک
 دوره مديريت ژاپني در يوكوهاما ژاپن

 دوره پليمر در ايتاليا
 متخصص در رشته توليد قطعات الستيكي و قالب سازي

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 2938هاي الستيک آساد و الستيک مل در تهران و كاشان از مدير عامل و سهامدار شركت
 2932تا  2933ركت ايران ياسا در تهران از مدير توليد ش

 

 دستاوردهاي هنري

 عضو گروه موسيقي دانشگاه در سالهاي دانشجويي
 

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده

 ام.به بسياري از كشورهاي جهان سفر كرده
 ورزش و مديريت عالقمندم.به موسيقي،

روانشناسي و پسرم دانشجوي مهندسي برق  ساله فوق ليسانس 16داراي همسر و دو فرزند هستم. دخترم 
 است.

 

 توصيه به نسل جوان

هاي مسن استفاده و مشاوره اگر فرضاً به دوران جواني باز مي گشتم از تجربه ديگران بخصوص آدم
 رساندم.هاي تلف شده را به حداقل ميكردم و وقتمي

 باشند. توصيه من به جوانان اين است كه پركار باشند و پشت كار داشته
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 داريوش سالجقه
 بافت 2913متولد 

 ساكن تهران
dsal553@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2936ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور كرمان 
 2933ر سال دوره آموزشي مهندسي مخازن نفتي در شركت سهامي خدمات خاص نفت به مدت يک ماه د

 2938دوره آموزشي سيستم هاي سرماسازي در سازمان مديريت ايران 
 2933ماه در سال  1دوره آموزشي نقشه كشي و رسم فني در شركت پارس توشيبا  به مدت 

 مسلط به زبان انگليسي در حد ترجمه متون فني
 مدرس دروس مختلف مهندسي شيمي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 2921ي واحد تهران از ازاد اسالم شگاهدان يعلم اتيه عضو
 تا كنون 2932در تهران از  کيفراسازان جامع مر شركت عامل ريمد

 تا كنون 2989در تهران از  کيفراور مر يميش شركت مشاور / رهيمد اتيه سيير

 2982تا  2923در تهران از  سلفجگان يميش نينو شركت رهيمد اتيه سيير

 2989تا  2926 از تهران رانياي در تهران ميش انيپرش شركت عامل ريمد
 2963تا  2968در تهران از  رانيا كانيپل شركتدر  كارخانه ريمد

 2968تا  2969در تهران از  سهند يكيالست عيصنا شركتدر كارخانه  ريمد و ديتول ريمد

 2961تا  2932در قزوين از  پارس يلوازم خانگ شركت تيفيكنترل ك ريمد

 2936تا  2933در اهواز از  خدمات خاص نفت يسهام شركتدر  نمخاز مهندس

 2933تا  2933در رشت از  بايشركت المپ پارس توشدر  شگاهيو ازما شهيذوب كوره ش مهندس

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

ل ديويد هيمي نوشته ميش يدر مهندس يانياصول و محاسبات بنكتاب هفتم  شيرايو ترجمهمشاركت در 
 بالو

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

امارات  ،هند ،نيچ ،هلند ،اياسپان ،ايتاليا ،المان ،فرانسه ،سيانگلبه كشورهاي 
 ام.سفر كرده لنديتا متحده و
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 پر از رازش ريس ندر اي هايسراسر با شگفت غازشنه آدان نه انجام و  يسمانيچون ر زمان

 مصرف شوديجان م هيسرما ي،مژه بر هم زن ست اندر كفا شيب گز كما کي ،رسن نبشر را زي
 عالقمند به شعر و ادبيات و تاريخ هستم.

شاعر و منتقد  سندهينوي، زبان فارس و اتيادب يدكترداراي مدرک  نيپرومتاهل و داراي سه فرزند هستم. 
كارشناس كارن ، نقاشي و شهر يكارشناس ارشد طراحي، سالجقه كارشناس ارشد معمار دينوي، ادب

 ستيانيپي و قيكارشناس ارشد موسي، معمار
 

 توصيه به نسل جوان

 .بنگرم رامونيبه جهان پ شتريو سعه صدر ب با وسعت فكر كردميم يسعاگر به دوره جواني باز مي گشتم 
 :به گفته حافظ

 ستين نهمهير كه اسباب جهان اآ شيباده پ  ستين نهمهيكارگه كون و مكان ا حاصل

 ستين نهمهيدان كه ز لب تا به دهان ا يفرصت يساق يا مينا منتظرلب بحر ف بر

 

 پيام ويژه
 .ياست و سرچشمه خودخواه يفت جان ادمآكه  ميزيبپره يياز مطلق گرا. است تيجهان امروز جهان نسب

 .رسدياگر مضحک به نظرم يحت ،مين احترام بگذارگرايد شهياند و ربه گفتا

 كننديم رييكه تغ ستيكارخانه ا نيكا دهر الجمله اعتماد مكن بر ثبات يف
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 محمد تقي سيد احمديان
 تبريز 2918متولد 

 ساكن تبريز
ahmadian@ucna.ac.ir 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2936ديپلم رياضي از دبيرستان مهر تبريز 
 مدت دو ماه در ژاپندوره آموزشي مهندسي فرايند پيشرفته به 

 ماه در شركت تكنيپ فرانسه 203ماه و  1دو دوره آموزشي مهندسي تفصيلي به مدت 
 ماه 1در كره جنوبي به مدت  ABSدوره آموزشي پليمر 

 گذراندن مجموعه كامل دوره هاي مديريتي و فني در وزارت نفت
 متخصص در زمينه مديريت توليد

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2988دانشگاه نبي اكرم تبريز از  ري ، پشتيباني و امور منابع انسانيمعاون ادا
تا  2923پتروشيمي تبريز از  3پتروشيمي تبريز/ عضو كميسيون معالمات / رئيس ناحيه  9رئيس ناحيه 

2988 
 2923تا  2920رئيس آموزش پتروشيمي تبريز از 

 2920تا  2968رئيس بخش مهندسي پتروشيمي در حال احداث تبريز از 
 2968تا  2969سوپروايزر واحدهاي تبديل كاتاليستي و تصفيه گاز و آسفالت در پااليشگاه تبريز از 

 2969مهندس پااليش در پااليشگاه تبريز تا سال 
 2936سركارگردان واحدهاي تصفيه گاز و آسفالت و آب ترش در پااليشگاه تبريز از 

 2936 2933ي در پااليشگاه تهران از استخدام در وزارت نفت و شروع كارآموز
 

 تجربيات

ماه براي كاركنان اين مجموعه كه توسط  6برگزاري يک دوره آموزشي پليمر در پتروشيمي تبريز به مدت 
 استادان اميركبير برگزار شد.

 

 تاليفات

 2963به درخواست وزارت نفت در سه جلد در سال « شيمي براي كاركنان نفت»مشاركت در تاليف كتاب 
 

 سفرهاي خارجي و خانواده

 ام.به كشورهاي ژاپن، فرانسه و كره جنوبي سفر كرده
هسمرم خانه دار و داراي دو فرزند دختر و يک فرزند پسر هستم. دختر اول 

 ليسانس كامپيوتر و دختر دوم ليسانس معماري است.
 

 توصيه به نسل جوان

از آن استفاده نمود. درسهاي پايه  درس را بايد عميقاً فهميد تا در هنگام كار بتوان
نظير شيمي، فيزيک و رياضي در پيشرفت كاري بسيار موثر هستند. من از اينكه 

 ها وقت كافي نگذاشتم پشيمان هستم.روي اين درس
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 ماني شريفي خراساني
 تهران 2990متولد 

 ساكن تهران
m.sharifi@nargan.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 ام فناوري اطالعات از دانشگاه تكنيک اتريشفوق ليسانس ناتم

 2933ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938تهران  9ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 

 زبان انگليسي خوب و آلماني متوسط
 

 سوابق شغلي و مديريتي

ژي در شركت مهندسي و مدير تكنولو /مدير بخش مهندسي فرايند /مهندس ارشد فرايند /فرايند مهندس
 (www.nargan.comتاكنون ) 2969ساخت نارگان در تهران از 

 سفارشات خارجي مواد شيميايي گروه صنعتي كفش 
 2969تا  2933ملي از 

 

 توصيه به نسل جوان

 دادم.گشتم به ورزش اهميت بيشتري مياگر فرضا دوباره به دوره جواني باز مي
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 اريحسين شهري
 سمنان 2912متولد 

 ساكن تهران
chimie_andishan@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932تهران  دبيرستان تقويديپلم رياضي از 
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2922مدير عامل شركت بازرگاني شيمي انديشان از 
 2926تا  2923رئيس پروژه در مهندسين مشاور ناموران در تهران از 

 2923تا  2933رئيس مهندسي و برنامه ريزي در شركت پتروشيمي خارک در جزيره خارک از 
 2933تا  2933مهندس فرآيند در شركت پتروشيمي آبادان در آبادان از 

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام.آمريكا، پاكستان، سوريه و عربستان سفر كرده ، فرانسه، تركيه، امارات متحده.به كشورهاي هلند
 هاي شنا و كوهنوردي عالقمندم.به ورزش

همسرم خانه دار و داراي دو فرزند پسر هستم كه اولي مهندس نساجي و دومي ليسانس مديريت مالي 
 است.

 

 توصيه به نسل جوان

كردم كه بتوانم بدون اتكا به ديگران و اي را انتخاب ميشتم رشتهگاگر به دوران دانشجويي باز مي
 كارفرماي ديگر ادامه زندگي بدهم و نياز به استخدام شدن در جايي نداشته باشم.

 

 پيام ويژه
بهترين دوران زندگي من زمان دانشجويي بوده است كه با اندک درآمدي بهترين ايام را با دوستان 

از تجمالت  عامل اصلي آن توقع محدود از يک زندگي دانشجويي بوده كه فارغ دانشگاهي داشتم. شايد
 باشد.چشمي مياجتماعي و چشم و هم
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 بهروز صديق
 رشت 2990متولد 

 ساكن تهران
bsadigh@yahoo.co.uk 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938تهران  9ان هدف شماره ديپلم رياضي از دبيرست
 مسلط به زبان انگليسي

 متخصص در زمينه طراحي پالنت هاي نفت و گاز در دريا و خشكي
 متخصص در زمينه مهندسي ايمني، بهداشت كار و محيط زيست

 متخصص در زمينه تهيه برآورد و پيشنهادات در پروژه هاي نفت و گاز
 

 سوابق شغلي و مديريتي

به  2930تا  2923در تهران از سال  IOEC)) ندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايراناشتغال در شركت مه
، مدير مهندسي، مدير برآوردها و HSEمهندس پروژه، مدير پروژه بهرگانسر، مدير  ترتيب در سمت هاي

  HSEQپيشنهادات، مدير پروژه فروزان و مدير 
زدايي سيري، مدير پروژه هاي روي در دندي  ، مدير پروژه نمک 1مهندسي پروژه خط لوله طرح محرم فاز 

 2923تا  2966و بندرعباس در مهندسين مشاور پارسيكان ايران در تهران از 
 2966تا  2962مدير برنامه ريزي و توليد شركت نفت پارس از 

مسئول عمليات تكميلي و خدمات و سرويس چاههاي منطقه خارک در دريا، رئيس بهره برداري دريا در 
 2962تا  2933نفت ايران پان آمريكن بيس شركت ملي نفت فالت قاره ايران از شركت 

 2933تا  2931افسر ورزش مركز آموزشهاي هوايي نيروي هوايي تهران 
 

 دستاوردهاي ورزشي

 عضويت در تيم واليبال دانشگاه در دوره دانشجويي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

226 

 محمد رضا غياسي
 تهران 2913متولد 

 كانادا ساكن ايالت انتاريو
reza_mirpe@hotmail.com 

 بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
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 طلعت فرخ عالئي
 تهران 2990متولد 

 ساكن ميشيگان آمريكا
 بيوگرافي ارايه نشد.

 

 تحصيالت 
 2931دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي شيمي از 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 در ميشيگان آمريكا General Motors Manufacturingمدير ارشد در 
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 حميد قوامي كيا
 تهران 2990متولد 
 در ميشيگان آمريكا Bloomfield Hillsساكن 

hamid.g.kia@gm.com 

 بيوگرافي ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 2938دكتري مهندسي شيمي از دانشگاه كمبريج انگلستان 

 2933فوق ليسانس مهندسي شيمي از گالج سلطنتي انگلستان 
 2931ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

يكا در مدير گروه آزمايشگاهي كامپوزيت هاي پليمري در آزمايشگاههاي پژوهشي شركت جنرال موتورز آمر
 (www.gm.comميشيگان )

 

 تاليفات

 2939در سال  Sheet Molding Compounds: Science and Technologyمولف كتاب 
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 علي قطب الدين
 آبادان 2918متولد 

 ساكن اهواز
a_ghotbeddin@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933 ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف

 2938ديپلم رياضي از آبادان 
آب و  يلوله ها شيميايي يشستشو، (Piping) صنعتي كشيلوله  ،نفت و گاز فرايند متخصص در زمينه مهندسي

 هيدورليک و تصفيه خانه آببخار و 
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي

يادآوران در مهندسين مشاور پارس جوياب در  كارشناس مكانيكال و فرآيند پروژه آبرساني به ميادين نفتي آزادگان و
 تاكنون 2930دفتر اهواز از 

 2988تا  2982كارشناس فرآيند پروژه پليمر اتيلن كرمانشاه در مهندسي مشاور تكين كو در كرمانشاه از 
 2982تا  2986كارشناس تاسيسات آب و فاضالب پروژه احداث كارخانه ورق عريض در فوالد اكسين در اهواز از 

 2986تا  2980كارشناس فرآيند پروژه جمع آوري و شيرين سازي گازهاي همراه نفت در شركت ايريتک در اهواز از 
 2980تا  2920مهندس تاسيسات و آبرساني طرح توسعه نيروگاه رامين در مهندسين مشاور قدس نيرو در اهواز از 

 2920تا  2962اهواز از  كارشناس شيمي و مكانيک براي نصب و راه اندازي مجتمع فوالد
 2962تا  2966كارشناس توليد در صنايع بهداشتي ايران )بوژنه( در اهواز از 

 2961تا  2932كارشناس مهندسي فرآيند در شركت مناطق نفتخيز جنوب از 
 

 چكيده تجارب
 سال تجربه مهندسي فرايند توليد و آبرساني در مجتمع فوالد و ورق عريض اهواز 3
 مهندسي فرآيند نفت در شركت نفت اهوازسال تجربه  3
 انتقال و شيرين سازي گازهاي ترش نفت در واحدهاي توليد نفت اهواز سال تجربه مهندسي فرآيند تراكم. 6
 سال لوله كشي صنعتي و نصب تجهيزات آبرساني در ميادين نفتي 1

 

 عاليق، خانواده

 دسي شيميعالقمند به تاريخ، فلسفه و نرم افزارهاي كاربردي مهن
ارشد  كارشناسيفرزندان: زهرا ) -)آموزگار بازنشسته( يهمسر: شهناز عباسفرزند دختر هستم.  3متاهل و داراي 

 هيئتعضو  -پزشكي فيزيولوژي تخصصي ي)دكتر بتن(، زهره كلينيک فنيعامل شركت  ريمد -عمران مهندسي
دانشگاه علوم  علمي هيئتعضو  -آبزيان و دريا بيولوژي تخصصي يچمران اهواز(، نگار )دكتر شهيددانشگاه  علمي

 ( ي)كارشناس معمار نگيناهواز(،  تحقيقاتو 
 

 توصيه به نسل جوان

 يو عزت و سربلند شويدخود متخصص و كارآمد  تحصيلي يدر رشته ها كنممي توصيه
نسل جوان و  ترقيتا بستر رشد و  دهيدخود قرار  يكارها اولويتو اقتدار كشور را در 

را در كنار  روحيو  بدنياست ورزش  يرشد متوازن ضرور يفراهم شود. برا ندهآي
. شهامت انتقاد از خود و باشيمو مقتدر داشته  سالم يتا جامعه ا نماييد پيگيري تحصيالت

نقاط ضعف و قوت  .باشيدسازگار  جمعيو با مشورت  كنيد تقويترا در خود  پذيريانتقاد 
 ا در حدود تعيين و پيگيري نماييد.خود را كشف كرده و هدف ها ر
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 سيد محمد محمدي
 زنجان 2990متولد 

 ساكن تهران
seid.m.m@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان كامكار)صدر( قم 
 ه بهرگانمنطق –دوره زبان انگليسي در شركت نفت فالت قاره 

 مواد شيميايي و غيره در شركت نفت فالت قاره -، كاتديهاي خوردگي، حفاظت پوششيدوره
 مسلط به زبان انگليسي

هاي  هاي كاتدي و بهينه سازي سيستمطراحي سيستم -هاي حفاظتيمتخصص در زمينه اعمال پوشش
 تزريق مواد شيميايي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2930تا  2969در شركت نفت فالت قاره از سال  بهرگانرئيس حفاظت فني منطقه 
 2961تا  2938مربي شيمي در دانشگاه آزاد از سال 

 

 چكيده تجارب
اعمال پوششهاي  سال تجربه در طرح و اجراي پروژه هاي حفاظت فني و پيشگيري از خوردگي، 18حدود 

 شركت نفت فالت قارهحفاظتي شامل حفاظت كاتدي و بهينه سازي تزريق مواد شيميايي در 
 مركز آموزشي ابهر –سال تجربه در تدريس شيمي در دانشگاه آزاد سابق  3حدود 

 

 عاليق، خانواده

 هستم. هاي فرهنگيعالقمند به تحقيقات به روز علمي و سرگرمي
ساكن آمريكا، دختر دوم فوق ليسانس و  PhDهمسرم ليسانس و فرهنگي است. دختر بزرگم، مدرک 

 وي رشته مهندسي است.پسرم دانشج
 

 توصيه به نسل جوان

كردم كه مطابق ذوق و استعداد و گشتم در انتخاب رشته دقت مياگر به دوره جواني و دانشجويي باز مي
 شدم.ها را مغتنم شمرده و كمتر دچار احساسات ميام باشد و فرصتخواسته

 

 پيام ويژه
وزد، وقت را رحمت خدا ميهايي از به فرموده پيامبر در عمر هر كسي نسيم

 مغتنم شمرده و خود را در معرض آن قرار دهيد.
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 برزكيسيدرضا محمديان 
 كاشان 2912متولد 

 ساكن تهران
asarubberco@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان صائب اصفهان 
 با صنعت و فناوري توليد قطعات الستيكي آشنا 

 آشنا با زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون  2961مالک و رئيس هيئت مديره و يا مدير عامل شركت توليدي الستيک آسا در كاشان از 
 2961تا  2962مدير توليد شركت محصوالت پارس توليد شوينده )تايد( در تهران از 

 قاتي مواد نساجي در شركت شيميايي پليكم در تهرانمدير پروژه تحقي
 2933تا  2936مدير تاسيسات و توليد رنگرزي در شركت فرش ماشيني راوند كاشان از 

 

 چكيده تجارب
تا كنون عمدتاً در صنعت الستيک بوده و بسياري از توليدات براي اولين بار در  2962تجربه من از سال 

ارجي گرديده است. در حال حاضر هم بسياري از توليدات به طور انحصاري ايران توليد شده و جايگزين خ
 توليد مي شود.

 

 سفرهاي خارجي، خانواده

 ام.به اكثر كشورهاي جهان سفر كرده
 داراي همسر و يک فرزند دختر هستم كه فوق ليسانس كامپيوتر شبكه از كانادا دارد.

 

 توصيه به نسل جوان

ز ندارم چون اعتقاد دارم مديريت جامعه و سيستم اجتماعي حاكم بر جامعه من توصيه خاصي به نسل امرو
بسيار قوي تر و مقتدرتر از آن است كه تک تک جوانها يا انسانها بتوانند راه صحيح مورد تشخيص خود را 

كنيد و  هاي پدر و مادرهايتان را جبرانها و نارساييتوانم بزنم شما جوانها كوتاهيبروند. تنها حرفي كه مي
با هدف رفع معضالت جامعه وارد آن شويد. البته كار خيلي سخت است چون طبيعت انسان به سمت 

 نظمي و بي قانوني است.بي
 

 پيام ويژه
كند و معموالً عاليق و تمايالتش از شرايط موجود اين مملكت طوري است كه انسان هدفش را گم مي

ت و ناامني اجتماعي و اقتصادي باعث گيرد. شرايط عدم ثباذهن و مغزش ايده نمي
شده كه تمامي تمايالت و عاليق و هدفها اقتصادي شده و فكر كردن به پول و 

كند كه محتوا ميسرمايه خصوصيات خوب اجتماعي و اخالق انسان را خراب و بي
 اكثر مردم ما دچار آن هستند.
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 مصطفي مشكوت الديني
 تهران 2990متولد 
 در انتاريو كانادا North Yorkساكن 

m_mdini@yahoo.com 

www.linkedin.com/in/mosdini 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2938فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه بيرمنگام انگلستان 

 2931ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
 Conceptual design and modeling of fluid dynamicsعالقمند به پژوهش در زمينه 

and solid handling 
 

 سوابق شغلي

 تاكنون 1003كانادا از  D.P.E.Coنويسنده فني در 
 1003تا  1002كانادا از  Shaw Stone & Webster Canadaمهندس فرايند در 
 1003تا  1002كانادا  shaw groupمهندس فرايند در 
 1003تا  1002كانادا از  Stone & Websterمهندس فرآيند در 

 هندس فرآيند در شركت ملي صنايع پتروشيمي ايرانم
 

 تاليفات

 Kinematics Of The Brain Activities Volume I, II, III, & IVمولف كتاب 
(www.brainkinematics.com) 
 

 عاليق و خانواده

 عالقمند به طبيعت هستم.
 متاهل هستم.
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 غالمرضا نقره كار
 اهواز 2990متولد 

 و كاناداساكن تورنت
 بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.

 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
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 دوره چهارمي هاي مهندسي شيمي فاقد ارتباط قطعي

 

 هرتصل اخوان
 سنندج 2918متولد 
 B H MULTI INCشركت  -Great Neck -نيويورک -آمريكا

 

 تحصيالت
 نس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريفليسا

 

 

 ناصر بدري فريمان
 بجنورد 2918متولد 

 ساكن نيشابور
 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 گاراپت بوغوس اوانسيانس
 تبريز 2913متولد 

 

 تحصيالت 
 2933ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938از دبيرستان البرز تهران  ديپلم رياضي

 

 

 محمد مهدي جعفرآقائي
 اصفهان 2918متولد 

 

 تحصيالت 
 2933ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
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 سعيد معطر علي آبادي
 اصفهان 2913متولد 

 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 

 نسرين ميربها
 زنجان 2918متولد 

 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 سوابق شغلي

 

 

 محمد رضا ميرسعيدي
 تهران 2990متولد 

 

 تحصيالت 
 2933ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 

 احمد نيك پيام
 شهرري 2990متولد 

 

 تحصيالت 
 2931ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 
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 هشتمفصل 

 مشخصات دانش آموختگان 

 متالورژیمهندسي دانشكده 
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 حسن ارش
 اروميه 2918متولد 

 ساكن آمريكا و استكهلم سوئد
h_arash@yahoo.com 

http://se.linkedin.com/pub/hassan-arash/6/805/969 
 عكس جديد ارايه نشد.

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2330سوئد  University of Skövdeر از فوق ليسانس كامپيوت

 2932ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
 2333در سوئد  Novell Netware Enginnerدوره آموزشي 
 2336در سوئد  Novell Master CNEدوره آموزشي 
 1006در سوئد  Microsoftدوره آموزشي 
 هاي انگليسي و سوئديمسلط به زبان
 مينه فناوري اطالعاتمتخصص در ز

 

 سوابق شغلي

 تاكنون 1003اشتغال شخصي در بالتيمور آمريكا از 
 1003تا  1009در استكهلم سوئد از  TeliaSoneraاشتغال در شركت 
 2333تا  2333در استكهلم سوئد از  Telia Data ABاشتغال در شركت 
 1001تا  2333در سان خوزه آمريكا از  New Moonاشتغال در شركت 
 2333تا  2330در استكهلم سوئد از  Microfront ABاشتغال در شركت 

 

 خانواده

 نام همسر پوري و صاحب يک فرزند پسر به نام بابک هستم كه فوق ليسانس ميكروبيولوژي و حقوق دارد.
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 ميترا اسكوئي زاده

 تهران 2990متولد 
 آلمان Eschweilerساكن 

 بيوگرافي ارايه نشد.
 

 صيالتتح
 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
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 عبدالرسول باقري مارناني
 اصفهان 2918متولد 

 ساكن اصفهان
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان شاه عباس اصفهان 
 متخصص در زمينه ريخته گري قطعات سنگين و مديريت توليد

 آشنايي با زبان انگيسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 2933از  صنايع ريخته گري مصمم اصفهاناحداث و مديريت كارگاه شخصي 
 2968تا  2933مدير آموزش و سنجش در ذوب آهن اصفهان از 

 

 چكيده تجارب
 ياژها و توليد بعضي از قطعات صنعتي شامل:توليد صنعتي بعضي از آل

 قطعات ضد اسيد براي صنايع شيميايي -2

 شيرآالت فوالدي براي صنايع نفت -1

 قطعات سنگين براي عموم سدهاي رودخانه كارون -9
 

 تاليفات و ترجمه

 جلد آن آماده چاپ شده است. 28تاليف دانشنامه ايران و جهان كه تاكنون 
 

 واده، عاليق، خانسفرهاي خارجي

 ام.به كشورهاي آلمان، فرانسه، چين، روسيه، عربستان، سوريه و عراق سفر كرده
 به مطالعه و تاليف عالقمندم

داراي همسر و سه فرزند پسر هستم كه دو نفر مهندس مواد و يک نفر داراي فوق ليسانس حسابداري 
 است.

 

 توصيه به نسل جوان

د حوصله داشته باشيد. پشت كار و پشت كار بسيار در شما را به كوشش و تالش توصيه مي كنم. باي
موفقيت موثر است. در حكد معمول به ماديات فكر كنيد و نه بيشتر. زود مايوس نشويد. در زمينه كاري 

 نوآوري داشته باشيد. 
آلماني ها آلمان را ساختند و ژاپني ها هم ژاپن را، پس ما ايراني ها هم بايد 

ساختن اين كشور بايد هزينه پرداخت. انسان هاي فاسد، ايران را بسازيم. براي 
رشوه بگير، پورسانت بگير كه شوربختانه تعداد آنها زياد است چون سد محكمي 

 كنند. بايد با تالش و پشتكار بر آنها پيروز شد.در برابر اين خواسته مقاونت مي
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 عليرضا پيرمحمدي
 مراغه 2992متولد 

 ساكن تهران
pirmohammadi@saba-ic.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان فروزي مراغه 
 هاي لوله سازي، فوالد سازي، ريخته گري مداوم و نوردمتخصص در زمينه مديريت و اجراي پروژه

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2988ير عامل و سهامدار شركت مهندسي مشاور صنعتي سبا در تهران از مد
 مدير عامل گروه صنعتي صفا در تهران 

 مدير عامل و مجري طرح شركت نورد و لوله صفا در ساوه
 مدير كارخانه و مجري طرح توسعه در شركت نورد پروفيل ساوه

 يت در شركت سپنتامدير برنامه ريزي و كنترل توليد/ مدير كنترل كيف
 كارشناس ارشد متالورژي/ رئيس آموزش و طرح ريزي پرسنل در ذوب آهن اصفهان

 

 چكيده تجارب
 سال 8سازماندهي كار و طبقه بندي مشاغل در ذوب آهن اصفهان به مدت 

 90 مديريت كارخانجات توليدي و اجراي پروژه هاي لوله سازي، فوالد سازي، ريخته گري مداوم و نورد به مدت
 سال

 سال 1اجراي پروژه مركز آموزشي علمي و كاربردي در گروه صنعتي صفا به مدت 
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام.سفرهاي متعدد خارجي جهت كار داشته
 عالقمند به ورزش هاي واليبال و تنيس هستم و در زمان دانشجويي عضو تيم واليبال دانشكده متالورژي بودم.

داروساز و موسس داروخانه سباي زعفرانيه است. دختر بزرگم فوق ليسانس ميكروبيولوژي و ازدواج همسرم دكتر 
 كرده و در مونترال كانادا اقامت دارد. دختر كوچكم دانشجوي مهندسي پزشكي در ايران است.

 

 توصيه به نسل جوان

كرده باشم  يجسارت نكهيو بدون امتفاوت است. با عرض معذرت  اريتا نسل ما بس يمتاسفانه تفكرات نسل امرو
 سهيبا نسل ما قابل مقا يشخص يصبر و تحمل در زندگ يو حت يحرفه ا ينسل امروز در زندگ تياكثر ميگويم
 .حالت دچار كرده است نيموجود در جامعه آنها را به ا تيو وضع ستنديامر مقصر ن نيهم خود آنها در ا ديشا .ستين

 .كنميم هيرا به آنان توص يشخص يتحمل در زندگ و صبر و يحرفه ا يزندگ و تالش در يبهرحال من سع يول
 نييخودم را تع يكار تيفعال نهياول زمگشتم اگر فرضاً به دوره جواني و دانشجويي باز مي

عالوه بر آن قطعا  .كنمن انتخاب آخودم را منطبق با  يآموزش يهابرنامه كردميم يو سع
 تيخودم فعال يبرا ي،در بخش خصوص گرانيد يكار برا ايو  يكار در بخش دولت يبجا

 يداران هيدستاورد سرما نيتالش متخصص لكردم چون متاسفانه در كشور ما حاص يم
 دانند. يخود م هياز سرما يرا فقط ناش زيشود كه همه چيم

 

 



 

242 

 ابوالفضل تمبرچي
 مشهد 2990متولد 

 ساكن كرج
 بيوگرافي عكس جديد ارايه نشد.

 

 تحصيالت
 2933يسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف ل

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 در هشتگرد كرج شركت نان آوران شرقمدير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

243 

 عيسي توكلي
 مشهد 2913متولد 

 ساكن استراليا
tavakoli@bigpond.net.au 

 س جديد ارايه نشد.بيوگرافي و عك
 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
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 محمود حائري جعبي
 گناباد 2990متولد 

 ساكن تورنتو كانادا
haeri99@yahoo.com 
Haeri99@gmail.com 

ca.linkedin.com/pub/mahmood-haeri/1a/123/ba0/ 
 

 نمندي هاتحصيالت و توا
 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 
 1008در تورنتو كانادا   George Brown Collegeمديريت ساخت و اجرا از
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 1002دا از در كانا Gcorp International Incمشاور فني ارشد 
 ياجرائ رياجرا، مد يواحد مهندس مسئولاشتغال در شركت بين المللي مهندسي ايران )ايريتک( در سمت هاي 

 2983تا  2961از  پروژه مجتمع چوب و كاغذ مازندران ريو مد چابهار يكن ها نيريپروژه اب ش
 2961تا  2962جوش پروژه خط لوله گاز كنگان از  ناظر

 2962تا  2938مجتمع فوالد اهواز از  ژنياكس ديجوش واحد ذوب و مسئول نصب واحد تول اتيعمل مسئول

 2938تا  2933در محتمع فوالد بندر عباس سال  يفن كارشناس
 

 چكيده تجارب
هاي چهابهار، مدير پروژه همكاري در نصب و راه اندازي فوالد مباركه، مدير اجراي پروژه آب شيرين كن

اندازي و بهره برداري آزمايشي، عضو كميته بررسي دعاوي پيمانكار غذ مازندران از آغاز تا راهمجتمع چوب و كا
 سال اشتغال در شركت ايريتک 19سازنده مجتمع چوب و كاغذ مازندران تا مرحله بسته شدن پرونده در مدت 

 

 تاليفات

 2982نا تهران تاليف دو جد كتاب باعنوان بررسي متالورژيک عيوب در جوشكاري، نشر كيا
 در تهران 2923منتشره در سال « مديريت فراگير كيفيت، سنن و فرهنگ جامعه»تاليف كتاب 

 ارايه مقاالت متعدد در زمينه مديريت
 

 خانواده

است. دو فرزند دارم. كاوه ليسانس  بازنشسته اكنوني همميش يدوره سوم مهندس يشهال سكاك مهمسر
 كانادا است. Ryersonا و كيانا ليسانس عكاسي از دانشگاه كامپيوتر از دانشگاه يورک كاناد

 

 توصيه به نسل جوان

پرداختم  يم شتريب ياجرائ يها تعيبه واق کياكادم يتخصص نهيزم درگشتم اگر فرضاً به دوران جواني باز مي
(Handy Man ،)زانيم دادم،يمبها  شتريب علوم، هنر خيتمدن، تار خيتار ،يعلوم انسان نهيبه مطالعات در زم 

 يشناس رانيو ا يگرد رانيبه اكردم، را كمتر مي ياتالف وقت در دوران دانشجوئ
 .دادميبها م يبه جهان گرد ليازتما شيب
 

 پيام ويژه
نخورد و  نيتا كودک زم .فرصت تجربه داد ان هآاعتماد كرد و به  ديبه جوان ها با

نها آاموزد، ما خالق  يرست را نمد دنيفتن و دوراه راو به كرات زخم نشود  يزانو
 آنها نيستيم.اما مالک  ميهست
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 بهمن حشمت پور
 تبريز 2990متولد 
 در ايالت مريلند آمريكا Reisterstownساكن 

blcjh@verizon.net 
www.linkedin.com/pub/ben-heshmatpour/7/445/161/ 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2323فورد دكتري فرآوري مواد از دانشگاه استان

 2323فوق ليسانس مهندسي و علم مواد از دانشگاه استانفورد 
 2326آمريكا  Pennفوق ليسانس متالورژي از دانشگاه ايالتي 

 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
سي ساخت و توليد، مهند متخصص در زمينه متالورژي، مواد. فرايند، تحقيق و توسعه، كنترل كيفيت،

 ايهاي وظيفهاي و مديريت و راهبري پروژه، برنامه و گروهاي، ايمني هستههسته
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 Department of Homeland Security, NPPD/IP/SOPD/Nuclearاي در مهندس هسته

Sector Specific Agency  تاكنون 1020در واشينگتن آمريكا از سال 
 Defense Nuclear Facilities Safety Boardاي در ني هستهعضو گروه فني و مهندس ايم

 1020تا  1008در واشينگتن آمريكا از 
 Teledyne Energyمهندسي و پژوهشگر مشاور/ مدير پروژه و مدير برنامه / سرپرست گروه 

Systems, Inc.  1008تا  1000در ايالت مريلند آمريكا از 
  1000تا  2332كا از در نيوجرسي آمري .BLH, Incمدير شركت 

در نيوجرسي  Shieldalloy Metallurgical Corporationمدير ارشد خدمات متالورژي در 
 2332تا  2383آمريكا از 

در آستين ايالت تكزاس از  Tracor Aerospace Corporationمتخصص ارشد مواد و فرايند در 
 2383تا  2382

در ايالت   Thermo Electron Corporationمدير ارشد فني/ مدير پروژه/ سر ارزياب در
 2382تا  2382ماساچوست از 
  Oak Ridge National Laboratoryپژوهشگر در 

 

 چكيده تجارب
  SP-100فعاليت براي برنامه توليد سوخت هسته اي فضايي 

 هاي عامل و غير عامل موشک و هواپيمامتخصص مواد و فرايند براي سيستم
 

 شي و حرفه ايدستاوردهاي علمي، پژوه

 ,ASM, TMS, AIME, I&S, AFS عضو انجمن ها و موسسات 

NAMCS 
 ثبت اختراع محصول يا فرآيند جديد 23بيش از 

 مقاله و گزارش فني 30انتشار بيش از 
 Defense Nuclearدريافت دو جايزه موفقيت از وزارت انرژي آمريكا و 

Facilities Safety Board 
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 داريو ش حمزه لو
 اروميه 2913متولد 

 ساكن ايالت مريلند آمريكا
d.hamilton1@juno.com 

 بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
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 كامبوزيا راستان
 اصفهان 2918متولد 
 در كاليفرنياي آمريكا Westlake Villageساكن 

 رافي و عكس جديد ارايه نشد.بيوگ
 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.ptfgroup.comدر تهران ) شركت پرشيا تاييد فرايندمدير مهندسي و تداركات 
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 سليمان روشندل
 طوالش 2918متولد 

 ساكن تهران
engroshandel@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان ششم بهمن انزلي 
 داراي ديد عمومي در طراحي واحدهاي صنعتي مرتبط به صنايع فلزي

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 در تهران در حال حاضر هندسي واحدهاي ريخته گريدفتر طراحي و ممدير 
 

 خانواده

 متاهل داراي دو فرزند كه پزشک و مهندس هستند.
 

 توصيه به نسل جوان

كردم تفكر اجتماعي يا ايدئولوژي خود اگر فرضاَ دوباره به دوران جواني و دانشجويي باز مي گشتم سعي مي
حق و باطل با مصلحت انديشي و فرصت طلبي بيشتر  را در زندگي روزمره دخالت ندهم و بجاي تبيين

 كردم.عمل مي
 

 پيام ويژه
 تغيير مشاغل در همان حرفه و كسب دانش جامع و همه جانبه نگر همچنان در ايران ضروري است.
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 محمد مسعود رهنماي منفرد
 تهران 2990متولد 

 ساكن تهران
monfared121@gmail.com 

 

 نمندي هاتحصيالت و توا
 2922دكتري علوم قرآن و حديث از دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران 

 2968فوق ليسانس علوم قرآن و حديث از دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران 
 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان رازي تهران 
 رشناس فرق و مذاهبكا

 هاي انگليسي، فرانسه و عربيآشنايي به زبان
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2930تا  2983رئيس امور اداري شركت معدن فرآور امداد در تهران 
 2983تا  2928مدير اداري معاونت معدن مجتمع اقتصادي كميته امداد در تهران 

 2928تا  2963ي مجتمع اقتصادي در قزوين از هاي ساختماني و معاون مالي و ادارمجري پروژه
 2963تا  2969مدير عامل چندين شركت خصوصي از 

 مدير عامل چندين شركت تحت پوشش بنياد مستضعفان در تهران 
 كارگاه ريخته گري خصوصي در تهران 

 

 چكيده تجارب
 سال 6واحدي در شهر محمديه قزوين به مدت  30مجري پروژه 

 سال 3جاري الغدير در سه راه خيام قزوين به مدت اجراي پروژه مركز ت
 سال 3اجراي پروژه مسكوني در شهر جديد هشتگرد به مدت 

 سال 22مديريت امور اداري معاونت معدن مجتمع اقتصادي كميته امداد در تهران به مدت 
 

 عاليق، خانواده

 هاعالقمند در امور فرهنگي به ويژه در زمينه تطبيق ايدئولوژي
فرزند هستم كه به ترتيب مهندس شيالت از دانشگاه آزاد، فوق  3ل و داراي متاه

ديپلم عمران از دانشگاه آزاد، مهندس كشاورزي از دانشگاه تهران و مهندس 
 معدن از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب هستند.
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 سيد محمد سعيدفر
 تهران 2918متولد 

 ساكن تورنتو كانادا
www.linkedin.com/pub/mohammad-saiedfar-p-eng/18/b70/a66 

smsaiedfar@gmail.com 
 بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.

 

 تحصيالت
آمريكا در  Massachusetts Institute of Technologyفوق ليسانس مهندسي هسته اي از 

 2938سال 
 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 در تورنتو كانادا Ontario Power Generationير در مد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

255 

 اردشير طهماسبي خادم اسدي
 الهيجان 2913متولد 

 ساكن تهران
ardi_tka@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2322دكتري علم مواد و متالورژي از كالج سلطنتي لندن در انگلستان 

 2931دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس مهندسي متالورژي از
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان مهرگان الهيجان 

 2322تا  2326دوره پژوهشي به مدت دو سال در انگلستان از 
 توليد و پروژه هاي صنعتي متخصص در امور تدريس، تحقيق،

 تسلط كامل به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

در تهران و دامغان  شركت آلوپارابدر  ارگ كوثر و پروژه پاراب ومينيمآلومعاون مدير عامل و مدير پروژه 
(www.aluparab.com) 

 2983تا  2928در تهران و كرمان از  شركت آلوپارابهزار در  ومينيآلوممعاون مدير عامل و مدير پروژه 
 2989تا  2923مشاور فني شركت بوتان صنعتي در تهران و ساوه از 

 2928تا  2923در تهران و مشهد از  مدير عامل شركت ذوچن
 Roland Rolls, Alloy Pipe, Buhler Welding, Davyمشاور فني در شركت هاي 

Morriss, Sulza Rroll manufacturing   تا  2962در كشورهاي آلمان، انگلستان و اتريش از
2923 

 2922تا  2922مشاور فني پروژه صنايع مس شهيد باهنر در تهران و كرمان از 
 2922تا  2922مشاور فني شركت آلومينيوم پارس در تهران و ساوه ا ز

 2963تا  2963مشاور فني وزارت صنايع سنگين از 
 2962تا  2969مدير پروژه در پروژه صنايع مس شهيد باهنر در تهران و كرمان از 

 2969تا  2960ه از اشتغال در زمينه تحقيقات و آموزش صنعتي در شركت آلومينيوم پارس در تهران و ساو
 2963تا  2961مدرس پاره وقت در دانشگاه صنعتي شريف از 

 2960تا  2936كادر آموزشي و سرپرست گروه متالورژي در دانشگاه صنعتي اصفهان از 
 

 چكيده تجارب
سال تجربه در تحقيقات دانشگاهي،   20ده سال تجربه در آموزشي دانشگاهي، 

 10سال تجربه مديريتي و  10ات صنعتي، سال تجربه در آموزش و تحقيق 10
 هاي صنعتيسال انجام پروژه
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 تاليفات و ترجمه

 2983و  2963منتشره توسط جامعه ريخته گران ايران در سال « آلومينيوم»مولف كتاب 
 2962منتشره توسط مركز نشر دانشگاهي در سال « عمليات كارگاهي آلومينيوم»ترجمه كتاب 
 2922منتشره توسط مركز نشر دانشگاهي در سال « متالورژي فيزيكيمباني »ترجمه كتاب 
، 2929، 2922هاي منتشره توسط مركز نشر دانشگاهي در سال« و علم مواد ياصول مهندس»ترجمه كتاب 

 2981و  2982، 2923، 2929
 2980منتشره توسط نشر اركان در سال « آلياژهاي سبک: آلومينيوم، منيزيم و تيتانيم»ترجمه كتاب 
منتشره توسط مركز نشر دانشگاهي « يآهن ريغ يها اژيو خواص آل ساختاريي، گرما اتيعمل»ترجمه كتاب 

 2980در سال 
 2982منتشره توسط نشر دانش در سال « ديساخت جد يندهايمواد و فرآ كتاب»ترجمه جلد اول 
 2988ش در سال منتشره توسط نشر دان« ديساخت جد يندهايمواد و فرآ كتاب»ترجمه جلد دوم 

 

 ، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام.به كشورهاي اروپائي و آسيائي سفر كرده
 سانسيفوق ل مدختراست.  باز نشسته رياز انگلستان و در حال حاضر دب يسيزبان انگل سانسيل مهمسر
 هستند. مشغول كار در رشته خود در انگلستانهر دو  و عمران سانسيفوق ل مپسرو  يمعمار

 

 به نسل جوانتوصيه 

گشتم بررسي و مشورت بيشتري در رابطه با انتخاب رشته من اگر فرضاً به دوره جواني و دانشجويي برمي
 دادم.تحصيلي قبل از ورود به دانشگاه انجام مي

 

 پيام ويژه
نسل الزم است در ارتباط  نيا يول ،انجام داده است لينوع تحص يامروز انتخاب خود را برا يينسل دانشجو
 يشتريب يمطالعه و بررس ي،دانشگاه دبيرستاني و پيش التيدر زمان تحص فرزندان خود ليبا نوع تحص

 ندهيو آ ليتحص ريمس يعتريوس ديبا د آناندهند تا  ارقر يشتريب اتييانجام داده و فرزندان خود را در جز
 انتخاب كنند.خود را 
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 اختر فرخي پور
 رودبار 2990متولد 
 اليفرنيا در آمريكاك لس آنجلسساكن 

sherie372@aol.com 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2380فوق ليسانس مديريت مهندسي از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در لس آنجلس آمريكا 

 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان ممقاني در تهران 

 آلمان به مدت يک سال Korfفوالدسازي دوره كارآموزي در كارخانه 
 مسلط به زبان انگليسي و آشنايي به زبان آلماني

 

 سوابق شغلي و مديريتي

آمريكا در  Boeingاي در قسمت ساخت سفينه هاي فضايي شركت هاي ماهوارهيمدير پروژه ساخت باتر
 حال حاضر

ها و بعداً به عنوان مهندس ماهوارهبه بعد به عنوان مهندس پروژه روي قطعات مختلف  2333از سال 
 مشغول به كار بودم. Boeingها در شركت سيستم

 Eaton ،Fairchildمهندس پروژه ساخت قطعات مختلف در شركت هاي مختلف فضايي مانند 

Controls  وHoneywell  2333تا  2380در آمريكا از 
 ل از عزيمت به آمريكااشتغال در شركت ملي فوالد ايران در اهواز به مدت سه سال قب

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام.عالقه زيادي به مسافرت دارم و به بيشتر كشورهاي اروپايي و همچنين كانادا و مكزيک سفر كرده
هاي موسيقي كالسيک و شركت در كارهاي خيريه جزو كارهاي سينما و كنسرت پياده روي، خواندن كتاب،

 مورد عالقه من است.
 كند.( تحصيل ميUCLAترم در دانشگاه كاليفرنيا در لس آنجلس )دخ

 

 توصيه به نسل جوان

تحصيالت دانشگاهي مهمترين نقش را براي تعيين زندگي آينده دارد. گرفتن مدرک تحصيلي از 
هاي معتبر مثل دانشگاه شريف درهاي زيادي را براي موفقيت آينده باز خواهد كرد كه بدون آن دانشگاه

 ن پذير نخواهد بود.امكا
 

 پيام ويژه
در زندگي ممكن است فقط چند بار پنجره رسيدن به موفقيت بر روي انسان باز 

تواند بزرگترين ها است كه ميشود. تحصيل در دانشگاه شريف يكي از اين فرصت
 ها را از دست ندهيد.تاثير را در آينده شما داشته باشد. هيچوقت اين فرصت
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 محسن متين
 شادگان 2990د متول

 ساكن استراليا
 ارتباط برقرار نشد.

 

 تحصيالت 
 2933انگلستان  Leeds Universityدكتري مهندسي مكانيک از 

 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
 

 سوابق شغلي

 عضو هيئت علمي سابق گروه مكانيک دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز 
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 مهدي مفيدي
 كاشان 2990متولد 

 ساكن تهران
mehdi@mofidi.net 

 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان خرداد تهران 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2988مدير عامل شركت ماتريس تهران از 
 2988تا  2986سديد تهران از رئيس هيئت مديره شركت صنعتي 

 رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
 2983تا  2929مدير عامل شركت توسعه نيشكر اهواز از 

 2929تا  2963معاون وزير صنايع سنگين از 
 2963تا  2960مدير عامل شركت پروفيل نيمه سبک )گروه صنعتي سديد( در تهران از 

 2960تا  2932ب در تهران از  -ت-ري اممدير عامل شركت تجا
 مهندس خط توليد بدنه در شركت ايران خودرو تهران

 اشتغال در شركت شخصي ريخته گري كاوه در تهران 
 

 ، خانوادهسفرهاي خارجي

 كشور جهان سفر كرده ام. 90به بيش از 
 .هستم متاهل
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 حسن مهدوي شهري

 گناباد 2913متولد 
 انساكن تهر

hs_mahdavi@yahoo.com 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
رشته مديريت استراتژيک كار و كسب دانشگاه جامع علمي كابردي با مشاركت  DBAدانشجوي مقطع 

 موسسه آموزش عالي آرمان تهران
 2936انگلستان  Surreyفوق ليسانس رشته نيروگاه هاي قدرت از دانشگاه 

 2931اه صنعتي شريف ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگ
 2932ديپلم رياضي از دبيرستان دانش و هنر مشهد 

 سطح دو UTو دوره  1دوره راديوگرافي و تحليل كيفيت جوش فلزات سطح 
  1دوره راديوگرافي و تحليل كيفيت جوش فلزات سطح 

 متخصص در زمينه مديريت پروژه هاي صنعتي و سيستم مديريت يكپارچه كيفيت و ايمني
 زبان انگليسي و آشنايي با زبان روسي مسلط به

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2932مشاور در شركت ايتوک ايران از 
 2930تا  2923عضو كميته فني نصب و راه اندازي نيروگاه در شركت توليد و توسعه انرژي از 

 2923تا  2921معاون مدير كل وزارت صنايع سنگين سابق از 
 2921تا  2969شركت صنايع مس شهيد باهنر از مدير اجرايي پروژه در 

 

 عاليق، خانواده

 ، اسالمي و اجتماعي و عالقمند به ورزشعالقمند به مسائل مديريتي
 متاهل و داراي دو فرزند ليسانس و دانشجوي فوق ليسانس

 

 توصيه به نسل جوان

 توكل به خداوند متعال  درستي در امور با راستي و ،پشتكار
 

 پيام ويژه
و  سال يک كار تجربي براساس استعداد2سال درس تئوري موظف باشد  9درصورتيكه دانشجو بعد از 

سپس براي تكميل دانش فني اين كار عملي به  و دهددرصنايع انجام عالقه اش 
اين امر نياز به . راستاي نياز صنايع خواهدبود در دانشگاه برگردد بسيار مفيد و

 دارد. اهرم هاي تشويقي با ي آنالزام صنايع به اجرا قانون و
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 محسن نادري شاهي
 قائم شهر 2990متولد 

 ساكن كشور/شهر
m.naderi@namvaran.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2939ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي تهران 
 ايرانهاي آموزشي در شركت خدمات نفت دوره
 هاي مديريت پروژه، مديريت كيفيت و مهندسي ارزشدوره

 متخصص در زمينه مديريت پروژه هاي نفت و گاز، مديريت پروژه هاي معادن و فلزات
 هاي معادن و فلزات، نفت و گازمتخصص در زمينه طراحي و ارايه خدمات فني مهندسي در پروژه

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 در شركت مهندسين مشاور ناموران رئيس هيئت مديره و مدير عالي پروژه ها
 (www.namvaran.com) 

تاكنون تصدي در سمت هاي مهندس پروژه/  2961اشتغال در شركت مهندسين مشاور ناموران از سال 
 ن و فلزاتمدير مهندسي پروژه/ مدير پروژه در پروژه هاي نفت و گاز و معادن و فلزات/ مدير بخش معاد

تا  2933كارشناس/ كارشناس ارشد بازرسي فني در شركت خدمات نفت ايران/ مناطق نفتخيز در اهواز از 
2962 

 2933تا  2939مهندس كنترل كيفيت در آزمايشگاه مركزي شركت ملي فوالد/ ذوب آهن اصفهان از 
 

 چكيده تجارب
 زاتتجربه در كاربرد مهندسي مواد، جوشكاري، ساخت و ساز تجهي
 مخازن ، مخازن تحت فشار تجربه در طراحي و بازرسي فني خطوط لوله ، لوله كشي ها ،

 تجربه در طراحي واحدهاي صنعتي و مديريت پروژه هاي نفت و گاز و معادن و فلزات
 (EPC)تجربه در اجراي پروژه هاي طرح و ساخت 

 
 سفرهاي خارجي، خانواده

 امآسيايي برحسب ضرورت هاي كاري داشتهسفرهايي به كشورهاي مختلف اروپايي و 
 الكترونيک در كانادا است. گرايشبرق مهندسي همسرم پزشک است و فرزندم سينا دانشجوي دكتري 

 

 توصيه به نسل جوان

گشتم در زمينه هاي هنر و ورزش بيشتر وقت مي گذاشتم و اگر شخصاً به دوران جواني و دانشجويي برمي
وره ليسانس، دوره فوق ليسانس را حتماً در يكي از بعد از اتمام تحصيالت د

 دانشگاه هاي معتبر خارجي دنبال مي كردم.
 

 پيام ويژه
 ."Begin with End in Mind"ما يک شعار در كارمان داريم كه ميگوئيم 

فكر مي كنم تمركز روي اين موضوع يعني ترسيم دورنما در آغاز كار، مي تواند در 
 ايت كننده باشد.مقاطع مختلف زندگي، هد
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 عبدالرسول هاشم زاده
 آبادان 2918متولد 

 ساكن تهران
arboneh@yahoo.com 

aha@chamaan.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2981اطريش  SZAفوق ليسانس مهندسي بين المللي جوش از 

 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
 2932طمي اهواز ديپلم رياضي از دبيرستان كريم فا

 2983ماه در تهران  22هاي صنعتي به مدت در سازمان مديريت طرح PMBOKدوره مديريت پروژه 
 2989ماه در تهران  6هاي صنعتي به مدت دوره مديريت استراتژيک در سازمان مديريت طرح

 21به مدت  Dirah( در انستيتو بين المللي نجوم هلند Vedicديپلم حرفه اي علوم آسترولوژي شرقي )
 2930ماه 

متخصص در زمينه مديريت پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي، طراحي و اجراي اتصاالت جوشي انواع 
 آلياژها، صنعت تفكيک هوا و ساخت سازه هاي فوالدي بخصوص مخازن تحت فشار 

  متخصص در زمينه آسترولوژي )نجوم(
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  2931م مقام مدير عامل در شركت چمان طراح و سازنده پكيج هاي صنايع نفت در تهران از قائ
(www.chamaan.com) 

هاي پتروشيمي در شركت تدبيرنيرو )مهندسي مشاور نيروگاهي و پتروشيمي ( در تهران از مدير پروژه
 2931تا  2988

 در تهران GTLاليست و دانش فني در شركت سرو تهران توليد كننده كات GTLمدير پروژه 
 2982تا  2922معاون اجرايي شركت تكنيكان در تهران از 

 مدير كارخانه شركت تيک تاک توليد كننده سيم جوش در تهران 
 مدير عامل شركت پي اچكو در اهواز

 مدير عامل شركت كاشي ساوه وابسته به بنياد جانبازان در تهران
 اعمجري طرح در سازمان صنايع دف

هاي نفت در شركت ملي نفت ايران رئيس كارگاه مركز و رئيس اداره پروژه
 2963تا  2936جنوب در اهواز از 

 مدير كنترل كيفي كارخانه راكتورساز در اهواز
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 چكيده تجارب
سال تجربه در مديريت برنامه ريزي، طراحي مهندسي پايه و تفصيلي پروژه هاي بزرگ صنايع  10داراي 

 شيمي در مناطق نفتي جنوب مانند اهواز، ماهشهر و عسلويهنفت و پترو
 سال تجربه تعميرات تجهيزات صنعتي در نفت و حفاري و برنامه ريزي 3داراي 
 سال تجربه در كنترل كيفي عمليات اجرايي و نصب تجهيزات صنعتي و خطوط لوله نفت و گاز 3داراي 

 سال 3ي و سالمتي انسانها به مدت مالنجوم كاربردي و استفاده در آن در امور شغلي،
 

 دستاوردهاي ورزشي

و دريافت مدال برنز قهرماني دانشگاه هاي  2932تا  2938قهرمان و كاپيتان تيم وزنه برداري دانشگاه از 
 ايران 

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

ام. به كشورهاي چين، روسيه،  به اكثر كشورهاي اروپايي به ويژه آلمان و ايتاليا براي امور كاري سفر كرده
 تركمنستان و روماني هم سفر داشته ام. 

 عالقمند به ورزش وزنه برداري و شنا و عالقمند به امور علمي مرتبط با حرفه و غير حرفه اي در علم نجوم
 متاهل و داراي دو فرزند دختر هستم.

 

 توصيه به نسل جوان

حرفه اي و اجتماعي كسب كردم شايد وارد حرفه مهندسي  سال در زمينه هاي 30با تجربه اي كه طي اين 
نمي شدم زيرا در علم نجوم به باورهايي رسيدم كه اگر فرصت بيشتري داشتم يا از سنين جواني شروع مي 

 كردم مي توانستم آنرا براي زندگي انسانها براحتي كاربردي كنم.
مسير حرفه خود را بدواً بر اساس ماديات براي دانش آموختگان جديد تاكيد دارم كه انتخاب حرفه يا 

سال اول ارزش كيفي بيشتري  20نگزارند بلكه به كيفيت و يادگيري بيشتر اهميت دهند تا پس از گذراندن 
 پيدا كنند. ضمناً حرفه هايي را انتخاب كنند كه نياز به طراحي داشته باشد و صرفاً كار اجرايي روتين نباشد.

 

 پيام ويژه
و ظريفي در خصوص كاربرد دانش ماورايي يا متافيزيک وجود دارد كه مجال آن اينجا نيست. مطالب جالب 

توان گفت توجه به انعكاس گفتار يا اعمالمان در طرف مقابل خيلي مهم است. بخصوص اما بطور كلي مي
 .هاي قوي قابل تشخيص است Scannerاد كرد كه واقعاً توسط جاگر بتوان انرژي مثبت در آنان اي
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 احمد هراتيان نژادي
 دامغان 2913متولد 

 ساكن تهران

dpajouh@gmail.com 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2938دكتري ريخته گري و قالب گيري با خال از دانشگاه ماشين و الكترونيک بلغارستان 

 فوق ليسانس ريخته گري و قالب گيري با خال از دانشگاه ماشين و الكترونيک بلغارستان
 2931س مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف ليسان

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي شاهرود 
 تسلط به زبان هاي انگليسي و روسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2966مدير عامل شركت دانش پژوه در تهران از 
 2966تا  2961كارشناس ارشد وزارت صنايع سنگين در تهران از 

 2961تا  2933انشگاه صنعتي اصفهان از استاديار د
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 ثبت اختراع ساخت قالبهاي بزرگ صنعتي با روش ريخته گري در خالء 
 اولين سازنده ديش افست دو متري براي بانكها و راديو تلوزيون با كامپوزيت

تحت بازرسي لويدز  20تا  2پارس جنوبي فاز  اولين سازنده آندهاي فناشونده براي پااليشگاه ها و ميدان
 آلمان

 

 پيام ويژه
 در توليد، هر ايده اي شدني است. كافي است آنرا بخواهيد و پيگيري كنيد.
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 دوره چهارمي هاي مهندسي متال رژي فاقد ارتباط قطعي

 سليمان كليمي بابابيكي
 اصفهان 2990متولد 

 ساكن اسرائيل
 

 تحصيالت
 2931مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف  ليسانس

 

 مهربان بلندي
 آبادان 2990متولد 

 ساكن انگلستان/شيلي
 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
 

 محمود پيروزبخت
 تهران 2913متولد 

 

 تحصيالت
 2931تالورژي از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي م

 
 

 محمد سعيد جهانفر
 تهران 2913متولد 

 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 

 
 

 

 محمد سيد صالحي
 گلپايگان 2918متولد 

 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
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 نهمفصل 

 ات دانش آموختگان مشخص

 مهندسي مكانيکدانشكده 
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 كاظم آتشكاري
 رشت 2990متولد 

 ساكن رشت
atashkar@guilan.ac.ir 

http://staff.guilan.ac.ir/atashkari/?lg=0 
 

 تحصيالت
 2332دكتري مهندس مكانيک از دانشگاه ليدز انگلستان 

 2328ي كارديف انگلستان انستيتو تكنولوژ -فوق ليسانس مهندسي مكانيک دانشگاه ويلز
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان آذر تهران 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

تا  2982گروه مهندسي مكانيک دانشكده فني دانشگاه گيالن در رشت از  -دانشيار -عضو هيئت علمي
 (www.guilan.ac.irتاكنون )

 2982تا  2926دانشكده فني دانشگاه گيالن از –استاديار  -ميعضو هيئت عل
 2926تا  2921بورسيه دكتري از طرف دانشگاه گيالن در دانشگاه ليدز انگلستان از 

 2921تا   2969دانشكده فني دانشگاه گيالن از  -مربي -عضو هيئت علمي
تا  2933دستكش گيالن از عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت شيميكو و عضو هيئت مديره شركت 

2969 
 2933تا  2932كارشناس ارشد شركت نورد سنگين كاويان در اهواز از 
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 ورژ آقاجانيان
 تهران 2990متولد 
 كاليفرنيا آمريكا Glendaleساكن 

abctvlive@sbcglobal.net 

 بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 2931انشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي مكانيک از د
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 علي اصغر ابن علي
 تهران 2916متولد 

 ساكن تهران
 بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.

 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي دبيرستان دارالفنون تهران 
 

 سوابق شغلي

 شاور صحن بوستانكارشناس مهندسين م
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 مرتضي اشراقي
 زنجان 2913متولد 

 ساكن تهران
hafiz_eshraghi@msn.com 

 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي )شريعتي ( زنجان 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2930تا  2988طراحي سيستم هاي مديريتي در شركت ايتوک ايران از مدير منابع انساني و 
 2988تا  2981اشتغال در شركت آبرون و تحقيق و توليد آزمايشي ظروف غير تفلني جديد از 

 2981تا  2982مدير مهندسي شركت ايتوک ايران از 
 2982و  2923ز تاسيس شركت شخصي آبرون و فعاليت در زمينه ساخت مبل و صندلي هاي ماساژور ا

 2923تا  2928مدير كارخانه سيم الكي از 
 2928تا  2926مشاور مدير عامل شركت ايريتک از 

 2926تا 2923مجري طرح اسكله هاي تخليه و بارگيري مواد فله اي فوالد در بندر عباس و بندر امام از 
 2928تا  2922عضو هيئت مديره شركت ايريتک از 

 2923تا  2963از مدير مهندسي شركت ايريتک 
و 2963تا  2969مجري طرح احيا مستقيم فوالد مباركه و نماينده شركت مشاور ايريتک در اين طرح از 

 مدير دفتر نمايندگي شركت فوالد در ژاپن به مدت چهار و نيم سال
 2969تا  2962مدير رشد تكنولوژي لوازم خانگي در بخش مركزي سازمان صنايع ملي ايران از 

 2962تا  2933ل گروه صعتي آردل از طرف سازمان صنايع ملي ايران از مدير عام
 2933تا  2938بازرس فني بنياد مستضعفان در امور شركت ايران گاز از 

 2938تا  2933پايه گذاري شركت تاسيساتي در تهران و فعاليت در زمينه تاسيسات و گازرساني از 
 2933تا  2939وب آهن اصفهان در قالب امريه سربازي از اشتغال در بخش مونتاژ و نصب كوره بلند دوم ذ

 

 چكيده تجارب
شده  يمل عيسازمان صنا يوارد بخش مركز يلوازم خانگ يرشد تكنولوژ تيريبه عنوان مد 2962در سال 

 يكارخانجات مل هيكل يو خانگ يهمكاران در گروه لوازم برق گريو با پنچ نفر از د
از انقالب و  يدر حال بحران ناش واحد بودند و 80كه تعداد آنها بيش از شده 

مجدد كرده و  يبردند، سازمان ده يبعد از انقالب به سر م رانيا ميتحر نياول
بود را در نيز آمار  يجمع آورشامل صنعت كه  ييخود كفا يبرنامه ها نياول

 .ميكشور انجام داد
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گاز در  رانيدر شركت ا لهايز كردن اتومبپروژه گاز سو ومطرح شد  يمسئله كمبود انرژ 2969در سال 
بدون اتكا  يابتكار يو روشها زيناچ اريبس نهيپروژه را با هز نيسال ا کيبرنامه كارم قرار گرفت در مدت 

 رانيشركت ا لندريبخش س يلهاياتومب يانجام داده و تمام يشيبه طور آزما يگونه شركت خارج چيبه ه
 يبه جابراي اينكار گاز سوز شدند.  يا هيكاپوت سبز كرا يكانهايپ يدستگاه تاكس 200 نيگاز و همچن

الزم نداشت  يگذار هيگونه سرما چيكه ه لندريس ضيتعو يشارژ گاز از روش ابتكار يستگاهايا سيتاس
گاز  رانيا يو واحد مهندس ديپروژه متوقف گرد نيدر كشور ا عيكمبود گاز ما ليبه دل . بعداًدياستفاده گرد

را در برنامه خود قرار داد كه در بندر  عيوارد كردن گاز ما يبرا يساز رهيو ذخ هيژه اسكله تخلپرو ياجرا
 ياديتا حد ز عيگاز ما يكردن دهها كتاب تكنولوژ فيهمزمان با ترجمه و تالاين صنعت . شدعباس اجرا 

 .ديگرد يساز يبوم
 23ر پروژه فوالد مباركه دعوت شدم. د يهمكار يمعادن و فلزات برا وزارتاز طرف  2969سال  زييدر پا

را كه  ميمستق ايمنعقد شده بود و قسمت اح ايتاليپروژه قبل از انقالب با كشور ا نيا يدالر نهيهزدرصد 
 نيا سانسيژاپن ل KSLشركت سال  نيدر ا. مانده بود يباقهمچنان بود  كاياز كشور آمر آن يتكنولوژ
 ،يدالر ونيليم 100قرارداد  ني. پس از عقد ادش رانيقرارداد او طرف  يداريخر كايرا از آمر يتكنولوژ

. قرارداد منصوب شدم نيا يبود به عنوان مجر تکيرياز طرف كارفرما و مهندس مشاور كه شركت ا ريحق
و ساخت  يمهندس يهاركا تيفيمقوله كنترل ك. نداشت يگارانت شتريسال ب کيبود و  FOBقرارداد  نيا

شركت فوالد در  يندگيدفتر نما . به اين منظور مديريتبود يقيو دق نيكار سنگز ني زاتيتن تجه 60000
پروژه با آن  نيسال ا 2سال در ژاپن و كال  3/3ر طول . دشد سپرده نجانبيبه اكارشناس  10با ژاپن 

 نيبه عنوان بهتر تيبه طور كامل و با موفق متيو اضافه ق هيدالر الحاق کيكشور بدون  يجنگ طيشرا
 کي زاتينصب تجه نهيو هز ياسم تيظرف %220آن  ديتول تيظرف .ديگرد يحد فوالد مباركه راه اندازوا

آمده بود در قرارداد  كهصفحه نقشه و اطالعات  900 يبه جا گرديد.مباركه مشابه فوالد  يسوم واحدها
 .ديگرد رانيا به يپروژه و انتقال دانش فن تيموفق . اين كار باعثشد افتياطالعات در تيش 10000حدود 

بر مبناي تجربياتم در كشور ژاپن واحد مهندسي شركت ايريتک را تجديد سازمان نمودم و  2963در سال 
بر اين اساس طراحي اساسي و تفصيلي اولين طرح احيا مستقيم براي فوالد اهواز را بدون حضور خارجيها 

 يبا مهندس ميمستق اينوع اح نيواحد از ا 28 كه تا كنون هديسبب گرد يتكنولوژ نيبسط اشروع كرديم. 
 شود. يساخته و راه انداز يرانيكامل ا

فوالد در بندر عباس و بندر  يمواد فله ا يريو بارگ هيتخل يطرح اسكله هادر ادامه اجراي  2923در سال 
و بود شده سال جلو تر وارد كشور  3بندر عباس  زاتيتجه. طرح شدم نيا يسپرده شد و مجر ريامام به حق

درصد  20حدود  يسال با طرح ابتكار 1در عرض  اهاو تنگن يپوليب يبا همه بود. رفتن  نيدر حال از ب
به  کينزدو موقت اين طرح  يابتكار يراه انداز از آن آغاز شد. يو بهره بردار يپروژه بندر عباس راه انداز

بار  نياول را نيز كه برايله بندر امام اسك گريفوالد درآمد داشته است. از طرف د يتومان برا ارديليم 8
مارک  ونيليم 200 معادلبندر امام  زاتيتجه نيقرارداد تام به اتمام رساندم. شديساخته م هايرانيا توسط

تقليل  مارک ونيليم 3/28قرارداد را به  نيا رقم ،زاتيكردن ساخت عمده تجه يبود كه توانستم با داخل
 .از من اجرا نگرديداين قرارداد بعد  اگرچه ،دهيم
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به عنوان مدير مهندسي در شركت ايتوک ايران تجديد سازمان نموده و واحد مهندسي نفت،  2982در سال 
 گاز و پايپينگ را تاسيس نمودم.

 ،رانيدر ا 3000و سري ايزو  تيريمد يقبل از مطرح شدن استانداردهاو تاكنون  2963از سال در مجموع 
اطالعات را  يو جمع آور يمهندس تيريمد يها ستميس توکيو ا تکيريسپس در ا ،توانستم در دفتر ژاپن

 .مينما ادهيو در حد امكان اجرا و پ يطراح
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 چهار سال و نيم در كشور ژاپن اقامت داشته ام.
 هم اكنون مشغول تاليف كتابهاي فرهنگي و فلسفي هستم.

 پسر هستم. متاهل و داراي سه فرزند
 

 توصيه به نسل جوان

ام را به شرح  ياز زندگ برداشت ها دهيهستم و چك بوده و نيزم رانياعزيز  فرزندانمن عاشق همه شما 
 كنم:زير بيان مي

 النيو س يگانگيا در آنر يكپارچگيكه  -كپارچهيعالم  نيدر ارا  گاهتانيخود و جا ،تانيشخص يدر زندگ
كار  نياز ا يو لحظه ا ديبشناس -ديكنيمشاهده م يبخوب يكم بر جهان هستحا يو نرم افزارها نيقوان

 .ديافل مباشغ

به هر  ديينما يخود ساخته و سع يشهيهمواره وفا به عهد را پ ي،و اجتماع يشركت ،يسازمان يدر زندگ
 داشتن و انيبدون جر كنيد. نهياجتماعات موفق را نهاد يريشكل گ يهياصل اول نيممكن ا قيطر

 اصل، سازمان و اجتماع خوشبخت وجود نخواهد داشت. نيا تيحاكم
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 سيد ابوالفضل)حميد( افصح هجري
 كرمان 2913متولد 

 ساكن ونكوور كانادا
h_afsah@yahoo.com 

 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره يک تهران 
 

 غلي و مديريتيسوابق ش

 تاكنون 1002از  كاناداونكوور  در Canadian Digital Worldعامل شركت  ريمد
 عامل موسسه عمران رفسنجان ريمد

 موسسه عمران رفسنجان رهيمد اتيامناء و ه اتيه عضو
 بندرعباس –آهن بافق باالست راه يشركت كرمان شن، مجر رهيمد أتيه سيير
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 الماسي محمد
 مشهد 2990متولد 

 ساكن اهواز
almasitbe@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان علوي مشهد 
 2981ماه در سازمان مديريت صنعتي  6پروژه( به مدت  -كيفيت-توليد-مديريت )عموميدوره آموزشي 

 يمخازن فوالد ياجرا و يطراح، نظارت بر اجرا تيريمد، اجرا تيريمد، پروژه تيريمدصص در زمينه متخ
 API-650استاندارد  و كاربرد سوخت رهيذخ

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2930در اهواز از  وستنيمشاور تهران  نيمهندسدر  نظارت ريمد
 2930تا  2982از  بندرعباس  نيشاور نوم نيمهندسدر  نظارت ريمد
 2982تا  2983از  ماهشهردر  كو نيمشاور تك نيمهندس نظارت ريمد
 2983تا  2983از  اهوازو  رجانيسدر  MMTEمشاور  نيمهندس نظارت ريمد
 2983تا  2989از  اصفهاندر  شگاميمشاور پ نيمهندس نظارت ريمد
 2989تا  2982از  اهوازو  انشاهكرمدر  مشاور نوها نيمهندسدر  نظارت ريمد

 2982تا  2922ي از ساردر  رهروصنعت يمهندس ه شركتيرمد اتيه سيير و رعامليمد -سهامدار
 2922تا  2929ي از سار -كرمانشاه -شاهروددر  صنعت نياكس يمهندس پروژه شركت ريمد

 2929تا  2963 از تهراندر  ساخت منيا يمهندس ه شركتيرمد اتيه سيير و رعامليمد -سهامدار
 2963تا  2961از  تهراندر  فرهمند يساز نيماش زات كارخاتهينصب تجه ريمد -آالت نيطراح ماش

 2933از  تهراندر  غله كشور سازماني در كارشناس فن -زاتينصب تجه ريمد -ينگهدار و راتيتعم ريمد
 2961تا 

 2933تا  2939از كارخانه ذوب آهن اصفهاندر  زاتيمهندس نصب تجه
 

 چكيده تجارب
در نقاط  يمختلف صنعت يپروژه ها ياجرا نظارت بر تيريمد پروژه و تيريمدتجربه در  سال 30 داراي

 مختلف كشور
 

 سفرهاي خارجي، خانواده

 سفر كرده و در آنها اقامت داشته ام. آلمانو  فرانسه، ايتاليا، انگلستان يكشورهابه 
صدف در رشته طراحي صنعتي و  متاهل و داراي دو فرزند دختر و پسر هستم.

 اميرحسين در رشته معماري داخلي تحصيل كرده است.
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 محمود اميني كافي آباد
 تهران 2990متولد 

 ساكن تهران
mnkfbd@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 29332ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان علوي تهران 
 2921ره آموزشي مديريت استراتژيک در سازمان مديريت صنعتي دو

 متخصص امور تربيتي كودكان و نوجوانان، سالمت خانواده و اقتصاد
 اشنايي با زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2932مشاور عالي موسسات خيريه و تربيت اسالمي در تهران از 
 2983تا  2986مان صدا و سيما از مشاور برنامه دانش و اقتصاد در ساز
 2930تا  2988مدير عامل شركت سما در تهران از 

 2988تا  2923ها در طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي در تهران و خوزستان از مدير پروژه
اشتغال در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ماشين سازي اراک در سمت هاي عضو هيئت مديره، 

 2923تا  2969دسي، طرح و برنامه، آموزش و تحقيق در تهران و اراک از معاونت مهن
 2969تا  2933معاون عمراني استانداري كرمانشاه از 

 2933تا  2936طراح در شركت مهندسي ايريتک تهران از 
 

 چكيده تجارب
 حدود سي سال تجربه در مديريت پروژه هاي عمراني، مهندسي و سازماندهي

 ه در برنامه ريزي و مديريت پروژه هاي آموزشي و تحقيقاتيحدود شش سال تجرب
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 به كشورهاي اروپايي و مصر سفر كرده ام.
 عالقمند به ورزش شنا هستم.

سال  10تا  28داراي همسر و يک پسر و دو دختر هستم كه هر سه در سنين 
 ازدواج كرده اند.
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 علي ايپكچي
 تهران 2990متولد 
 كاليفرنيا آمريكا San Carlosساكن 

ali.ipakchi@oati.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2328دكتري مهندسي مكانيک از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 

 2323فوق ليسانس مهندسي مكانيک گرايش كنترل از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 
 2931 ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

كارلوس  ساندر  OATIدر شركت  Smart Grid & Green Powerمعاون مدير عامل در حوزه 
 تاكنون 1008كاليفرنيا آمريكا از 

در سان كارلوس كاليفرنيا آمريكا از  KEMA Consultingمشاور و معاون مدير عامل در شركت 
 1008تا  1003

 1003تا  2333از  در سان حوزه كاليفرنيا آمريكا ALSTOMمدير شركت 
 2333تا  2328در پابلو آلتو كاليفرنيا آمريكا از  ABBمهندسي/ مدير در شركت 

 

 چكيده تجارب
و  Smart Grid  ،Green Power داراي تجربه در زمينه سيستم هاي قدرت، مهندسي نرم افزار،

Grid Operations 

 

 سفرهاي خارجي، خانواده

 هاي زيادي سفر كرده ام.كنم و به كشوردر آمريكا زندگي مي
 متاهل و داراي دو فرزند دختر و پسر هستم.

 

 توصيه به نسل جوان

سخت كار كنيد. هميشه دنبال فرصت هاي جديد باشيد و به يادگيري مهارت هاي 
 جديد بپردازيد.

به مهارت هاي انساني در حوزه تعامل با مردم و موضوعات اجتماعي بيشتر توجه 
 كنيد.

 
 

 

 

http://www.linkedin.com/search?search=&sortCriteria=R&keepFacets=true&facet_G=us%3A84&trk=prof-0-ovw-location
http://www.linkedin.com/search?search=&sortCriteria=R&keepFacets=true&facet_G=us%3A84&trk=prof-0-ovw-location
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 مشادعليرضا با
 تهران 2992متولد 
 در كاليفرنيا آمريكا Northridgeساكن 

ali_bamshad@dot.ca.gov 

 بيوگرافي و عكس جديد ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
 

 سوابق شغلي

 در كاليفرنياي آمريكا California Department of Transportionاشتغال در 
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 يوسف بزرگ نيا
 تهران 2913متولد 

 ساكن بركلي كاليفرنيا آمريكا
yousef@berkeley.edu 

www.ce.berkeley.edu/people/faculty/bozorgnia 
www.linkedin.com/pub/p-yousef-

bozorgnia/10/383/854 
 

 اتحصيالت و توانمندي ه
 2383دوره تحقيقاتي فوق دكتري در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه مک مستر كانادا 

 2382دكتري مهندسي عمران از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 
 2323فوق ليسانس از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 

 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 ( در اياليت كاليفرنياPE)داراي گواهينامه مهندس حرفه اي 

 محقق، مدرس و مشاور در زمينه خطرات حركت زمين و مهندسي زلزله
 

 سوابق اخير شغلي و مديريتي

 1003( در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي از PEERمدير اجرايي مركز پژوهشي مهندسي زلزله پاسيفيک )
 تاكنون

( در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي از PEERيک )معاون مدير اجرايي مركز پژوهشي مهندسي زلزله پاسيف
 1003تا  1003

 استاد تمام معين دانشكده مهندسي عمران دانشگاه بركلي در كاليفرنيا
 استاد تمام معين دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف

 

 چكيده تجارب
لزله و تحليل خطرات زمين سال تجربه پژوهشي و مشاوره حرفه اي در زمينه مهندسي ز 91داراي بيش از 

 لرزه اي
 الملليپژوهشگر مسئول در بسياري از پروژه هاي تحقيقاتي تراز باال در سطح ملي و بين

 مدير پروژه، مهندس اصلي و مهندس مدير در بسياري از پروژه هاي مهندسي زلزله
آناليزهاي چند تخصصي خطرات انجام پروژه هاي متعدد زلزله از آناليز و طراحي ساختمانها و پلها گرفته تا 

 زلزله
براي پيش بيني حركات زمين كه بصورت جهاني براي آناليز   Campbell-Bozorgniaمبدع معادله 

 خطرات قطعي و احتمالي زلزله بكار مي رود.
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

هاي دريافت جايزه تعالي در نوآوري براي پروژه ابداعي تحقيقاتي ساختمان
( در WSSPCبلند از شوراي سياست گذاري زلزله اياليت هاي غربي آمريكا )

 1029سال 
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 Structural Engineeringدريافت جايزه تعالي در زمينه تحقيقات مهندسي سازه مشتركاً توسط 

Association of California  وStructural Engineering Association of 

Northern California 1020ال در س 
براي مقاله Journal of Earthquake Spectra دريافت جايزه بهترين مقاله توسط 

Comparisons of the NGA ground-motion relations  1008در سال 
 U.S. National Earthquake Hazardمنتخب به عنوان فرد حرفه اي همكار براي 

Reduction Program  توسطEarthquake Engineering Research Institute  در
 2333سال 

  2338در سال  ASCEعضو منتخب همكار توسط موسسه آمريكايي مهندسين عمران 
 2328و  2323دريافت بورسيه فوق ليسانس و دكتري از دانشگاه بركلي در سال هاي 

براي مهندسي زلزله شريانهاي حياتي در  ASCEهمكاري با كميته اجرايي ملي شوراي فني انجمن 
( و عضو كميته 1022تا  1020(، رئيس كميته اجرايي )1021تا  1008مت هاي عضو كميته اجرايي )س

 1029تا  1021جايزه از 
المللي زلزله شناسي و فيزيک درون زمين عضو كميسيون خطرات، ريسک و حركات شديد زمين انجمن بين

IASPEI  تاكنون 1002از 
 تاكنون 1002از  CISNليفرنيا عضو كميته مشاوره شبكه يكپارچه زلزله كا

 1003عضو برنامه ابزار دقيق حركات شديد ايالت كاليفرنيا و عضو زيركميته واكنش بستر زمين در زلزله از 
 1021تا 

 1020تا  1002دستيار سردبير بولتن انجمن زلزله شناسي آمريكا از 
 1003تا  1002از  عضو هيئت مديره موسسه پژوهشي مهندسي زلزله شاخه كاليفرنياي شمالي

 تاكنون 2386از  EERIعضو موسسه پژوهشي مهندسي زلزله 
 عضو انجمن مهندسين سازه كاليفرنياي شمالي

 عضو انجمن آمريكايي زلزله شناسي
 1003تا  1003عضو گروه نظارتي مدل سازي علمي مقامات زلزله كاليفرنيا از 
در بركلي در سال  ASCEزلزله كنفرانس عضو كميته راهبري شوراي فني شريانهاي حياتي مهندسي 

1003 
 1006عضو كميته فني پنجمين كنفرانس ملي زلزله براي پلها و بزرگراهها در سانفرانسيكو در سال 

 

 تاليفات

 الملليمقاله علمي و انتشار آن در مجالت و كنفرانس هاي معتبر بين 203تدوين 
 Earthquake Engineering: From Engineering Seismology toتاليف كتاب 

Performance-Based Engineering  1003در سال 
در سال  Engineering characterization of ground motionتاليف فصل پنجم كتاب 

1003 
 Early years of earthquake engineering and its modernتليف فصل اول كتاب 

goal  1003در سال 
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 منصور بيگدلي
 رانته 2918متولد 

 ساكن تهران
mansourbigdeli@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2939ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
 2936ماه  3دوره مهندسي پروسس و طراحي در كارخانه دوپانت هلند به مدت 

 و نصب كارخانجات شيميايي و نفت و گاز و پتروشيميهاي ساخت متخصص در زمينه مديريت پروژه
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.akshenco.irتا كنون ) 2988مدير عامل شركت مهندسي مشاور اكشن در تهران از 
 2988تا  2981مهندس ناظر مكانيک در شركت مهندسي انرشيمي از 

 2982تا  2921مجري و مديرعامل شركت شخصي داروسازي كيمياپژوهان از 
 سازي ايران در تهرانمدير دفتر فني شركت كابل

 هاي مهندسي در شركت پلي اكريل ايران در اصفهانمهندس پروسس و سرپرست و مجري طرح
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 محمد پناهنده

 بيرجند 2913متولد 

 در آمريكا Orindaساكن 

mp@basce.com 

mpanahandeh@gmail.com 

 

 تحصيالت

 2323هندسي مكانيک از دانشكده مهندسي عمران دانشگاه كاليفرنيا در بركلي دكتري م

 2323فوق ليسانس مكانيک كاربردي از دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 

 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2382از  Berkeley Applied Science & Engineering Inc.  (BASE)مدير 

(www.basce.com) 

 تاكنون 2383هاي پيشرفته در سانفرانسيسكو كاليفرنيا از مشاور ديناميک سازه

 2388تا  2383كاليفرنيا آمريكا از  Pleasant Hillدر  Mark Groupمهندسي ارشد در 

 2963تا  2938ه صنعتي شريف از دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگا -استاديار -عضو هيئت علمي

 2323تا  2323دستيار پژوهشي در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي از

 

 چكيده تجارب

سال تجربه در زمينه مهندسي مكانيک و مهندسي پزشكي و فعاليت در زمينه مواد هوشمند  90داراي 

smart materials  وshape memory alloys تي از موسسات كه منجر به دريافت بودجه تحقيقا

 ،National Heart ،Lung and Blood Institute (NHLBI) of NIHهاي و سازمان

Office of Scientific Research (AFSOR)  وNASA Goddard Space Flight 

Center .گرديده است 

شامل طراحي ابزارهايي براي وسايل كارديووسكوالر  NIHتحقيقات مربوط به بودجه 

cardiovascular (و نمونه آزمايشگاهي فنرهاي منبسط شونده عروقstents با قابليت عملكرد باال )

 است كه به كمک بهبود پارامترهاي طراحي مكانيكي حاصل شده است.

 Material modeling of shapeتدوين و انتشار چندين مقاله در زمينه 

memory alloys  وDesign of self-expanding stents and 

simulation of smart structures  
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 هاي پژوهشيفهرست پروژه
A Novel Approach to Transjugular Intrahepatic 
  

Portosystemic Shunts (TIPS): Stent Polymer Paving 

Composites, 2002. 
 

A CAD System for Nickel-Titanium Medical Devices, Phase II, 

Design of Coronary and Peripheral Stents”, 2000. 
 

A CAD System for Nickel-Titanium Medical Devices, Phase I, 

2001. 
 

Global-Local Modeling of Composites Using Homogenization 

Methods, 1998. 
 

Computer Simulation of Smart Structural Systems, 1997. 

A Design Tool for Intelligent Structures, 1996. 
 

Structural Integrity of Intelligent Materials and Structures/Shape 

Memory Alloys, 1995-1998. 
 

Development of an Advanced Continuum Theory for Composite 

Laminates, 1991. 
 

Development of an Advanced Continuum Theory for Composite 

Laminates/Numerical Implementation, 1992-1995. 
 

Fracture-based Failure Criteria and Nonlinear Stress Analysis 

for Offshore Platforms, 1987. 
 

A Damaged-Based Rate-Dependent, Constitutive Theory for a 

Class of Nonlinear Materials, 1977. 
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 ناصر پهلوان محمدعلي
 تهران 2990متولد 

 ايالت مريلند آمريكا Potomacاكن س
npahlevan@hotmail.com 

 بيوگرافي ارايه نشد.
 

 تحصيالت 
 2939ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي

 تاكنون 1008در واشينگتن آمريكا از  Tetra Tech FCهاي بزرگ در شركت برنامه ريز ارشد پروژه
 1008تا  1009در آمريكا از  Capitol Technology Services, Incبرنامه ريز ارشد در 
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 ساريجالومحمد حسين ترابي 
 اروميه 2913متولد 

 ساكن تهران
torabi@itokgroup.com 

 

 تحصيالت 
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.itokgrpoup.comتاكنون ) 2982يتوک ايران در تهران از رئيس هيئت مديره شركت ا
 2982تا  2962مدير عامل شركت ايتوک ايران از 

 2962تا  2961معاون مهندسي شركت ايريتک تهران از 
 2962تا  2962مدير پروژه احياء مستقيم فوالد مباركه در شركت ايريتک از 

 2962تا  2933 سرپرست واحد مكانيک در شركت ايرتيک تهران از
 2933تا  2933هاي مختلف در شركت ايريتک تهران از مدير واحد اجرايي در پروژه

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 عضو شوراي عالي توسعه توان داخلي حوزه صنعت نفت
 هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيميرئيس هيئت مديره انجمن شركت

 اديه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و صنايع انرژي ايرانعضو هيئت مديره اتح
 تهران استان معدن مهندسي نظام سازمان عضو

 هاي برتر معدن ايراندريافت تنديس از اولين كنگره ملي چهره
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 زال جاناني
 ارسباران 2918متولد 

 ساكن تبريز
zal.janani@yahoo.com 

 

 تحصيالت
 2931كانيک از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي م

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان رازي تبريز 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2986مدير نظارت در مهندسين مشاور تاراطرح در تهران از 
 در مهندسين مشاور سازه تهران  EPمدير كارگاه 
 در شركت بن آور )پيمانكار مديريت تهران(  MCمدير كارگاه 

 ير نظارت/ مهندس طراح/ مدير پروژه در مهندسين مشاور طرح و انديشه تهران مد
 سرپرست كارگاه شركت ساختماني و تاسيساتي دميرل تبريز

 مهندس ساختمان و نصب در ذوب آهن اصفهان 
 

 چكيده تجارب
 بيمارستاني، پتروشيمي، فوالد و معدنيهاي متعدد عمراني، صنعتي، انجام پروژه

 

 به كيهان شناسيعالقمند 
همسرم عصمت سياح روي زمين، خانه دار، دختر اول مريم، دندانپزشک و دختر دوم مهرنوش، فوق 

 ليسانس فيزيولوژي است.
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 علي جمشيدي
 ارسباران 2916متولد 

 ساكن كرج
alijamshidi@rocketmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931صنعتي شريف  ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه
 2932ديپلم رياضي از دبيرستان پهلوي اهر 

 به مدت يكماه در كشور چين مترو يقطارها يكيمكان و يبرودت يستمهايس ينگهدار و ريتعم و يراهبردوره 
 روز در كشور اتريش 23ي به مدت ليخطوط ر ركوبيز يهادستگاه ينگهدار و ريتعم و يراهبردوره 

 يپله برق و آسانسور ،يبرودت يستمهايس مطبوع، هيتهو يستمهاينصب س ،ساخت و يطراحمتخصص در زمينه 
 مسلط به زبان انگليسي و آشنايي با زبان آلماني

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2931تا  2983از  تهران يبهرو مشاور نيشركت مهندسدر  آسانسور و يپله برق ،يساتيتاس يهاپروژه ريمد
 2983تا  2963ر شركت متروي تهران از ي دساتيتاس يهاپروژه ريمد

مدير خدمات فني، آموزش در شركت هاي صنايع غذايي پيچک، لوازم خانگي پارس الكتريک، ايران خودرو و 
 2963تا  2936دانشگاه خواجه نصير از 

 

 چكيده تجارب
 سال 23از ها به مدت بيش ي در تهران و شهرستانبرودت يها ستميس يدازطراحي، ساخت و نصب و راه ان

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 2980و  2926در سالهاي  تهران يمترو يپروژه ها يراه انداز در يهمراهدريافت تقديرنامه از شركت مترو براي 
 2983در سال  تهران يمترو يپروژه ها يراه انداز در يهمراهدريافت تقديرنامه از شهرداري تهران براي 

 

 خانواده، سفرهاي خارجي

 ن،يچ ،يجنوب كره ،فنالند، ، مجارستانيچكسلواك ا،يتاليا سوئد، س،يسو فرانسه، ش،ياتر آلمان،به كشور هاي 
 سفر كرده ام. سنگاپورو  هندوستان

و دخترم ليسانس مهندسي  ITفرزند هستم. پسرم مهندس مواد سراميک، پسر ديگرم دانشجوي   9متاهل و داراي 
 پزشكي است.

 

 نسل جوانتوصيه به 

هاي كار مي كنيد، در كنار آموخته هاي علمي و فني از زمان درست استفاده كنيد. در صورتي در موسسات و سازمان
رسانيد. در زندگي ميدر مسئوالن اين باور را اثبات كنيد كه كارهاي مورد تعهد را در زمان مقرر مديريت و به اتمام 

از مسائل حاشيه اي در محيط كار خودداري كنيد. با افراد رده باالي سازمان خصوصي و اجتماعي زمان را هدر ندهيد. 
ارتباط كاري و مديريتي برقرار كنيد. آنان معموالً به چنين ارتباطي نياز دارند و اينكار بسيار مفيد خواهد بود. در 

فعاليت هاي خصوصي اگرچه تورم هميشه هست و بالي جان افراد مزد بگير است، ولي 
باشد. در ايران توليد و مسائل زه براي سرمايه گذاران است و معموالً سودآور ميانگي

 كارگري مشكالت زيادي دارد ولي فعاليت خصوصي امكان موفقيت بيشتري دارد.
من نيز اگر امكان بازگشت به دوره جواني را داشتم اهميت بسيار زيادي به مديريت، به 

 دادم.مان و مديريت اجرا ميويژه مديريت منابع انساني، مديريت ز
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 مجيد چرمچي

 قوچان 2913متولد 

 آمريكا New Hampshireدر ايالت  Windhamساكن 

majid_charmchi@uml.edu 
www.uml.edu/Engineering/Mechanical/faculty/charmc

hi-majid.aspx 
 

 تحصيالت و توانمندي ها

 2382سوتا آمريكا نشگاه مينهدكتري مهندسي مكانيک گرايش حرارت و سياالت از دا

 2323سوتا آمريكا فوق ليسانس مهندسي مكانيک گرايش حرارت و سياالت از دانشگاه مينه

 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 متخصص در زمينه انتقال حرارت و جرم، مكانيک سياالت محاسباتي

انجام مطالعات  نيكي، طراحي مبدل هاي حرارتي،مشاور در زمينه مديريت حرارتي تجهيزات الكترو

 فرآوري موادفرآيندهاي فرآوري مواد كامپوزيت و 

هاي پژوهشي در زمينه مسائل عمومي انتقال حرارت و جرم، مكانيک سياالت محاسباتي، تحليل حوزه

 هاي الكترونيكي و پديده انتقال در فرآيند موادحرارتي وسايل و سيستم
 

 مديريتي سوابق شغلي و

 Universityمركز نعالي ساخت و توليد نانو در دپارتمان مهندسي مكانيک  -استاد -عضو هيئت علمي

of Massachusetts Lowell  تاكنون  2333از(www.uml.edu) 

مدير آزمايشگاه انتقال حرارت، هماهنگ كننده و رئيس كميته پذيرش تحصيالت تكميلي دپارتمان 

 ماساچوست در الول مهندسي مكانيک دانشگاه

 تاكنون 1003در تورنتو كانادا از  Simulent Incمشاور شركت 

 تاكنون 1003در ايالت مريلند از  ATEC Incمشاور شركت 

 1003تا  1003استاد مدعو در دانشگاه تورنتو كانادا از 

 2338استاد مدعو در دانشگاه تورنتو در سال 

 2333تا  2383در الول از  عضو هيئت علمي دانشيار دانشگاه ماساچوست

 2383تا  2383عضو هيئت علمي استاديار دانشگاه ماساچوست در الول از 

 Factoryهاي متعدد در پژوهشگر ارشد حريق و انفجار و مشاركت در پروژه

Mutual Research Corporation  تا  2382در ماساچوست آمريكا از

2383 

تا  2931ت ملي فوالد ايران از مهندس توليد در واحد مهندسي مكانيک شرك

2933 
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 چكيده تجارب

 ارايه خدمات مشاوره براي شركت و سازمانهاي مختلف آمريكايي از جمله
 BBN Laboratries ،NASA Ames Research Center ، Brookhaven National 

Laboratory ،Bard Ventures Division ،U.S. Army Materials Technology 

Laboratory ،Johnson & Johnson 
 هاي دولتي و خصوصي آمريكايي نظيردريافت بودجه پژوهشي و انعقاد قرارداد با مراكز تحقيقاتي و سازمان

 NSF ،NASA ،DOE ،Brookhaven National Lab ،US Army Research 

Labs ،Air Force ،GM ،GE ،Simulent Inc 

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 2383و  2388، 2382، 2386ايزه حرفه اي از از دانشگاه ماساچوست در الول در سالهاي ج 3دريافت 
 2333سوتا در سال التحصيالن دانشگاه مينهكسب عنوان سخنران منتخب توسط فارغ

 National Science Foundationسرپرست پانل مدعو كارگاه آموزشي برگزار شده توسط 

(NSF)  2386و دانشگاه پوردو 
 Rhode Islandران مدعو صدمين سالگرد فارغ التحصيالن دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه سخن

0222 
در سال  Rhode Islandانتخاب به عنوان سخنران سده در دپارتمان مهندسي مكانيک در دانشگاه 

1000 
 1003 دريافت جايزه مدرس و مشاور برجسته از دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه ماساچوست در الول

 National Science Foundation 1002سخنران مدعو و سرپرست پانل در كارگاه آموزشي 
 1003عضو مدعو كميته علمي كنفرانس روشهاي محاسباتي و مهندسي انرژي و محيط زيست در تونس 

 سخنراني در  22مقاله و گزارش فني در مجالت معتبر و ارايه بيش از  80تدوين و انتشار بيش از 
 الملليفرانس هاي بينكن

 رساله دكتري 6نامه فوق ليسانس و پايان 8سرپرستي 
 كتاب منتشره در زمينه مهندسي 8مشاركت در تاليف و ويراستاري فصولي از 

 International Journal of Modelingدستيار سردبير/سردبير/ و عضو شوراي سردبيري مجله  

& Simulation  تاكنون 2333از 
 هايوسسات و انجمنعضويت در م

Sigma Xi, the Scientific Research Honor Society ،the Combustion 

Institute ،the American Society for Engineering Education (ASEE) 
The American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
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 علي رضا حدادي
 بابل 2918متولد 

 ساكن تهران
alir.haddadi@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان قناد بابل 
 آشنايي با زبان انگليسي

 پمپاژ و خط انتقال آب ستگاهي،ا يآب نيو نظارت بر ساخت و نصب تورب يطراحمتخصص در زمينه 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

تاكنون  2932در شركت مهندسين مشاور الر از  نظارت مقيم نيروگاه برق آبي لوارکسرپرست 
(www.lar-co.com ) 

مسئول دفتر فني، مسئول مكانيک در طراحي نيروگاه آبي، ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب در شركت 
 2932تا  2969مهندسين مشاور الر از 

 2961 سرپرست كارگاه تاسيسات در شركت مولد در ساوه
سرپرست كارگاه تاسيسات ساختمان ميراث فرهنگي تهران در مهندسين مشاور امانت و همكاران در تهران 

 2962تا  2933از 
 2932تا  2936كيلوولت در شركت پالوما در استان هرمزگان از  10ولت و  110سرپرست كارگاه انتقال برق 

 2933سرپرست تاسيسات در ذوب آهن زرند كرمان 
 

 ، خانوادهخارجي سفرهاي

 ام.سفر كرده ياسلوان و نيآلمان، چبه كشورهاي  يآب نيتورب ايدر ارتباط با تست كارخانه
 هاي نو و دخترم دانشجوي مهندسي صنايع است.همسرم ديپلمه، پسرم فوق ليسانس انرژي
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 فريبرز حساس دلبرخواه
 رشت 2990متولد 

 ساكن استكهلم سوئد
 يشان برقرار نشد.ارتباط با ا

 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
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 عارف حضرتي وند
 تبريز 2990متولد 

 ساكن تهران
arefhaz@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ستان خوارزمي تهران ديپلم رياضي از دبير
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2936رئيس هيئت مديره و طراح تاسيسات مكانيكي شركت مهندسان مشاور آرشن در تهران از 

(www.archen-co.com) 
 2936تا  2939طراح تاسيسات مكانيكي در مهندسين مشاور مانزيک در تهران از 

 

 چكيده تجارب
صنعتي مانند كارخانجات هاي مسكوني، آموزشي، نظامي و طراحي و نظارت بر تاسيسات و تجهيزات ساختمان

 پرسنل ثابت 90داروسازي، مواد غذايي، سيمان و غيره و مديريت يک شركت مهندس مشاور با حدود 
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

اي از زمان هر شب هواپيماهاي عراقي بر ند بياد دارند كه در برههادر تهران بوده 60كساني كه در اوايل دهه 
گشتند. در آن دوران هيچ يک از هواپيماهاي ميكردند و پس از بمباران مناطقي از شهر برفراز تهران پرواز مي

اني گير شدن هواپيماهاي ايرهاي عراقي نبودند. علت زمينجنگنده ايراني قادر به پرواز و تعقيب جنگنده
ها و تجهيزات هاي ناوبري آنها بود. لوازم دستگاهخودداري كشورهاي اروپائي از كاليبره كردن ژيروسكوپ

ها در رژيم قبل خريداري و حمل شده بود ولي هيچ شركت خارجي حاضر به طراحي و نصب كاليبراسيون فانتوم
 آنها نبود. 

 ايع دارويي، طراحي آزمايشگاه كاليبراسيونبا توجه به سابقه شركت ما در طراحي اتاق تميز در صن
ژيروسكوپ ها طي قرارداري به شركت ما واگذار گرديد. اينجانب مدارک فني موجود را بررسي و بر اساس  

نيازهاي آزمايشگاه به كمک كادر فني شركت براي اولين بار در ايران آزمايشگاه مزبور را طراحي نمودم و با كار 
ه ساختمان مزبور ساخته و تجهيزات آن نصب گرديد. به اين ترتيب هواپيماهاي شبانه روزي ظرف سه ما

جنگنده ايراني قادر به پرواز شدند. وقتي بخاطر مقابله هواپيماهاي ايراني هواپيماهاي عراقي نتوانستند وارد 
 حريم هوايي تهران شوند احساس شادماني كردم.

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام. اروپايي براي كار و تفريح سفر كرده به كشورهاي
 نوازم. عالقمند به مطالعات فلسفي هست.به موسيقي دستگاهي ايراني عالقمندم و سه تار مي

داراي همسر و دو فرزند پسر هستم. همسرم خانه دار است. پسر بزرگم خشايار دانش آموخته كارشناسي 
شد ادبيات نمايشي دانشگاه هنر تهران و در حال حاضر مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف و كارشناس ار

دانشجوي فوق ليسانس معماري دانشگاه رشت است. پسر كوچكم كيان دانشجوي مهندسي عمران دانشگاه 
 سمنان است.

 

 توصيه به نسل جوان

ام و آنها را باعث سعادت و خوشبختي موارد زير را به فرزندانم نيز توصيه كرده
 دانم:جوانان مي

 داشتن پشتكار، نظم، ترتيب و برنامه در زندگي
 ايهاي خانوادگي و حرفهبرخورد صادقانه در زمينه
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 غالمرضا حضوري
 اهواز 2913متولد 

 ساكن تهران
tarh_o_andisheh_c_e@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ستان دكتر كريم فاطمي اهواز ديپلم رياضي از دبير
 تجاري، تحقيقاتي و تاسيساتي كارشناس مهندسي مكانيک در طراحي ساختمان هاي بزرگ اداري،

 آشنايي با زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2960رئيس هيئت مديره و مدير عامل مهندسين مشاور طرح و انديشه در تهران از 
 2960تا  2933ر مركزي مهندسين مشاور سعيد اسدالهي و علي ختران در تهران از مهندس و مسئول دفت

 2960تا  2933رئيس كارگاه شركت پيمانكاري ايراكاياک در اهواز از 
 2933تا  2939مهندس كل مكانيک در شركت ملي ذوب آهن ايران در اصفهان از  -مهندس روغن كاري

 

 ، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام.نگلستان، امارات متحده عربي و تركيه سفر كردهبه كشورهاي ا
فرزند دوم مهندس مكانيک و فرزند داراي همسر و سه فرزند هستم. فرزند اول مهندس سازه و مكانيک،

سوم مهندس برق از دانشگاه صنعتي شريف و دانشجوي فوق ليسانس رياضي در دانشگاه شريف است. 
 است. 2932كور فوق ليسانس سال فرزند سوم ضمناً شاگرد اول رياضي كن

 

 پيام ويژه
هزار ساعت كار كردم و خدمت كردم كه بيش از دو برابر  290من آنچه كه آموختم انجام دادم. بيش از 

شخص عادي است. بجز كار هيچ كاري نكردم و خدمت كردم اگر مورد قبول واقع شود. بيش از آنچه فكر 
ز مسائلي كه مربوط به من نبود. تمايل داشتم كشوري كه مي كردم و استحقاق داشتم موفق شدم بج

دهم فقر رشه كن شده باشد و افراد زندگي متناسبي داشته باشند. متاسفانه فقر بيشتر تحويل نسل بعد مي
شده است. تمايل داشتم فحشا در كشور كاهش داشته باشد و يا بطور تئوريک ريشه كن شده باشد كه 

 متاسفانه نشده است.
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 مجيد حكيم جوادي
 قزوين 2911متولد 

 ساكن كرج
hakimjavadi@sharif.ir 

 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي دبيرستان 
 2930ديپلم برق ماشين ابزار هنرستان صنعتي قزوين 

 

 سوابق شغلي

 2988تا  2933يف از دانشگاه صنعتي شر تحقيقات آب و انرژيمربي پژوهشي 
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 ام.يا بيشتر پروژه پژوهشي داشته 1در طول خدمت هر ساله 
 

 خانواده

همسرم ليسانس زبان انگليسي، دخترم ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف و دانشجوي 
 ندسي صنايع در دانشگاه قزوين است.پژوهش هنر در دانشگاه تهران و پسرم دانشجوي كارشناسي مه
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 سيد مصطفي خادم حقيقت
 تهران 2990متولد 

 ساكن سانتا كالرا در كاليفرنياي آمريكا
mostafakh@aol.com 

Mostafa.khadem@ventyx.abb.com 
 

 تحصيالت
نتقال حرارت و مكانيک هاي حرارتي و هيدرليک راكتورها )ادكتري مهندسي هسته اي با گرايش سيستم

 2383سياالت( از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 
 فوق ليسانس مهندسي هسته اي از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي

 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 

 

 سوابق شغلي

 2383در سانتاكالرا آمريكا از  ABBواعد بازار برق در شركت مدير ارشد مهندسي در زمينه بازنگري ق
 تاكنون

ها و ترموديناميک در دانشگاه ايالتي سانفرانسيسكو و دانشگاه ايالتي سن در گذشته مدرس تحليل سيستم
 حوزه در آمريكا

 

 چكيده تجارب
، كانادا، انگلستان، ايرلند، فعاليت و مشاركت در طراحي و توسعه پروژه هاي بزرگ در اياالت متحده آمريكا

 ABBكره جنوبي، فيليپين و چين در شركت 

 ABBفعاليت و مشاركت در شبيه سازي و مدل سازي نيروگاه هاي اتمي و سوخت فسيلي در شركت 

 ABBطراح و توسعه دهنده برنامه هاي پيش بيني بار برق با استفاده فناوري شبكه عصبي در شركت 

 

 خانواده

 دو فرزند و يک نوه هستم. متاهل و داراي
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 رحيم خرمي راد
 مشهد 2913متولد 

 ساكن تهران
rahimkhorramirad@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2939مشهد  دبيرستان نصرت الملک ملكيديپلم رياضي از 
 مسلط به زبان انگليسي

 

 و مديريتي سوابق شغلي

 تاكنون 2982در شركت مهندسين مشاور بعد تكنيک در تهران از تاسيسات مسئول 
 2982تا  2929مدير پروژه بيمارستان ورامين در شركت ساختماني آوه در تهران از 

 2929تا  2968مهندس نظارت در شركت مهندسين مشاور شورا از 
 2968تا  2963ر تهران از مهندس طراح و نظارت در شركت مهندسين مشارو گنو د

 2963تا  2962در شركت مهندسين صدر صنعت در تهران از  1طراح فاز 
 2962تا  2933فعاليت شخصي از 

تا  2932مدير پروژه بخش ماشين آالت صنايع فوالد بندرعباس در شركت ساختماني مانا در تهران از 
2933 

 2932تا  2933ز كارشناس طراحي در مهندسين مشاور تكنولود در تهران ا
 

 ، خانوادهسفرهاي خارجي

 امبه كشور هاي اروپايي سفر كرده
 نام همسر شهره خوشنويسان و فرزندان نادر و مرواريد نام دارند.

 

 توصيه به نسل جوان

 ودبش کيمت و تالش بپردازد و به آن نزدحكه دوست دارد حاال با ز يزيكند كه به آن چ يسع ديانسان با
 يبه خصوص كه در حال حاضر رقابت ها .اورديخودش را به دست ب يو مسائل فن يكار يو خواسته ها

را  ييبه روز باشند و پشتكار باال يو فكر يافراد از لحاظ علم ديبا جهينت سخت تر از سابق است و در يكار
 داشته باشند.
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 محمد ابراهيم خليل زاده شيرازي

 مشهد 2913متولد 
 ساكن مشهد

khalilzadeh@aqrazavi.org 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 
 2968دوره آموزشي مديريت عمومي در مركز آموزش مديريت دولتي 

 2983اري برنامه ريزي و كنترل پروژه در دفتر فني استاند دوره آشنايي با مديريت،
 مسلط به زبان انگليسي

 كارشناس ارشد تاسيسات و كارشناس رسمي دادگستري
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 (www.aqrazaiv.orgتاكنون ) 2980مدير تاسيسات آستان قدس رضوي در مشهد از 
 2980تا  2963معاون نوسازي تاسيسات در آستان قدس رضوي در مشهد از 

 2963تا  2962دس رضوي در مشهد از كارشناس تاسيسات در آستان ق
 2962تا  2938مدير عامل شركت مهندسي ديوارک در مشهد از 

 2932تا  2936سرپرست كارگاه تاسيسات شركت گارني تک در تهران از 
 2936تا  2933سرپرست كارگاه تاسيسات در شركت ايكان اير و كشت و صنعت كارون در شوشتر از 

 2933تا  2931اصفهان از  كارشناس تاسيسات در ذوب آهن
 

 ، خانوادهسفرهاي خارجي

 ام.به كشورهاي آمريكا، انگليس و اسپانيا سفر كرده
 

 توصيه به نسل جوان

 پرداختم.در صورتي كه به دوره جواني باز مي گشتم به مطالعه و تحقيقات بيشتر و فعاليتهاي ورزشي مي
 

 پيام ويژه
 ر،  پيگيري امور و دلسرد نشدنفعاليت مستمر، صداقت در كار و رفتا
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 جليل درماني
 مشهد 2913متولد 

 ساكن تهران
darmani_258@hotmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 
 2921هاي ايزو در تهران شركت در كليه دوره

 لط به زبان انگليسي و آشنايي به زبان ايتالياييمس
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2930تا  2932مسئول كنترل كيفي شركت ايريتک تهران از 
 

 عاليق، خانواده

 عالقمند به امور ورزشي هستم.
داراي همسر فوق ديپلم و دو دختر هستم. پگاه ليسانس دانشگاه صنعتي اميركبير و فوق ليسانس مهندسي 

دانشگاه صنعتي شريف و آما ليسانس دانشگاه تهران و فوق ليسانس دانشگاه تهران و  HTعلم مواد از  و
 سوئد در رشته مهندسي صنايع است. KHTدكتري از دانشگاه 

 

 توصيه به نسل جوان

 كنم.شما را به پشتكار توصيه مي
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 مهريار ديانت
 آستارا 2990متولد 
 انگلستان Leicestershireساكن 

m.dianat@lboro.ac.uk 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 انگلستان Surryدكتري آيروديناميک آزمايشگاهي از دانشگاه 

 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
، توسعه Computational Fluid Dynamicsهاي پژوهشي: روشهاي عددي با استفاده زمينه
براي  Large Eddy Simulationهاي گازي، آيروديناميک روديناميک توربينهاي رياضي در آيمدل

 انژكتور سوخت و مدل سازي جريانات دوفازي
 

 سوابق شغلي

  Aeronautical and Automotive Engineeringپژوهشگر در دپارتمان 
 انگلستان Loughboroughدانشگاه  

هاي توسعه مدل رياضي ليت بر روي پروژهو فعا Advanticaمهندس پژوهشگر ارشد در صنايع گاز 
 هاي كاربردي براي اغتشاش و احتراق با استفاده از برنامه

 

 چكيده تجارب
هاي ساري، بيرمنگام، هاي تحقيقاتي فوق دكتري در زمينه ديناميک سياالت آزمايشگاهي در دانشگاهدوره

Loughborough و امپريال كالج 
 هاي كاربردي توربين گازيدر زمينه برنامه Rolls-Royce UTCمشغول انجام پروژه براي 

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 المللي مقاله علمي و انتشار آن در مجالت معتبر بين 23تدوين 
 الملليهاي معتبر بينمقاله علمي در كنفرانس 3تدوين و ارايه 

انگلستان براي  Business and Technology Education Councilداراي گواهينامه از 
و  British Gas plc ،Wolsey Hall Oxfordمطالعات مديريت، آموزش حضوري و راه دور براي 

Oxford Polytechnic 
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 سيد محمد تقي راتقي
 قائنات 2913متولد 

 ساكن تهران
mohraateghi@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933عتي شريف ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صن

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان دارالفنون تهران 
 ،يتجار ،يمارستانيبزرگ ب يطرح ها يكيمكان ساتيتأس يو نظارت و اجرا يطراحمتخصص در زمينه 

 يو صنعت يادار
 مسلط به زبان انگليسي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2986 ات 2980 از در تهران سازه ادماني شركتي كارشناس كنترل طراح
 2980 تا 2922 از در تهران رانيا يخانه ساز شركتي عامل در امور بازرگان ريمعاون مد
 2922 تا 2961 از در تهران رانيا يخانه ساز شركتي در كيمكان ساتيطراح تاس
 2961 تا 2962 از در تهران شهيمشاور طرح و اند نيمهندسي در كيمكان ساتيطراح تأس
 2962 تا 2960 از در تهران مشاور زاب نيمهندسدر  ساتيناظر تأس

 2938 تا 2936 از در تهران و خستوان يمشاور اسالم نيمهندسي در كيمكان ساتيتأس يطراح
 2932 تا2936 از در تهران ريتا انيشركت كدر  ريكارشناس بخش ساخت تا

 

 چكيده تجارب
بوده  يو صنعت يادار ،يتجار يساختمان ها يكيمكان ساتيتأس يطراح ةمن در حوز ةتجرب ةبخش عمد

 ايكنترل كننده  ايبعنوان طراح  کينيو كل مارستانيب 90از  شيب يكيمكان ساتيتأس يدر طراح است.
 تهران از آن جمله است. الديم مارستانيداشته ام كه ب ينقشه همكار ةكنند بيتصو

نفر كارشناسان را  30ز ا شيب تيريمد ،رانيا يشركت خانه ساز يمعاونت بازرگان يتصد ةسه سال ةدور در
از جمله  مارستانيو ب کينيكل 23از  شيببراي  يو پزشك يبرق ،يكيمكان زاتيو نصب تجه ديدر خر

 را بر عهده داشته ام. الديم مارستانيب
 يكنترل نقشه ها (، بعنوان عضو گروه كارشناسان،الديبرج م يسازه )كارفرما و مجر ادمانيشركت  در
 را بر عهده داشته ام. يو خارج يرانيا شده توسط مشاوران هيته
و چند  يچند ساختمان تجار ساتيو نظارت تأس يطراح زيتا كنون ن 2986سال  از

  ام.را انجام داده يغذائ عيصنا ةكارخان
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 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

يتاليا، هلند، دانمارک و اسفرهاي متعدد به آمريكا و سفرهاي كوتاه به كشورهاي اروپايي آلمان، فرانسه،
 ام.بلژيک داشته

 .كنميپر م ياجتماع يمن است و وقت آزاد خود را با خواندن كتاب ها ةورزش مورد عالق يمائيكوه پ
آموزش و پرورش است و دختر بزرگم كارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و  ةباز نشست ريهمسرم دب

 است. يبهشت ديانشگاه شهاز د طيكارشناس بهداشت مح گرميدختر د
 

 توصيه به نسل جوان

 دور ا اريبس يآل ها دهيبا ا ميبود ستيآل دهيا يما نسل

و  مطالعهاشكال نسل امروز هم مانند نسل ما كمبود  جامعه. نسل امروز واقعگراتر است. يها تيز واقع
من نيز  بدانند. يجتماعجامعه شناسان و روان شناسان ا ديكه درمانش را شا يدرد است. ياجتماع يآگاه

علوم  ةنيو در زم خواندميدرس م شتريب يتخصص ةدر حوزگشتم اگر به دوره جواني و دانشجويي برمي
 .كردميمطالعه م شتريب نيز ياجتماع

 

 بازخورد به دانشگاه
 يحوزه ها ريبا سا سهيكه در مقا ساتيتأس ةحوز يبرا ليدل نيبه هم ديدانشگاه باال بود. شا يسطح علم

در نظر  يمناسب و به مقدار كاف يدرس يقرار دارد واحد ها يتر نيدر سطح پائ کيمكان يمهندس تيفعال
 ميداشت يبرتر االتيس کيمكان يةگرچه در دروس پا فيرو ما دانش آموختگان شر نياز ا گرفته نشده بود.

ه لاز جم ساتيتأس ةبا مقول يكمتر ييدانشگاه ها آشنا يبا دانش آموختگان بعض سهيدر آغاز كار در مقا يول
 .ميداشت يساتيتأس يبا دستگاه ها يآشنائ
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 سيد هرمز رحماني
 طالقان 2916متولد 

 ساكن تهران
hormozrahmani@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2963فوق ليسانس مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي 

 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938فوق ديپلم آبشناسي از موسسه آبشناسي دانشگاه تهران 

 2936ديپلم رياضي از دبيرستان خرد تهران 
هاي صنعتي و مديريت متخصص در انجام مطالعات اوليه براي اجراي طرح انتخاب محل مناسب براي طرح

 هااجرايي طرح
 مسلط به زبان انگليسي براي مذاكرات قراردادي

 

 ديريتيسوابق شغلي و م

 تا كنون 2981در تهران از  خدمات صنايع رنوس پوياموسس، مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت 
رئيس هيئت مديره و مشاور عالي شركت پژاوه گستر در تهران فعال در زمينه طراحي و ساخت كوره از 

 تاكنون 2981
هاي صنعتي از طراحي پساب مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت پترو زيست فناور فعال در زمينه

 تاكنون 2982
 تاكنون 2989هاي بتني و فلزي سنگين از دار و عضو هيئت مديره شركت پي آفرين مجري سازهسهام

 2983تا  2922مدير عامل و مجري طرح گروه خودروسازي سايپا از 
 2926تا  2922عضو هيئت مديره و مدير فني شركت صنايع غذايي تورنگ از 

 2922تا  2966مديره و مدير عامل شركت مديريت طراحي صنعتي ايران از عضو هيئت 
 2960تا  2933عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت مهندسين مشاور بنيان از 
 2963تا  2938مدير پروژه/ قائم مقام مدير عامل/ مدير عامل شركت تكنيكان از 

 2932تا  2936از مدير فني و سرپرست شعبات استان گيالن در شركت پيله ور 
 2933تا  2933كارشناس شركت مهندسي طراحي پارس آلمان )پاديكو( از 

 2933تا  2939عضو تحقيقاتي موسسه آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف از 
 2939تا  2932سهامدار شركت استركچر از 

 2933كارشناس در شركت ايران مهتر 
 2932كارشناس سازمان آب و برق خوستان 
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 يده تجارب ده ساله اخيرچك
هاي صنعتي و تامين كننده روان كارها فعاليت در شركت پتروزيست فناور در زمينه طراحي تصفيه پس آب

 جهت براده برداري هاي دقيق دركشور
 ها و هيترهاي صنعتي و مواد نسوز فعاليت در شركت پژاوه گستر در زمينه طراحي و ساخت كوره

 هاي صنعتي بصورت طرح و اجراخريد و اجراي پروژها در زمينه طراحي،فعاليت در شركت رنوس پوي
هاي بتني و فلزي سنگين و عمليات ساختماني و ساخت هفعاليت در شركت پي آفرين در زمينه اجراي ساز

 كارخانجات لوله سازي
 

 ، خانوادهسفرهاي خارجي

كشورهاي اروپايي آلمان، ايتاليا، مجارستان، به منظور مذاكرات قراردادي و بازديد از واحدهاي صنعتي به 
 ام.يوگسالوي ساق و اتريش سفر كرده

التحصيل كارشناسي ارشد دانشگاه شريف واحد كيش است داراي همسر و دو دختر هستم. دختر بزرگم فارغ
 باشد.و دختر كوچكم دانشجوي روانشناسي دانشگاه آزاد مي

 

 توصيه به نسل جوان

دادم اين بود كه كمي بيشتر به گشتم تنها تغييري كه در كارم ميو دانشجويي باز مي اگر به دوره جواني
رفتم چون تالش در ايجاد كردم. البته همين راه را ميفكر خودم بودم و به سالمتي جسمي بيشتر توجه مي

 فضاي كسب و كار جديد و افزايش تولديد براي جامعه ما ضروري است.
 

 پيام ويژه
ت است از انجام كارهايي كه مجبور به انجامش نباشي. لذا اگر به كارت عشق بورزي و آنرا تفريح عبار

دوست داشته باشي هميشته در حال تفريح هستي و من چهل سال تفريح كردم عليرغم همه ناماليمات كه 
 در مسير انجام كار بوده و هست.

م و داشتن اين حس باعث اطمينان در من هميشه به كارم عشق ورزيدم. به همين دليل هرگز خسته نشد
 شود.كار و بروز خالقيت مي
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 پرويز سالمي
 اراک 2918متولد 

 ساكن تهران
mah_par2004@yahoo.com 

 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم ماشين ابزار از هنرستان نمونه نارمک و ديپلم رياضي از تهران 
 

 غلي و مديريتيسوابق ش

 2988تا  2923مدير عامل شركت نصب صنعتي اهرم بنيان در تهران از 
 2923تا  2920مدير نصب كارخانه رنگ الوان ثابت در همدان از 

 2920تا  2966مدير كارخانه شركت پيشتاز در تهران از 
 2966تا  2963معاون ستادي شركت تكنيكان از 
 2963تا  2961از مدير پروژه كارگاه كاربه در تهران 

 2961تا  2960مدير پروژه شركت كائولنيت ايران در تهران از 
 2960تا  2938هاي فوالدي در تهران از مدير كارگاه صنايع سازه

 2932تا  2933مدرس در دانشكده پلي تكنيک تهران از 
 

 توصيه به نسل جوان

 د.كسب پست و مقام هدر ندهي عمر خود را در راه ثروت اندوزي و
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 محمد رضا سراچي
 تهران 2913متولد 

 ساكن تهران
reza.sarachi@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932تهران  9ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 
 يمانكاريحرفه پ متخصص در

 يسيانگل زبان

 

 يتيسوابق شغلي و مدير

  تاكنون 2960در تهران از  زنري انرژ و كار يمانكاريشركت پموسس و مدير عامل 

 2936تا  2939از  تهران فيدانشگاه شر يفن دفتر مسئول

 2960تا  2933از اصفهان  يدانشگاه صنعت يعمران يكارها يياجرا ريمد

 2936تا  2933از  فيشرصنعتي در دانشگاه مدرس لوله كشي صنعتي 
 

 ، خانوادهخارجيسفرهاي 

 سفرهاي متعدي به كشورهاي خارجي داشته ام.
ليسانس مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي شريف و  دهيسپ مدختر بزرگ است و دندانپزشک همسر

 زاددر دانشگاه آ وتريكامپ يدانشجو ستاره مدختر كوچكو  ايفرنيكال نيعمران در اروا يدكترا يدانشجو
 است.

 

 توصيه به نسل جوان

 .ديوكاركن دييدروغ نگو
 

 پيام ويژه
 هستم. يراض اريبس فيدانشگاه شر در ليتحص از
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 علي سلطان احمدي
 خوي 2990متولد 

 ساكن تهران
danan.engineeringco@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938بهمن خوي ديپلم رياضي از دبيرستان ششم 
 مسلط به مكاتبات و مكالمات تجاري زبان انگليسي

 متخصص در زمينه صنايع برودتي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2931تا  2963سهام دار شركت توليدي مهندسي دنان در تهران از 
 2963تا  2936سهام دار شركت ايتوک سلدوز در تهران از 

 2936تا  2933مدير پروژه در شركت بوران در تهران از 
 

 چكيده تجارب
 سال تجربه در صنايع برودتي هستم. 30داراي بيش از 

 

 و خانواده سفرهاي خارجي

 ام.به كشورهاي اروپائي حوزه شينگن سفر كرده
از  کيارشد مكان يمدرک كارشناس يبابک داراهستم. به ترتيب دختر  2فرزند پسر و  9 يمتأهل و دارا

و  صنعتي اميركبيراز دانشگاه  يپزشك يمهندس يمدرک كارشناس يدارا اوشيس، انگلستان دزيدانشگاه ل
از دانشگاه آزاد  يكارشناس مدرک يسامان دارا، فياز دانشگاه شر يپزشك يارشد مهندس يمدرک كارشناس

و تخصص از دانشگاه تهران  يبهشت دياز دانشگاه شه يمدرک دكتر يتهران در رشته عمران و سولماز دارا
 يي است.بايپوست، مو و ز در رشته

 

 توصيه به نسل جوان

 ليادامه تحص كشوردر خارج از  يليبا استفاده از بورس تحصاگر به دوره جواني و دانشجويي باز مي گشتم 
 مي دادم.

 

 پيام ويژه
 توصيه مي كنم. در حرفه خود تيپشتكار و جدهمه را به 
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 كورش شاملو منتظر مقدم
 مشهد 2918متولد 
 تهرانساكن 

shamlookoroosh@yahoo.com 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2931ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 
 ريكب ريآم يصنعت دانشگاهدر  CARRIERمطبوع با  هيمحاسبات تهودوره آموزشي 

 آمريكا  .Jhon J Christe Coدر  TRACEمطبوع با  هيتهو محاسباتدوره آموزشي 

  يصنعت قاتيوابسته به مركز تحق کيكنترون شركت AUTO CADبا نرم افزار  يطراحدوره 

ساختمان از وزارت مسكن و شهر  ساتيتاس ينظارت و اجرا ي،طراح کي هيدارنده پروانه اشتغال به كار پا
 يساز

و  يو صنعت يتجار ي،مسكون يمان هاساخت يكيمكان ساتيتاس يمحاسبات و طراحمتخصص در زمينه 
 يصنعت زاتيتجه يمشخصات فن نيتدو

 مسلط به زبان اگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2930كارشناس طراحي تاسيسات مكانيكي شركت سرمايه گذاري مسكن در تهران از 
 زدر تهران و اهوا مشاور صدر و صنعت نيمهندس شركتدر  فوالد عيصنا يكارگاه نظارت
 در تهران ريتا انيو ك ريتا رانيتوسعه ا طرحدر  يكارگاه يو مهندس يطراح

 در بندر امام مشاور شورا نيمهندس شركتدر ماهشهر  مارستانينظارت ب سرپرست

 در تهران فراب روگاه شركتين يكيمكان ساتيتاس يطراح
 آمريكا  Jhon J Christe Coدر برج يكيمكان ساتيتاس يطراح

 در تهران نفت پارس شگاه شركتيپاال يو نوساز راتيتعم ريمد 

 در تهران مشاور پوالد نيمهندس شركتدر  يكارگاه يو مهندس يطراح

 در تهران ريمشان شركتدر  نقشه و محاسبات و نظارت كنترل

 در تهرانمشاور نقش و طرح برج افرا  نيشركت مهندسدر  يمسكون يبرج ها هينظارت عال
 

 ، عاليقسفرهاي خارجي

   .Jhon J Christe Coدو سال و نيم اقامت در اياليت ويرجينيا و فعاليت كاري در شركت 
 يو فرهنگ يو مقاالت علم يدر موضوعات شغل وستهيمطالعات پعالقمند به 

 

 توصيه به نسل جوان

 اگر به دوره جواني و دانشجويي باز مي گشتم تحصيالت تكميلي را ادامه مي دادم.
 

 پيام ويژه
 مناسب و تداوم ورزش  هيو تغذ كتايام روح وروان با عبادت خالق استحك

و  يفرد -يشغل يتهايدر محدوده فعال يو فن يموضوعات علم قيو تطب كاربرد
 ياجتماع
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 حسن شرافت
 تهران 2913متولد 
 برزيل São Cristóvãoساكن 

hassan@ufs.br 

sherafat.hassan@gmail.com 
 بيوگرافي ارايه نشد.

 

 تتحصيال
 2989برزيل  Federal University of Santa Catarinaدكتري مهندسي توليد از 

 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 

 سوابق شغلي

 São Cristóvãoدر شهر  Sergipeدانشكده رياضي دانشگاه ايالتي  -دانشيار -عضو هيئت علمي
 برزيل
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 وحيد شريكر
 تهران 2913تولد م

 كاليفرنيا آمريكا Orindaساكن 
vschricker@comcast.net 

 بيوگرافي ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 دكتري مهندسي سازه از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در بركلي

 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 در سانفرانسيسكو كاليفرنيا آمريكا Autodeskمدير ارشد توسعه نرم افزار در شركت 
 Embarcadero Systems Corp., EA Systemsهاي اشتغال در شركت
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 لٌري مهدي آباديرستم شه
 يزد 2990متولد 

 ساكن كرج
ishahlari@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ف ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شري
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان بهرام فيروز در تهران 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

تعميرات الكترو مكانيک/ امور بخار / امور تعميرات توربو ژنراتور در شركت تعميرات نيروگاهي در كرج از 
 2983تا  2961

 2961تا  2936اداره تعميرات مكانيک در شركت توانير تهران از 
 شركت فرهمند در تهران  معاون نصب

 رئيس تعميرات در شركت سپنتا در تهران
 

 خانواده

 دخت ماوندادي و سه فرزندم آرشام، مهين و ماندانا نام دارند.همسرم ايران
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 منصور صادقلو
 تهران 2913متولد 

 ساكن تهران
ms@stock-eng.com 

info@stock-cm.com 
 يه نشد.بيوگرافي و عكس جديد ارا

 

 تحصيالت
 فوق ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه اتاوا 

 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان كيهان نو تهران 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

ظيم سالمت سنجي، عيب يابي و تندر تهران فعال در زمينه  شركت خدمات مهندسي استاکمدير عامل 
 (www.stock-cm.com) ماشين آالت
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 خسرو صادقي
 تهران 2913متولد 

 ساكن تهران
khsrsdgh@yahoo.com 

www.khosrowsadeghi.com 
 

 تحصيالت 
 2939ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2936ديپلم رياضي از دبيرستان اديب تهران 
 

 سوابق شغلي

 (www.sharif.eduتاكنون) 2939علمي )مربي( مركز گرافيک دانشگاه صنعتي شريف از  عضو هيئت
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

در كشور آلمان و  2336( كه در سال Conic Sections Compassاختراع پرگار مقاطع مخروطي )
 بعداً در ايران به ثبت رسيده است.

 Novel Carving Machine Prototypeمشابه ساز  طراحي و ساخت نمونه صنعتي دستگاه
 طراحي و ابداع دستگاه عجيب ساز 

 )براي توضيحات بيشتر به سايت شخصي مراجعه شود(
 

 توصيه به نسل جوان

خود را ارزيابي كرده و دريابيد به چه كاري عالقمند هستيد؟ به نظر من شرط اول و حتي قبل از  -2
پردازد است. اگر به كاري كه مشغول هستيد عشق و مياول عالقه شخص به كاري كه به آن 

عالقه داشته باشيد از آن خسته نخواهيد شد و با شور و شوق آنرا انجام خواهيد داد. اين خود 
 موجب پيشرفت شما خواهد شد.

توان به بسياري جيزها دست پشتكار و ممارست به خرج دهيد. با كوشش و تداوم در امور مي -1
شكالت از سنگ سخت تر نيست و ما هم از آب شل تر نيستيم. همه ديده ايم يافت. به قولي م

بينم دهد. متاسفانه ميكه اگر آب بر سنگ چكه چكه بريزد و تداوم يابد سنگ را تغيير شكل مي
بجاي سخت كوشي مردم غالباً به دنبال كاري هستند كه زحمت كمي داشته باشد و عايدي 

 بيشتري داشته باشد!
اق به كار در دانشگاه هستيد سعي كنيد با مدارک باالتري به كار در دانشگاه بپردازيد اگر مشت -2

چرا كه آقايان افراد با مدارک پائين را در بسياري اوقات به اصطالح 
به بازي نمي گيرند و به حساب نمي آورند. ضمناً تمام وقت و انرژي 

ود داشته خود را در دانشگاه نگذاريد و كاري جز دانشگاه براي خ
 باشيد.
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 بيژن صديقي
 خرمشهر 2913متولد 

 ساكن تهران
bijansadighi@gmail.com 

 عكس جديد ارائه نشد.

 تحصيالت و توانمندي ها
 2332فوق ليسانس مهندسي مكانيک از كالج سلطنتي لندن در انگلستان 

 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938البرز تهران ديپلم رياضي از دبيرستان 

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2983تا  2963در تهران از  شركت راهسازي ايران رهرومدير عامل 
 2969تا  2938مدير پروژه شركت د. ا. س در تهران از 

 

 عاليق

 عالقمند به فيلم، موسيفي و تئاتر
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 پيرمحمد صفامنصوري
 اسفراين 2912متولد 

 ساكن تهران
pmsmansouri@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 
در جنوا ايتاليا به   italimianti comهاي فوالدي در دوره آموزشي طراحي تجهيزات مكانيكي مجتمع

 2933ر سال ماه د 6مدت 
دوره آموزشي ضمن خدمت با عنوان طراحي مهندسي ماشين آالت براي صنايع سنگين به مدت دو سال در 

 شركت ايريتک تهران
 مسلط به زبان انگليسي و محاوره ايتاليايي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2988تا  2982مدير عامل شركت مهروک در تهران از 
 2980تا  2920از مدير پروژه در شركت مهروک تهران 

 2963تا  2933مهندس مكانيک در شركت ايريتک تهران از 
 

 چكيده تجارب
 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات و ماشين آالت سنگين  23
 هاي مختلف نظير خط لوله هاي نفت و گاز و آبسال تجربه پيمانكاري در ساخت پروژه 29
 شخصي يا پيمانكاريسال تجربه در انبوه سازي ساختمان بصورت  23

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

ام كه باعث شده اطالعات زيادي در مورد صنعت، فرهنگ اين مسافرت هاي دراز مدت به ايتاليا داشته
 كشور كسب كنم. ضمناً به كشورهاي انگلستان، آلمان، فرانسه و سوئيس نيز سفرهايي داشته ام.

 فلسفي هستم. عالقمند به طبيعت گردي و مطالعات
 متاهل و داراي يک فرزند پسر و دو فرزند دختر هستم كه همگي در تهران مشغول بكارند.

 

 پيام ويژه
ها و كارخانجات از آنجا كه در كشور عالقه يا توجه كافي به ارتقاي صنعت و توليد وجود ندارد، تمامي پروژه

اين دليل توليد  براي كسب سود زياد و كوتاه مدت بنا گذاشته شده اند. به
كنندگان فعاليت خود را در شرايط ناپايدار رها مي كنند. اين رفتار غير مسئوالنه بر 

 يابد.اساس فرهنگي است كه در كشور از سطوح باال به پائين گسترش مي
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 سيد حسن ضياء ضيابري
 رشت 2913متولد 

 ساكن رشت
ziaziabary@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2921يسانس ناتمام مديريت صنايع در وزارت صنايع فوق ل

 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 2939ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور رشت 

 2969دوره آموزشي مديريت مياني در وزارت نيرو 
 متخصص نصب و راه اندازي ماشين آالت

 مسلط به زبان انگليسي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2930شتغال در دفتر فني شركت پارس كاني تهران از ا
 2930تا  2983ناظر ارشد فني در شركت نفت و گاز پارس در تهران از 

 2989تا  2922مدير عامل كارخانه ريسندگي همدان از 
 2922تا  2926رئيس واحد مهندسي پارس شهاب در رشت از 

 2926تا  2923ريسندگي پوشش از  معاون فني كارخانجات صنايع پوشش و مدير عامل
 2923تا  2963مدير كارخانه نخ و قرقره گيالن در رشت از 

 2963تا  2933رئيس ماشين آالت آب منطقه اي و مدير توليد كارخانه كانال سازي در وزارت نيرو از 
 2933تا  2936مدير مهندسي كارخانجات صنايع پوشش ايران از 

 2936تا  2933 معاون نيروگاه سد منجيل از از
 

 چكيده تجارب
 راه اندازي كارخانجات صنايع تحت پوشش بعد از انقالب بجاي شركت هاي خارجي

 

 عاليق، خانواده

 عالقمند به فوتبال هستم و عضو تيم فوتبال دانشگاه صنعتي شريف در دوران دانشجويي بودم.
هتاب هستم. اولي مهندس كشاورزي و داراي همسر به نام ماريا و دو فرزند دختر به نام هاي ميشار و م

ماهه به نام رونيكا  1دومي ليسانس مهندسي صنايع غذايي است. دختر اول ازدواج كرده و داراي فرزند 
 است.

 

 توصيه به نسل جوان

نسل جديد بايد اجتماع و مردم خود را دوست داشته باشد و اگر اجتماعي فكر كند و 
موفق تر خواهد بود. به اين ترتيب منافع از جمع منافع جمعي را مورد نظر قرار دهد 

 به فرد منتقل مي شود.
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 كورس ضيائي

 تهران 2990متولد 
 ساكن تهران

kziaee@gmail.com 

kziaee@oiecgroup.com 
 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 ديپلم رياضي از دبيرستان آذر تهران
به دعوت سازمان گسترش و نوسازي  SGSموزشي مميزي ارشد سيستم مديريت كيفيت در شركت دوره آ

 2929صنايع ايران 
 2926به دعوت شركت ايستار نگار  BVدوره آموزشي سيستم مديريت زيست محيطي در شركت 

( در دانشكده مكانيک دانشگاه صنعتي شريف PMBOKدوره آموزشي مديريت و كنترل پروژه )طبق 
2989 

متخصص در بازرسي فني كاال در حين ساخت يا بازرسي كارگاهي در حين اجراي پروژه هاي بزرگ و نيز 
 هاي پروژه محور )مهندسي و اجرا(ها به ويژه سازمانمتخصص در زمينه سيستم مديريت كيفيت در سازمان

 هاي آلماني، ايتاليايي و اسپانياييمسلط به زبان انگليسي و آشنا به زبان
 

 سوابق شغلي و مديريتي

( در تهران از OIEC)شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفتها در كارشناس ارشد در امور كيفي پروژه
 (www. oiecgroup.comتاكنون ) 2986

 2986تا  2983مدير بازاريابي و قرارداد در شركت اوتک در تهران از 
 2983تا  2980مسئول آموزش در شركت پتروايران در تهران از 

 2980تا  2921مدير تضمين كيفيت در شركت اويک در تهران از 
 2921تا 2963كارشناس بازرسي فني در شركت ايريتک تهران از 

 2963تا  2969رئيس كارخانه آجر ارديب در ورامين از 
 2961تا  2936رئيس مهندسي در كارخانه شيشه قزوين در قزوين از 

 2936تا  2933ندسي ارتش در دوره خدمت وظيفه از مهندس طراح تهويه مطبوع در اداره مه
 

 چكيده تجارب
 ينيگزيدر جارا  يتجربه خوبمن  و كردم يكار م نيقزو شهيدر كارخانه ش به مدت پنج سالپس از انقالب، 

به خاطر آغاز انقالب همگي ايران را ترک كرده و كارخانه را بدون ها كه  يژاپن
 سب كردم.گروه فني بر جاي گذاشته بودند ك

از  يككار كردم كه ي تکيريشركت ا يواحد بازرسبه مدت هشت سال در 
آن  يها يو مستند ساز يدر كشور بود و من در انجام بازرس نهيزم نيا شتازانيپ

 كسب كردم. يتجربه خوب
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نفت و گاز است و كار با آن تجربه  يپروژه ها يمانكاريبلند آوازه در پ يشركت( OEIC )کيشركت او

پروژه محور  يدر شركت ها تيفيك تيريمد ستميس ييو برپا تيفيكنترل ك ،يبازرس يها نهيدر زم يوبخ
 سال در اين شركت كار كردم. 23مجموعاً  داد.

 

 ترجمه كتاب

 را به همراه مترجم ديگري براي شركت ملي فوالد ترجمه كردم.« گندله سازي »كتاب 
 فرهنگي براي انتشارات علمي و« انرژي»ترجمه كتاب 
 براي انتشارات فني ايران« موتورهاي سنگين» ترجمه كتاب 
 براي انتشارات فني ايران« هيدروليک»ترجمه كتاب 

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

ها در كشورهاي اروپايي به ويژه آلمان و ايتاليا و مدت كوتاهي در روسيه به عنوان بازرسي فني كاال مدت
 ام.بصورت سياحتي به كشورهاي هند و تايلند سفر كرده ام. ضمناًاقامت داشته

 يبلكه آن ها را برا ميگو يپرداخته ام كه البته خودم به آن ها ورزش نم يگوناگون يورزش يها تيبه فعال
ها  تيفعال نياآن محروم شده است.  يذات يو حركت ها يعيطب يدانم كه از زندگ يم يبه بدن نيد يادا

كوهستان  يسوار هدوچرخ ،يكوهنورد ،يخروشان و ساكن، اسب سوار يدر آب ها ينقرايشامل شنا، قا
و  يمثل كوهنورد يبعض يو امكانات متوقف شده ول طيها به اجبار شرا تيفعال نياز ا يبعض شود. يم

 هنوز ادامه دارد. يكوهستان يها ريدر مس يدوچرخه سوار
كار كرده است. دخترم ليسانس مهندسي مكانيک و  همسرم ليسانس پرستاري دارد و سالها در اين زمينه

 فوق ليسانس مكاترونيک دارد و در آلمان مشغول به كار است.
 

 توصيه به نسل جوان

اند و الک را  ختهيآرد خود را ب گريها د يميجوانان است و قد شتري)البته منظور ب يبه نظر من هر كس
و كل  گر،يد ياز سو شايو بدن يفن يها ييو، تواناس کياز  شيها و آرزوهاخواسته نيب دي( باختهيآو

به فرض خواسته  يبه وجود آورد. اگر كس ادلتع رديبگ اريتواند در اخت يكه م يو اجتماع يامكانات شخص
برعكس، با وجود داشتن  ايها را نداشته باشد، به آن دنيرس ييتوانا يداشته باشد ول يبلند پروازانه ا يها

 كند. ياست در طول زمان احساس خوشبخت ديدر سر بپروراند، بع يريحق ي، آرزوو امكانات ييتوانا
 نهيكه ممكن است از تجربه و اندرز بزرگ تر ها به شكل به ييتواند باشد كه تا جا يم نيفرد ا گريهنر د

ت صورت ممكن اس نيكه در ا رد،يدربست بپذ نديگو يتر ها م يميچه را كه قد نه هر يعنيبهره مند شود. 
 ديبا يكه خود و نيا رضبا ف نديگو يكند، نه هر چه را كه م يو سرخوردگ يدر طول زمان احساس گمراه

 يزيهنر چ نيدهد. البته ا يحالت وقتش را به هدر م نيرد كند، كه درا ندوزديب شتنيرا خو اتيهمه تجرب
بخت و اقبال، كه به صورت  ياندك ديشا خواهد ويم نيبتوان از خود نشان داد و تمر يكه به سادگ ستين

 در وجود شخص نهفته باشد. يزيغر
بر خود  ديبا يافراد انجام شده، هر كس يكه در جهت باال بردن هوش عاطف يديمف يها ژوهشپباتوجه به 

 دهد. شيرا در وجودش افزا يهوش عاطف نيواجب بداند كه ا
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 محمد حسين طالبي
 تهران 2918متولد 

 ساكن تهران
mhtalebi22@yahoo.com 

 

 تحصيالت
 2936ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان نقش جهان در تهران 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا كنون 2921موسس و رئيس هيئت مديره موسسه آينده فاضل از 
 2982تا  2921موسس و عضو هيئت مديره مجتمع آموزشي غير انتفاعي فاضل در تهران از 

 2983تا  2969برگزاري كالسهاي كنكور بصورت آزاد از 
 2933مدير عامل شركت راديو الكتريک )فيليپس( 

 2933تا  2938مدير عامل كارخانه نخ پيچ از 
 2938تا  2933مبتكر، موسس و مدير عامل شركت نوار درسي از 

 

 دستاوردهاي ورزشي

 دوره دانشجوييعضو تيم واليبال و تيم تنيس روي ميز در 
 

 تاليفات

 مولف حساب استداللي براي دانش آموزان سال ششم رياضي منتشرده توسط سازمان نوار درسي
 مورد كتاب درسي از جمله كتابهاي جبر و آناليز، تست جامع كنكور و رياضيات تجربي 3مولف 

 

 سفرهاي خارجي و خانواده

 ام.سياحتي داشته تركيه و مالزي سفرهاي به كشورهاي امارات متحده،
همسرم پزشک از دانشگاه آمريكايي ها در پاكستان و خانه دار و داراي دو فرزند دختر هستم. اولي 

 الملل دانشگاه صنعتي شريف و دومي دانش آموز دبيرستان است.دانشجوي مهندسي عمران پرديس بين
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 جليل طباطبائي يزدي
 مشهد 2913متولد 

 ساكن تهران
tabatabaeiyazdij@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2936ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريفجي 

 مسلط به زبان هاي آلماني، انگليسي، عربي و فرانسه
 

 سوابق شغلي

تا كنون  2988كارشناس تامين مالي در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران از 
(www.ioec.com) 

 2986تا  2989ر شركت كشتارگاه صنعتي از كارشناس د
 2923مشاور در دانشگاه امام حسين در تهران 

 2963تا  2962اشتغال در وزارت صنايع سنگين و كميته هماهنگي دفتر ارتباطي از 
 2962تا  2960سرپرست گروه تامين مالي انرژي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از 

 2933تا  2938وزارت دفاع  مشاور تحقيق و توسعه در
 

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده

 به كشورهاي استراليا، هلند، فرانسه و چند كشور ديگر اروپا سفر كرده ام.
 به كوهنوردي، شنا و سياحت و جهانگردي عالقمندم.

 فرزند دختر هستم كه همه تحصيالت دانشگاهي دارند. 1فرزند پسر و  9داراي 
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 مود علي عسگريانمح
 شهركرد 2913متولد 

 ساكن نيوماركت در آنتاريو كانادا
aliasgarianm@yahoo.com 

www.artyarch.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان شاهپور شهركرد 
 ILVAدر شركت  Operating systems design and operation trainingدوره آموزشي 

 2963در جنوا ايتاليا به مدت يک سال 
 در دبي به مدت دو هفته 3000دوره آموزشي مميزي ايزو 

 تهيه مشخصات فني كارخانجات توليد آهن متخصص در زمينه نصب پروژه هاي صنعتي،
  Auto Architectمسلط به نرم افزار آتوكد دوبعدي و سه بعدي و نرم افزار 

 Midrex Direct Reductionمسلط به فرآيندهاي گندله و تكليس آهک و فرآيند 
 مسلط به زبان انگليسي و محاوره روزانه زبان ايتاليايي

 

 سوابق شغلي و مديريتي

و بازنشستگي در  2981تا  2926مدير پروژه هاي توسعه ناحيه آهن سازي شركت فوالد مباركه اصفهان از 
 اين سال

توليد كارخانجات ناحيه آهن سازي فوالد مباركه اصفهان شامل واحد احياي مستقيم، گندله سازي،  مدير
 2926تا  2921تكليس آهک و جابجايي مواد خام از 

 2921تا  2922رئيس گروه فني ناحيه مواد اوليه شركت فوالد مباركه از سال 
 2920حيه مواد خام فوالد مباركه در سال كارشناس تكميل و اجراي سيستم هاي بهره برداري واحدهاي نا

مدير نصب كارخانجات گندله سازي، آهک پزي و دريافت ،انتقال و انباشت مواد خام در شركت فوالد 
 2968تا  2966مباركه از سال 

 2963تا  2963معاون مديريت نصب واحد هاي ناحيه مواد اوليه شركت فوالد مباركه از سال 
 2969تا  2962( در جنوا در ايتاليا از NISCOملي فوالد ايران ) بازرس فني در دفتر شركت

 2962تا  2933مهندس كارگاه براي نصب جراثقال هاي ثقفي در سايت فوالد مباركه از سال 
 2933تا  2932در اصفهان از  NISCOكارشناس در دفتر 
كارخانه آگلومراسيون در ذوب  يفلزي نصب اسكلت ها يمهندس كارگاه برا

 2932تا  2939از سال  ياصفهان همراه با طرح سرباز آهن
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 چكيده تجارب
 سه سال تجربه در طراحي اصولي واحدهاي توليد آهن 
تكليس آهک و  هاي احياي مستقيم، گندله سازي،سيزده سال تجربه در نصب پروژه ها از جمله ماجول

 انتقال مواد
، تكليس آهک و ياحيائ مستقيم، گندله ساز يحدهاتوليد وا يچهار سال تجربه درمديريت و فرايندها

 انتقال مواد
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

كه در اثر كار شخصي اكتساب شده است.  Arched window Coveringثبت نوآوري در زمينه 
(www.artyarch.com) 
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 اه به چندين كشور داشته ام.سه سال اقامت در ايتاليا و سفرهاي كوت
 عالقمند به طراحي صنايع دستي و ظريف هستم.

همسرم متصدي سالن آرايش، پسرم بهراد مهندس مكانيک و دخترم ياسمن دانشجوي علوم بهداشت در 
 دانشگاه يورک كانادا است.

 

 توصيه به نسل جوان

 در سراسر زندگي تضمين كند. شغل مورد عالقه خود را انتخاب كنيد تا اشتياق و موفقيت شما را
 مسئوليت پذير باشيد و شغل خود را تا آنجا كه مي توانيد بخوبي انجام دهيد.

با همكاران و نيروهاي زير دست خود رابطه خوب و هوشمندانه اي برقرار كرده و به رشد آنها كمک كنيد. 
 به اين طريق با رشد نيروي زير دست، خود شما هم رشد خواهيد كرد.

خواهيد ق باشيد و صادقانه رفتار كنيد. به همان طريقي با نيروهاي زير دست خود رفتار كنيد كه ميصاد
 مديرتان با شما رفتار كند.

 شود.تشويق باعث رشد و تنبيه باعث تخريب مي
 

 پيام ويژه
شته كردم. رگشتم بجاي رشته مكانيک رشته معماري را انتخاب مياگر فرضاً به دوران جواني باز مي

ماندم معماري بيشتر به ذوق و عالقه من جور است. ضمناً براي مدت طوالني در يک محل كار باقي نمي
اي و حفظ روحيه و تازه ماندن دانش شخص چراكه امتحان محل كارهاي جديد باعث افزايش توان حرفه

 گردد.مي
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 موهبت اهلل عهديه
 آبادان 2992متولد 
 اويرجينيا آمريك Herndonساكن 

www.linkedin.com/pub/mohebat-ahdiyyih/2b/985/359 

 بيوگرافي ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي

 كارشناس ارشد امور ايران در دولت آمريكا در شهر واشينگتن
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 عبداله فداقي
 تهران 2918متولد 
 استراليا ساكن

abd981@yahoo.com.au 

 بيوگرافي ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي

 استراليا New South Walesدر  AFPOD Holding Pty Ltdاشتغال در شركت 
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 فهيمي ابوتراب )سعيد(
 نيشابور 2913متولد 
 شهر مينياپوليس ايالت مينسوتا آمريكا ساكن

sfahimi@comcast.net 

 

 تحصيالت
 2389دكتري مهندسي مكانيک از دانشگاه كلمبيا در نيويورک آمريكا 

در نيوجرسي  New Jersey Institute of Technologyفوق ليسانس مهندسي مكانيک از 
 2328آمريكا 

 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 

 سوابق شغلي و تجارب
 سال تجربه كار تحقيق و توسعه در بخش خصوصي 90داراي 

 Tape Driveو  Disk Drivesبراي  Magnetic Headsتحقيقات من بيشتر در زمينه طراحي 
 باشم. بوده و اخيراً در صنعت هوافضا در آمريكا مشغول به كار مي

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 در آمريكا Patentثبت اختراع  23داراي 
 2332و  2383در سالهاي  3Mدريافت مهمترين جايزه تحقيقاتي شركت 

 

 خانواده

التحصيل شده و متاهل و داراي دو فرزند هستم. فرشاد و پدرام هر دو در رشته مهندسي پزشكي فارغ
 مشغول كار هستند.
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 فيروز قاسمي
 مشهد 2918متولد 

 فرنيا آمريكاساكن كالي
firooz.ghassemi@gmail.com 

 عكس جديد ارائه نشد.

 تحصيالت
 از كالج سلطنتي انگلستان CADدكتري طراحي به كمک كامپيوتر 

 فوق ليسانس از كالج سلطنتي انگلستان
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 1021كاليفرنيا از  Torranceدر  Toyota Financial Services Incمدير برنامه در 
 1021تا  1020كاليفرنيا از  Torranceدر  .UTi Worldwide, Incمدير برنامه 

 1020تا  1006كاليفرنيا از  Torranceدر  .American Honda Motor, Incمدير برنامه در 
در كاليفرنيا از  Screen Actors Guild, PPHP, Burbankمشاوره اجرايي در شركت هاي 

 1006تا  1001
 Torranceدر .Wherehouse Music, Inc شركت  CIOمعاون مدير عامل و مدير ستادي 

 1002تا  1000كاليفرنيا از 
در شهر  Network and Desktop Services, UNISYSمدير ارشد در شركت هاي 

Mission Viejo  1000تا  2333كاليفرنيا از 
كاليفرينا از  Irvineدر شهر  Entex Information Servicesات حرفه اي در مدير ارشد خدم

 2333تا  2336
 2336تا  2333در سياتل ويرجينا از  Egghead Softwareشركت  ISمعاون مدير عامل 

 2382كاليفرنيا از  El Segundoدر شهر  Northrop Grummanمدير توسعه نرم افزار در شركت 
 2333تا 

 2382تا  2328دانشگاه كاليفرنياي جنوبي از  استاديار در
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 فرهاد كاظم زاده
 مشهد 2913متولد 
 در ايالت مينه سوتا آمريكا Bloomingtonساكن 

farhad.kazemzadeh@gmail.com 
kazemz003@umn.edu 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 ناتمام در رشته مهندسي مكانيکدكتري 

 يفوق ليسانس رياضي كاربرد
 2939ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 موسس و محقق عنوان هاي حرفه اي: مهندس طراح، مهندس تست، مدير توليد كارگاهي، دانشمند، دانشمند ارشد،
 متخصص در زمينه توربين هاي گازي سرعت باال، لوازم پزشكي و پمپ هاي تزريقي يک بار مصرف

 و بهينه سازي طراحيمتخصص در زمينه شبيه سازي 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

  The University of Minnesota's Center for Bioethicsاشتغال در 
و ثبت اختراع انجام شده با  سال بر اساس تجارب طراحي 3به مدت   FarMedموسس و مدير شركت 

 از كشور انگلستان Owen Mumfordهمكاري 
 

 خالصه تجربيات

Medical device , disposable drug delivery pumps (design, development and 
mfg) 
Medical device, Hearing aids and middle ear implants 
Manufacturing automation, CNC 2.5D contour engraving from image 
CNC compiler, use of programing language (e.g. VB) structure (loops, if, 
math functions) to generate and machine complex surfaces 
Manufacturing automation, database control of mfg setup and quality reports 
Gas /vapor compressors, high speed rotary wankel for steam, freon and air 
Simulation and optimization of part performance as a function of 
manufacturing parameters 
Manufacturing processes, machining, molding (continuous, batch), extrusion 
and sintering  

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 مورد ثبت اختراع بيشتر در زمينه وسايل پزشكي در آمريكا كه در مرجع زير آمده  است: 30داراي حدود 
http://patent.ipexl.com/inventor/Farhad_Kazemzadeh_1.html 

 

 مقاله و انتشار در مجالت معتبر بين المللي دوتدوين 
 تاليفات

 Generation of Submicron Iron Particles byتاليف كتاب 

Means of a Plasma Jet 2322سوتا در سال توسط انتشارات دانشگاه مينه 
 عاليق

سال گذشته در ليگ  23ه روي و دوندگي و ورزش واليبال كه در عالقمند به پياد
 ام.شهر بازي كرده
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 فتح اله كليائي
 قزوين 2918متولد 

 ساكن تهران
f.koliaei@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان اسدآبادي تهران 
ماه در  6هاي بتني صنعتي در شركت ايتالم پيانتي ايتاليا به مدت وره آموزشي آشنايي با محاسبات سازهد

 2933سال 
هاي فوالدي و بتني و نيز مديريت شركت هاي پيمانكاري و طراحي و متخصص در زمينه طراحي سازه

 هاتداركات پروژه
 لياييانگليسي و آشنايي مختصر با زبان ايتا مسلط به زبان

 

 سوابق شغلي و مديريتي

( در IRITECمدير پروژه تسهيالت دريافتي گاز طرح خارک در شركت بين المللي مهندسي ايران )
 2983تهران تا سال 

هاي نفت و گاز در هماهنگ كننده طراحي و مجري سيستم هاي تداركاتي و مديريت تداركات پروژه
 شركت ايريتک در تهران
هاي شخص ثالت )سورويانس( و هماهنگ كننده پروژه كوره هاي پاتيلي در هماهنگ كننده بازرسي 

 زيرمجموعه شركت ايريتک در ايتاليا IRASCOشركت 

مدير راه اندازي واحد احياء مستقيم/ اشتغال در واحد مهندسي سايت/ مدير نصب و راه اندازي فوالد سازي 
 در فوالد مباركه اصفهان از طرف شركت ايريتک

 مديره و معاون اجرايي در شركت تكنيكان تهرانعضو هيئت 
 مجري طرح شركت نورد كاويان در اهواز از طرف سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

 عضو هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل در شركت ايريتک تهران
 هاي صنعتي فوالد و بتن در شركت ايريتک تهرانكارشناس طراح ساختمان

 لرزه و كنترل در دانشكده مكانيک دانشگاه صنعتي شريف مسئول آزمايشگاه
 

 چكيده تجارب
 2983تا  2938ها از سال مديريت شركت هاي پيمانكاري، طرح و تداركات پروژه

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 سه سال در كشور ايتاليا براي كار از طرف شركت ايريتک اقامت داشته ام.
 يس، اسكي و شنا هستم.هاي تنعالقمند به ورزش

فرزند هستم كه فرزندانم به ترتيب ليسانس زبان انگليسي،  9متاهل و داراي 
 ليسانس بازرگاني و ليسانس مهندسي صنايع هستند.

 

 توصيه به نسل جوان

گفتمان متفاوت نسل امروز برايم قابل درک است و تجربيات قبلي براساس بستر 
 د و صنعت كشور قابل انتقال است.مديريتي حاصل از وضعيت كالن اقتصا
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 احمدرضا گنجي
 بيرجند 2913متولد 

 ساكن منطقه خليج سانفرانسيسكو در كاليفرنيا آمريكا
aganji@sfsu.edu 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2323دكتري مهندسي مكانيک گرايش حرارت و سياالت از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 

 2323يش حرارت و سياالت از دانشگاه كاليفرنياي در بركلي فوق ليسانس مهندسي مكانيک گرا
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 داراي گواهينامه مهندسي حرفه اي از ايالت كاليفرنيا

 هاي انرژيمتخصص در زمينه مهندسي انرژي، ارزيابي مهندسي محيط زيستي، و تحليل و طراحي سيستم
 شامل بهينه سازي مصرف انرژي در تاسيسات صنعتي و تجاري هاي پژوهشيزمينه

 

 سوابق شغلي و مديريتي

مهندسي مكانيک و مدير برنامه مهندسي مكانيک در دانشگاه ايالتي  -استاد -عضو هيئت علمي
 (sfsu.eduتاكنون ) 2382سانفرانسيسكو از 

 شود.ژي آمريكا اداره ميتاكنون كه با حمايت وزارت انر 2331مدير مركز ارزيابي صنعتي از 
 در شهر سانفرانسيسكو آمريكا .BASE Energy Incموسس و مدير ارشد 

 2963تا  2938عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان از 
 

 چكيده تجارب
 ارزيابي مصرف انرژي صدها تاسيسات توليدي

از نظر  measurement and verificationانجام پروژهاي متعدد اندازه گيري و صحه گذاري 
 بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان مشاور در بهره وري انرژي

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 الملليهاي بينمقاله و انتشار آن در مجالت و كنفرانس 30تدوين بيش از 
 در آمريكا ASME, ASHRAEهاي علمي عضو انجمن

 

 تاليفات

 Introduction to Engineeringهمراهي در تاليف كتاب درسي 

Experimentation  چاپ سوم توسطPrentice Hall  1020در سال 
 
 

 

 

http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=ASME&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-edu-activities_and_societies
http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=ASHRAE&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-edu-activities_and_societies
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 محمد فواد مردوخ روحاني
 سنندج 2990متولد 

 ساكن سنندج
foad.mardookhrohani@gmail.com 

 

 توانمندي ها تحصيالت و
 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان هدايت سنندج 
 2963دوره ارزيابي فني، صنعتي و اقتصادي طرحها و پروژه ها در انجمن مديريت ايران 

 2968دوره ارزيابي فني جوش در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
 2968ولتراسونيک در مركز تحقيقات كاربردي ايران دوره بازرسي ا

 آشنايي با زبان هاي انگليسي و عربي در حد متوسط
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2930تا  2981مدير عامل شركت نساجي شاراريس در سنندج از 
 2982تا  2963مدير عامل شركت نساجي كريشه در سنندج از 

 2922تا  2968هران از مدير واحد مهندسي در شركت ايران گاز ت
 2968تا  2969اي در شركت ايران گاز تهران از كارشناس خدمات مشاوره

 2969تا  2962سرپرست كارگاه در شركت ايران گاز تهران از 
 2932تا  2936مدرس انستيتو تكنولوژي سنندج از 

 2933كارشناس مونتاژ كانورتر در كارخانه ذوب آهن اصفهان 
تا  2939رشناس تاسيسات در شركت ساختماني و تاسيساتي امانيه در سنندج از عضو هيئت مديره و كا

2932 
 

 خانواده

 و دانشگاه كردستان عيصنا يمهندس يكارشناس ممعلم، دختر تيدانشگاه ترب يميش يكارشناس مهمسر
 است. ريركبيام يدانشگاه صنعت ينساج يارشد مهندس يكارشناس مپسر

 

 توصيه به نسل جوان

تماس و  يدر مقاطع يدانشگاه لياگر در دوران تحص يفن يرشته ها النيالتحصفارغ دهديان متجربه نش
 ديمهندس د کيبه عنوان  يكار تيداشته باشند، زمان شروع فعال يصنعت يبا بخش ها کينزد يهمكار
 .خواهند داشت يشتريب ييتر و توانا نانهيواقع ب

 ي،آلمان يزبان هامي گشتم  من اگر فرضاً به دوره جواني و دانشجويي باز
 انيرا حداقل تا پا يدانشگاه يو درسها گرفتميم اديرا كامال  يو عرب يسيانگل

 .دادميارشد ادامه م يكارشناس
 

 پيام ويژه
 انسان دوستي، اخالق و تالش
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 مهدي مزين
 اروميه 2913متولد 

 ساكن تورنتو كانادا
mozayan@idirect.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2931ليسانس مهندسي مكانيک دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان فردوسي اروميه 
 2933ماه در سال  6دوره آموزشي طراحي كارخانجات فوالد سازي در شركت ايتاليم ايتاليا به مدت 

نادا شهر تورنتو كا Humber Collegeدوره آموزشي حقوق مهاجرت و شهروندي به مدت دو سال در 
1008 

 مسلط به زبان انگليسي و آشنايي مقدماتي با زبان ايتاليايي
 

 سوابق شغلي و مديريتي

در  CAIR International Consulting Incمشاور رسمي امور مهاجرت به كانادا در شركت 
 تا كنون 2331تورنتو كانادا از 

 2932و بازنشستگي در سال  2983 تا 2920رئيس هيئت مديره شركت مهندسين مشاور پوالد در تهران از 
 2920تا  2963مدير عامل و مدير واحد مهندسي مكانيک شركت مهندسين مشاور پوالد در تهران از 

 2963تا  2969مدير پروژه و كارشناس مهندسي مكانيک در شركت مهندسين مشاور پوالد در تهران از 
 2969تا  2933كارشناس طراحي ماشين در شركت ايريتک تهران از 

 2933كارشناس طراحي ماشين در شركت ملي فوالد ايران در تهران و جنوا ايتاليا  -كارآموز
 

 چكيده تجارب
 سال 3كارشناس مهندسي مكانيک پروژه كارخانه فوالد اهواز به مدت 

 سال در شهرهاي تهران، زنجان و تبريز 3مدير پروژه هاي طراحي شهرک هاي صنعتي به مدت 
 سال 21شركت مهندسي مشاور پوالد به مدت  رئيس هيئت مديره

 سال 10مشاور رسمي امور مهاجرت به كانادا به مدت 
 

 عاليق، خانواده
 عالقمند به ورزش هاي تنيس و اسكواش و كنسرت هاي موسيقي ايراني

 متاهل و داراي دو فرزند دختر
 

 توصيه به نسل جوان
 يريتي بگيريد.در انجام كارها عجول نباشيد و در آرامش تصميم مد
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 جواد مستقيمي طهراني
 مشهد 2913متولد 

 ساكن تورنتو كانادا
mostag@mie.utoronto.ca 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2381سوتا در مينياپوليس آمريكا دكتري مهندسي مكانيک از دانشگاه مينه

 2328سوتا در مينياپوليس آمريكا فوق ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه مينه
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 Study of thermal spray coatings, transport phenomenaزمينه هاي تحقيقاتي: 

and electromagnetics in thermal plasma sources  و بطور ويژه در زمينه مطالعات
 RF inductively coupled plasmasها و هاي الكترومغناطيس در قوسجريان، حرارت و حوزه

 

 سوابق شغلي و مديريتي

افزار ديناميک سياالت محاسباتي در فعال در زمينه توسعه نرم Simulent Incموسس و مدير شركت 
 (www.simulent.comتاكنون ) 2339تورنتو كانادا از 

 2330تورنتو از دپارتمان مهندسي مكانيک و صنايع دانشگاه  -استاد برجسته پالسما -عضو هيئت علمي
 تاكنون

 مدير مركز فناوري اندود پيشرفته در دپارتمان مهندسي مكانيک و صنايع دانشگاه تورنتو
 كبک كانادا Longueilدر شهر  Pratt & Whitneyاشتغال در شركت 

 در كبک كانادا Sherbrookeعضو هيئت علمي دپارتمان مهندسي شيمي دانشگاه 
 

 چكيده تجارب
 Extensive simulation of the dynamics of droplet impactزمينه داراي تجربه در 

and solidification in thermal spray processes. 
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 1029بخش انتقال حرارت در سال  ASMEدريافت مدال هفتاد و پنجمين سالگرد 
 1029سال  در CSMEاز موسسه   Robert W. Angusدريافت مدال 

 1021براي انتقال حرارات در سال  ASMEدريافت جايزه يادواره 

 1022در سال  CSMEاز  Jules Stachiewicدريافت مدال 
 1020در سال  NSERC Brockhouse Canadaدريافت جايزه 

 1003اي تورنتو در سال دريافت مدال مهندسي در تحقيق و توسعه  از موسسه  مهندسين حرفه
 ( IUPACيته شيمي پالسما از اتحاديه جهاني شيمي محض و شيمي كاربردي )عضو زيركم

 Plasma Chemistry and Plasma Processingعضو سردبيري مجله 
 Journal of Thermal Sprayالمللي  عضو شوراي سردبيري بين

(، دانشكده مهندسي دانشگاه توكيو، EICعضو همكار موسسه مهندسي كانادا )
 (CAEسي كانادا )آكادمي مهند
 ,ASME, CSMEها و موسسات علمي پژوهشي از جمله عضو انجمن

CAE, AAAS, IUPAC 
در تورنتو كانادا و موسسه مطالعات  Massey Collegeعضو ارشد همكار 

 پيشرفته در دانشگاه بولونيا در ايتاليا
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 ايرج مشرفي
 تهران 2918متولد 

 ساكن تهران
moshrefi_i@yahoo.com 

 

 الت و توانمندي هاتحصي
فوق ليسانس مهندسي مكانيک گرايش سازه هاي مكانيكي از دانشگاه پواتيه فرانسه 

2933 
اي از سازمان انرژي اتمي فرانسه )در هاي هستهاي گرايش ترمو ديناميک نيروگاهفوق ليسانس مهندسي هسته

 2932چارچوب بورس دولتي( 
 2939ريف ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي ش

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان اديب تهران 
 كارگاه يچابک ساز ،يياجرا يو اصالح قراردادها ميو نظارت بر اجرا، تنظ تيريمدمتخصص در زمينه 

 هاي انگليسي و فرانسهمسلط بر زبان
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تاكنون 2983مهندسين مشاور نوها از سرپرست نظارت پروژه در مجتمع فوالدي آلياژي ايران در يزد از طرف 
 2983تا سال  2928مدير پروژه/ مدير دستگاه نظارت  در شركت ايريتک تهران از 

 2928تا  2922مدير پروژه/ مدير دستگاه نظارت در شركت مهندسين مشاور سازه در تهران از 
 2922تا  2933مدير پروژه/ مدير دستگاه نظارت در شركت ايريتک تهران از 

 

 چكيده تجارب
پروژه و بودجه  يزمانبند يبا توجه به برنامه  يصنعت يپروژه ها شبرديبا هدف پ يكاربرد ياتخاذ روش ها

 و معدن يميفوالد، نفت، گاز، پتروشهاي مختلف ي در پروژهبند
و  زدي ياژيفوالد خراسان، فوالد آل يمجتمع فوالد مباركه، مجتمع هااين فعاليت ها در صنايع مختلف از جمله : 

 يميمجتمع پتروش ،ينيامام خم يمياصفهان، مجتمع پتروش يخراز دياردكان و شه ميمستق ياياح يواحدها
اهواز )آماک(،  يمنطقه  ينفت يحوزه ها يسرچاه يگازها يرجمع آو يگاز آغار داالن، پروژه  شگاهيپاال ،يراز

انجام شده  و دوگنبدان، ... مهيحك يب يب ينفت يگاز حوزه ها قيطبس، طرح تزر يمجتمع زغال سنگ پروده 
 است.

 

 دستاوردهاي ورزشي

 2939تا  2930يي از فوتبال دانشگاه  در دوران دانشجو ميحضور در ت
 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 سال 3اقامت در فرانسه به مدت 
 فلسفه يورزش فوتبال و مطالعه نما،يس ي،رانيا يسنت يقيبه موس مندعالق

اقتصاد از  يمهسا دكترهستم. فرزند پسر  کيفرزند دختر و  کي يدارا ليسانس شيمي محض و همسرم
 است. از دانشگاه تهران وتريكامپ يارشد مهندس يدانشگاه تورنتو و پارسا كارشناس

 

 توصيه به نسل جوان

خالصه  "استقالل وطن يتالش برا"تجارب را در قالب عبارت  يبتوان عصاره  ديشا
 نيداشتن ا خود و با برپا يجوان يبر همت، اراده و قوا هيبا تك ديجوان با كرد. نسل

 .خود باشند يجامعه  يارزش افزوده برا جاديا يشعار همواره در تالش برا
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 حسين مصباحي
 سمنان 2912متولد 

 ساكن سمنان
noushin.mesbahi@gmail.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 2933نشگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي مكانيک از دا

 2939ديپلم رياضي از دبيرستان صفايي سمنان 
 2938سال  1دوره آموزشي ديزل الكتريک در شركت راه آهن به مدت 

گذراندن دوره كارآموزي برنامه ريزي شده در شركت راه آهن كه ارزش اين دوره معادل مدرک مهندسي 
 ارزيابي گرديد.

 طراحي و ساختمتخصص در زمينه كارهاي كارگاهي 
 

 سوابق شغلي

 2921تا  2936از  قسمت نوسازي راه آهن تهرانطراحي و ساخت قطعات در كارشناس 
 2921از سه سال قبل از ورود به دانشگاه صنعتي شريف كارمند راه آهن بودم و در همان شركت در سال 

تهران در راه  يسال در مترو 9 و اءياح يپروژه ها يسال در دفتر فن 9مدت،  اين ام. در طولبازنشسته شده
 كرده ام. فهيانجام وظ زيدستگاه حفار به عنوان مأمور خدمت، ن يو كاربر يانداز

در قسمت كارخانجات  يو قطعه ساز يعنوان كارشناس طراحه ام در راه آهن بيكار فهيوظ نيعمده تر
 ت.بوده اس يآالت صنعت نيماش ينصب و راه انداز نيراه آهن و همچن ينوساز

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

طراحي و ساخت دستگاه جمع آوري غبار خروجي از كوره هاي پخت گچ با استفاده از مولتي سيليكون كه 
 ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است.در اداره كل ثبت شركت 22/3/2982به تاريخ 

 

 عاليق، خانواده

 هاي ابتكاريگاهداراي عالقه شخصي به طراحي و ساخت دست
افشين و نوشين دوقلوي پسر و دختر  متاهل و داراي سه فرزند هستم. دختر اول دكتري اقتصاد است و

هستند. افشين ليسانس مهندسي برق از دانشگاه سمنان و فوق ليسانس و دكتري مهندسي برق از دانشگاه 
سانس شيمي دانشگاه صنعتي صنعتي شريف است. نوشين ليسانس شيمي از دانشگاه سمنان و فوق لي

 شريف است.
 

 توصيه به نسل جوان

چه امروزه  . اگركردميدر جهت استحكام روابط دانشگاه و صنعت تالش م گشتم،يبازم ياگر به دوره جوان
به  ازيهدف، ن نيا ياما جهت احقاق واقع رد،يگيانجام م «يكارآموز» يتوسط واحد درس يامر تا حدود نيا

 باشد.يم يو مدون تر شتريب يبرنامه ها

 پيام ويژه
بقال و  يماد شيو درآمد، رفاه و آسا زنديحرف اول را م اتيكه ماد يدر جامعه ا

و  بيترغ باشد،يم هيمهندس بدون سرما کياز  شتريب يليسركوچه خ يسوپر
است  ازيمشكل است. لذا ن اريثمربخش افراد جوان، بس يريادگي يبرا زهيانگ جاديا

 .رديصورت پذ يص فرهنگسازخصو نيتا در ا
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 كيومرث مظلوميان
 تهران 2913متولد 

 ساكن پاسادنا در كاليفرنياي آمريكا
qmazloomian@tmadengineers.com 

 بيوگرافي ارايه نشد.
 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
 

 مديريتيسوابق شغلي و 

در كاليفرنياي آمريكا  Tmad Taylor & Gaines Engineersاشتغال در شركت 
(www.tmadengineers.com) 

 TMAD Taylor & Gaines, Incمعاون مدير عامل و سرگروه در شركت 
(www.taylorgaines.com) 
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 فرامرز يزداني
 قائمشهر 2916متولد 

 ساكن تهران
f.yazdani26@yahoo.com 

 

 تحصيالت و توانمندي ها
 فوق ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي اميركيبر

 2933ليسانس مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 ديپلم رياضي از دبيرستان نظام

 دوره فني و تخصصي در شركت زانوسي ايتاليا
 هاي صنعتيحمتخصص در زمينه تهيه گزارش توجيهي فني و اقتصادي طر

 كارشناس رسمي دادگستري در رشته ماشين آالت و تاسيسات صنعتي
 ناظر و طراح پايه يک تاسيسات مكانيكي ساختمان
 ناظر و طراح لوله كشي گاز ساختمان و كارخانجات

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 مدير عامل شركت آردو
 عضو هيئت مديره شركت صنعتي جنرال

 ندرمدير عامل شركت ايران سيل
 عضو هيئت مديره شركت ايران گاز

 رئيس هيئت مديره شركت ارج
 رئيس هيئت مديره شركت پارس حفاظ

 رئيس هيئت مديره شركت گام آفرين
 رئيس هيئت مديره شركت خميرمايه كرمانشاه

 هاي صنعتي وزارت صنايع و معادنمعاون و سرپرست اداره كل نظارت بر اجراي طرح
 يكي در شركت مترو تهرانناظر تاسيسات برق و مكان

 مدرس دانشگاه آزاد
 مدرس دانشگاه علمي و كاربردي

 

 چكيده تجارب
 سال 10آموزش دروس استاتيک، ديناميک و مقاومت مصالح به مدت 

 سال 93هاي صنعتي به مدت مدير اجرايي شركت
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 2980و  2926در سالهاي مدير نمونه در زمان دو وزير صنايع و معادن 
 عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران

 عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
 

 سفرهاي خارجي، عاليق، خانواده

هاي صنعتي، خريد ماشين كشور صنعتي و توسعه يافته جهان به منظور شركت در نمايشگاه 23سفر به بيش از 
هاي عالقمند به ورزش، از كارخانجات توليدي و صنعتي آالت صنعتي و بازديد

 كشتي، كوهنوردي، شنا، فوتبال، پياده روي و شطرنج
التحصيل دانشگاه، يک دختر متاهل و داراي چهار فرزند هستم كه دو دختر فارغ

 دانشجوي دندانپزشكي و يک پسر دانشجوي رشته مهندسي شيمي است.
 

 پيام ويژه
وطن پرستي، شيرازه اصلي كار و زندگي عدم عدول از عدل و آرمان اوليه هر فرد 

 انصاف، و وظيفه اصلي هر فرد در زندگي تابعيت از قانون و حق و حقيقت است.
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 حسين يوسفيان
 تهران 2913متولد 

 آنجلس كاليفرنيا آمريكاساكن لس
yousefian@infinitimedia.com 

www.linkedin.com/pub/saeed-yousefian/27/930/287 
 

 تحصيالت 
 1002از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در لس آنجلس  MBAفوق ليسانس مديريت 

 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از دبيرستان شاهرضا مشهد 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

تا كنون  1002ريكا از انجلس كاليفرنيا آمدر لس Solex Energiesبنيان گزار و مدير شركت 
(www.soexenerties.com ) 

در زمينه صنايع پالستيک  در لس  Infiniti Plastic Technologiesبنيان گزار و مدير شركت 
 (www.infinitimedia.comتاكنون ) 1001آنجلس آمريكا از 

 تا كنون 2332در آمريكا از  Infiniti Mediaمدير شركت 
 1002تا  2332در چين از  Sunnex Industriesبنيان گزار مدير شركت 

 2920تا  2932در ايران از  .Abranjack Eng. Coبنيان گزار و مدير شركت 
 2932تا  2933در ايران از Techno Frigoمهندسي پروژه شركت 

 2933تا  2939دستيار طرح و برنامه دانشگاه صنعتي شريف از 
 2939تا  2932ر ايران از د Chakosh Constuctionمهندس محاسب در شركت 

 

 خانواده

همسرم خانم نسترن دموئي دانش آموخته دوره هفتم مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف است و فرزندانمان 
 سام و سارا نام دارند.
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 دوره چهارمي هاي مهندسي مكانيك فاقد ارتباط قطعي

 

 محمد مهدي بيات
 شيراز 2913متولد 

 

 تحصيالت
 2933سي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس مهند

 

 

 

 بهنام تبريزي
 تهران 2990متولد 

 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 
 

 عبدالحميد جمالي خرنجاني
 فسا 2990متولد 

 

 تحصيالت 
 2939ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 

 محمد صادق خديوي
 اهواز 2913د متول

 ساكن آلمان
 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 
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 يوسف رحيمي
 بجنورد 2913متولد 

 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 

 سعيد نستار
 تهران 2990متولد 

 ساكن انگستان
 

 تحصيالت
 2933شگاه صنعتي شريف ليسانس مهندسي مكانيک از دان

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 

 

 

 

 علي رضا هراتي
 تهران 2990متولد 

 ساكن آلمان
 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران 
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 فصل دهم 

 مشخصات درگذشتگان 

 چهارمآموختگان دوره دانش 
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 )زنده ياد( ميربهادرقلي آريانژاد
 شهسوار 2990متولد 

 در تهران به علت سكته قلبي 2930درگذشت در سوم آذر 

 

 تحصيالت و شايستگي ها
 دكتري تحقيق در علميات از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي

 فوق ليسانس تحقيق در عمليات از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي
 2939انس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف ليس
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 تا پايان حيات 2963عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران از 
 2922تا  2963رئيس دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران از سال 

 سال 23نشگاه علم و صنعت ايران به مدت معاون تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي صنايع دا
تا پايان  2989مدير گروه مهندسي صنايع دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران از سال 

 حيات
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 المللي مهندسي صنايع سردبير مجله بين
 المللي علوم مهندسيسردبير مجله بين
 لمللي مهندسياسردبير مجله بين

 المللي در سراسر جهانمقاله در كنفرانس هاي داخلي و بين 200ارايه بيش از 
 

 تاليفات و ترجمه

 2986انتشارات مير  -تاليف كتاب تحقيق در عمليات
 2981انتشارت مير  -تاليف كتاب برنامه ريزي پيشرفته توليد

 2923عت ايران انتشارات دانشگاه علم و صن –تاليف كتاب برنامه ريزي خطي 
 2928انتشارات مير  –تاليف كتاب تحقيق در عمليات پيشرفته 

 2929سازمان نشر دانشگاهي  -ترجمه كتاب سيستم هاي كنترل توليد يكپارچه
 الملليمقاله علمي در مراجع معتبر بين 11انتشار 
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 )زنده ياد( منصور احمدي
 دزفول 2990متولد 

 مشهد بر اثر سكته قلبيدر  2922مهر  20درگذشت در 

 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 شركت برق مشهد 6سرپرست منطقه 
 سال 9سرپرست شركت برق گناباد به مدت 

 اي استان خراسان در مشهداشتغال در شركت برق منطقه
 

 خانواده

انپزشک و شاغل در مشهد هستند و از ايشان سه فرزند به همسر ايشان خانم دكتر عصمت شهيدي دند
دانشجوي داروسازي و بهاره متولد  2968پزشک شاغل، بهزاد متولد  2962يادگار مانده است. آزاده متولد 

 دانشجوي معماري در مشهد هستند. 2968
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 )زنده ياد( محمد جعفر اكبري حامد
 تبريز 2913متولد 
 در تهران در اثر تومور مغزي 2986مهر  21ت در درگذش

 

 تحصيالت
 2933ليسانس مهندسي مكانيک از داشنگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

. او داراي سوابق درخشان در مديريت واحدهاي شددر شركت صنايع بسته بندي استخدام  2932در سال 
رخانجات لوازم خانگي پارس، گروه بهمن )فيلور(، صنعتي بزرگ )مدير كارخانه يا مديرعامل ( چون كا

 شركت پوياپليمر بود. "پاكشو)گلرنگ(، روغن نباتي پارس)قو(، شيرآالت شيبه ، كبريت ايران ، .... و نهايتا
 

 خانواده

با مهرانگيز جامي دانشجوي دوره هفتم متالورژي ازدواج نمود. حاصل اين ازدواج دو فرزند  2933در سال او 
ماه بعد از فوت پدرش به او پيوست. پريسا  23هاي پريسا و مهرداد بود كه متاسفانه مهرداد هم به نام

 .دريافت كرده استفيزيوتراپي از دانشگاه شهيد بهشتي  دانشنامه كارشناسي خود را در رشته
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 )شهيد( ايرج بيات موحد 
 زنجان 2992متولد 

 ر منطقه بستان در جنگ ايران و عراقد 2933دي ماه  26شهادت در 

 

 تحصيالت
در  Philips International Institue of Technologyفوق ليسانس الكترونيک ديجيتال از 

 2933هلند 
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از دبيرستان شريعتي )پهلوي سابق( زنجان 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2933تا  2938دير پروژه در مركز تحقيقات مخابرات ايران در تهران از م
 2938تا  2933هاي خواص و كاربرد مواد دانشگاه صنعتي شريف از مدير بخش الكترونيک مركز پژوهش

 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

دو  ناليترم کير بود كه با نينخست نياكه  نيالت-يدو زبانه فارس يوتريكامپ ناليو ساخت ترم يطراح
 .شديساخته م نيالت-يزبانه فارس

 تلكس پلكسريو ساخت دستگاه مولت يطراح
 Philips International Institue of Technologyاحراز رتبه نخست دوره فوق ليسانس در 

 2933در سال 
 2931احراز رتبه ممتاز در دوره ليسانس دانشگاه صنعتي شريف 

 

 خانواده

 ييزناشو ونديپ انيدرود حهيبا همسر فداكار و صبورش خانم مل 2938در آبان سال  ج بيات موحدشهيد اير
نگذشت، اما همسرش  كساليوصلت از  نيعمر ا يبست. هرچند به خاطر شروع جنگ و شهادت و

 كه با او بسته بود برقرار ماند. يونديدر پ مردانهيپا
 

 شرح حال

و  صديماه هزار س يبعدازظهر شانزدهم د قهيدر ساعت دو و ده دق كانياز سالله ن يگل سرخ زمانيعز رجيا
 يتا مانند هزاران سرو آزاده ا ديجنوب به خون خود غلت دهيپنجاه و نه بر خاک تفت

شد قامتشان را سپر كردند تا  ليملت تحم نيكه به ناحق بر ا يباشد كه در جنگ
ساده به  ي. او چون سربازافتديبه دست نامحرمان ن رانيش نامك نياز ا يذره ا

موجه از رفتن  ليبه هزاران دل توانستيم گريد ياريجبهه شتافت اگرچه چون بس
چون خط  زيدر پشت جبهه ن توانستيكارامد بود كه م يسرباز زند. او متخصص

 كند. هيارا يانيمقدم خدمات شا
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انستيتوي در  زيارشد ن يه كارشناسبود كه در دور فيشر يرشته برق دانشگاه صنعت ممتاز ليفارغ التحص او

كرد.  افتينامه در رياز دولت هلند تقد ممتاز جهان اول شد و انيدانشجو انيهلند در م پسيليف تكنولوژي
مشغول  فيشر يوابسته به دانشگاه صنعت رويخواص و كاربرد مواد و ن يپس از بازگشت در مركز پژوهشها

از  يشک گل يمشغول خدمت بود. او بايران مخابرات تحقيقات  هنگام اعزام به جبهه در مركز به كار شد.
و  ستيپربار ب يخود قرار داد و در عمر كوتاه ول يبود كه خدمت به خلق را سر لوحه زندگ كانيگلستان ن

 يو خانوادگ ياجتماع ،يشغل تيموقع ليبر خالف اعتقاداتش برنداشت اگرچه به دل يهشت ساله اش قدم
 فراهم بود. اريبس شيمرفه برا يزندگ کيخود امكان 

 شاونديدوست، آشنا و خو ،ياز هر كه بپرس يول گنجديكوتاه سخن نم نيدر ا زيعز نينوشتن از ا و گفتن
را  نيا و دگانيغمد اوريمحرومان بود و  اري . اوكنندينم ادياز او  کيو كردار ن يمهربان ،ييكويجز به ن

فقط به حرف وشعار بسنده  ياريهمگان ثابت نمود تا چون بسبر  شيزندگ يبايصحنه ز نيدرعمل در آخر
همسر چشم به راه و خواهر و  ده،يمادر داغد به آغوش خانواده بازنگشت تا پدر و چگاهيسرو قامتش ه نكند.

بلند و گستره  يهابرفراز كوه ن،يسرزم نيا يجا يدلشكسته در جا انيو دوستان و آشنا دهيبرادران غمد
الله  هنيم نيفرزندان ا گرياز او و د ينشان يورودخانه ها، در جستج يو جار ايدر يآبفراخ و  يدشتها

 گون باشند.
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 )زنده ياد( سيدعليرضا حسيني
 اهواز 2913متولد 

 در تهران در اثر بيماري سرطان 2983درگذشت در فروردين ماه 
 

 تحصيالت
 2939ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر كريم فاطمي اهواز 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2989تا  2981مدير عامل شركت صنايع الكترونيک و ارتباطي ذره موج در تهران از 
 2981تا  2982مدير برنامه ريزي و كنترل پروژه ها در شركت داده پردازي ايران در تهران از 

مجري و طراح تجهيزات هيدرومكانيک سدها در  –ل پروژه ها در شركت فناوري نوين نيرو مدير برنامه ريزي و كنتر
 2981تا  2982تهران از 

مشاور طرح پتروشيمي تندگويان از  –سرپرست خدمات فني و برنامه ريزي در شركت مهندسين مشاور ناموران 
 2982تا  2980

مشاور مديريت طرح شكر امير  -تهران بوستن در تهرانمدير برنامه ريزي و كنترل پروژه ها در شركت مهندسي 
 2980تا  2928كبير از 

 2928تا  2926مدير مهندسي سيستم ها در گروه صنعتي مهياگاز اصفهان از 
هاي سرپرست پروژه تامين قطعات فوالد مباركه و سرپرست برنامه ريزي و سيستم و روش در شركت الستيک

 2926تا  2929از  ميركو در اصفهان -صنعتي مباركه
 2929تا  2920سرپرست آموزش و مدرس دروس كامپيوتر در شركت اصفهان كامپيوتر در اصفهان از 

تا  2961ايريتک در اصفهان از  –مسئول برنامه ريزي و كنترل پروژه دستگاه نظارت در شركت بين المللي ايران 
2968 

شهيد چمران در اهواز از  –وتر در دانشگاه جندي شاپور تدريس دروس مرتبط با دوره هاي كامپي –عضو هيئت علمي 
 2933تا  2933

 2933تا  2939آناليست و مسئول سيستم مكانيزه انبارها در ذوب آهن اصفهان از 
 

 چكيده تجارب
هاي حقوق و ثبت نام و كارنامه دانشجويان براي دانشگاه جندي شاپور و طراحي و طراحي و مكانيزه نمودن سيستم

 سال 3هاي حقوق و دستمزد آموزش و پرورش استان خوزستان به مدت ه نمودن سيستممكانيز
هاي داخلي دستگاه راه اندازي و مشاركت در تدوين سيستم هاي پيشرفته پروژه و طراحي،طراحي نظام گزارش

 سال 6نظارت و مكانيزه كردن آنها در شركت ايريتک به مدت 
 سال 9و دستمزد، مالي و سيستم تامين قطعات در شركت ميركو به مدت طراحي و مكانيزه كردن سيستم حقوق 

 سال 9تدريس دروس مرتبط با كامپيوتر در دانشگاه آزاد اسالمي به مدت 
 

 خانواده

همسر ايشان خانم پروين چيت سازي ليسانس حسابداري از دانشگاه اصفهان و فعال در 
ا مانده است. احسان كارشناسي ارشد زمينه امور مالي هستند و از ايشان سه فرزند بج

معماري از دانشگاه هنر و داراي مدارج عالي در مسابقات معماري و مدير دفتر فرآيند 
منطقي در طراحي معماري است. امين مدير عامل شركت طراحي و ساخت و دكوراسيون 

هران و داخلي كوبه در تهران، و نوشين فوق ديپلم مرمت بنا از دانشگاه ميراث فرهنگي ت
 دانشجوي طراحي داخلي در آكادمي هنرهاي زيباي رم است.
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 سيد علي حسيني سمناني )زنده ياد(
 اصفهان 2913متولد 

 در تهران به دليل بيماري سرطان معده 1/3/2986درگذشت در تاريخ 
 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2986تا  2983ل شركت عقيق درخشان در تهران از مدير عام
 2983تا  2980مدير امور شركت ها در شركت سرمايه گذاري معادن و فلزات در تهران از 

 2980مدير عامل شركت شهاب خودرو در تهران 
 2923قائم مقام مدير عامل شركت رنوس در تهران 

 2928مشاور مدير عامل شركت ايران خودرو در تهران 
 2922تا  2926ون مدير عامل شركت سرمايه گذاري شاهد در تهران معا

 2926تا  2921از  مدير عامل شركت ايران وانت )گروه بهمن (
 2921تا  2968موسس و مدير عامل شركت رنگين شيمي از 

 2968تا  2963مشاور وزير در وزارت پست و تلگراف و تلفن از 
 2963تا  2962ازي صنايع ايران از مدير گروه خودرو در سازمان گسترش و نوس

 2962تا  2960مدير عامل شركت سايپا در تهران از 
 2960تا  2938مدير عامل شركت ليالند موتور ايران در تهران از 

 2938تا  2933رئيس كارخانه گچ سمنان از 
 2933تا  2939در كارخانه ذوب آهن اصفهان از  930مدير فني نورد 

 2939تا  2931نه سيمان آبيک قزوين از كارآموزي فني در كارخا
 

 خانواده سفرهاي خارجي،

 كشور جهان جهت امور كاري و مسئوليت هاي محوله داشته اند. 30سفر به بيش از 
 متاهل و داراي چند فرزند

 

 شرح حال
به تهران مرحوم مهندس سيد علي حسيني سمناني پس از قبولي با رتبه باال در دانشگاه صنعتي شريف، از اصفهان 

نقل مكان نمود و عمده فعاليت خود را قبل از پيروزي انقالب اسالمي در محيط دانشگاه شروع نمود. وي بيشتر در 
 پي شركت دادن دانشجويان در مجالس مذهبي و باال بردن درک و فهم ديني و سياسي دانشجويان بود.

ان خصوصاً دكتر بهشتي جهت روشنگري بيشتر در اين ميان ارتباط خود را با رجال مذهبي و سياسي شهر اصفه
دانشجويان و حفظ ارتباط بين روحانيت و دانشگاه برقرار نمود. در زمان اوج مبازرات مردم قبل از انقالب نيز همانند 

ها و مبارزات خياباني نقش موثر و فعالي داشت. همزمان با ايجاد شرايط مناسب جهت ساير آحاد جامعه در راهپيمايي
رهبر انقالب به ايران در بخش فني كميته استقبال از امام عضويت داشت و  ورود

همگام با ديگر نيروها شرايط فني را جهت آماده سازي مراسم سخنراني حضرت امام 
 در بهشت زهرا و در طول مسير استقبال آماده نمود.

بخش بالفاصله بعد از پيروزي انقالب نيز فعاليت خود را جهت سازندگي كشور در 
توليد و حل مشكالت كارگري از طريق حضور مديريتي خود در كارخانجات مختلف 

 توليدي و وزارت صنايع سنگين و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران شروع نمود.
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 )زنده ياد( حبيب اهلل خديوي بناء
 مشهد 2990متولد 

 بيماري تومور مغزيبه علت  فرانسه 82درگذشت در بهمن 

 

 تحصيالت 
 در فرانسه انيستيتو علوم كاربردي ليوندكتري مهندسي عمران از 

 2933فوق ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 
 2939ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ديپلم رياضي از مشهد 
 

 شرح حال

زي و پس از يک سال و به علت بيماري صعب العالج تومور مغ 2982مرحوم خديوي در بهمن ماه سال 
نيم تالش براي معالجه در شهر پاريس درگذشت. پيكر او در پاريس به خاک سپرده شده است. پس از 
وقوع اين ضايعه دو مجلس ترحيم در شهر پاريس و زادگاه وي در مشهد برگزار گرديد. دكتر خديوي كه 

 هر پاريس اقامت داشت.از شهر مشهد است از زمان انقالب تا پايان عمر در ش 2990متولد 
گفت: مرحوم خديوي  تحصيالت  پس از درگذشت ويهمسر ايشان خانم مهندس مريم معيني )خديوي( 

وارد دانشگاه صنعتي آريامهر سابق شد.  2938متوسطه خود را در شهر مشهد به پايان رسانده و در سال 
برد و مدتي نيز در اين دانشكده به  وي مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد را در دانشكده سازه به پايان

به فرانسه عزيمت كرد و در انيستيتو علوم كاربردي ليون  2932عنوان مربي به تدريس پرداخت. در سال 
 Duneاو كارخانه  2382پذيرفته شد. وي دكتراي مهندسي عمران را از اين دانشگاه دريافت كرد. در سال 

 Ingéropش تنيده فعاليت داشت. دو سال بعد او به را تاسيس كرد كه در زمينه تخصصي بتن پي

Group  كه يک شركت مهندسي فرانسوي بين المللي بود ملحق شد. او در اين شركت به عنوان مدير
سال فعاليت حرفه  10كار مي كرد. او در مدت  Team  (Infrastructureزيرسازه) پروژه براي تيم 

 ارايه كرد. Ingérop’s Internationalاي خود خدمات زيادي به 
به بيان محمد الماسي هم دانشگاهي و دوست نزديک وي دكتر خديوي در زمينه طراحي و پيمانكاري 
پروژه هاي سنگين عمراني نظير راه سازي، پل سازي، سد سازي، راه آهن در كشورهاي انگليس، كره 

سمينارهايي را در دانشكده مهندسي جنوبي، چين، آفريقا و بلغارستان فعاليت داشت. وي در سفر به ايران 
عمران برگزار نمود كه از نظر علمي و حرفه اي بسيار جالب و آموزنده است. موضوع يكي از سمينارهاي 

، ساخت و بهره برداري بود كه اين طراحي وي شيوه هاي خاص اجراي پروژه ها بصورت كامل: تامين مالي
 روش در كشورهاي پيشرفته بسيار رايج است.

از مرحوم خديدي سه فرزند به اسامي علي، نيما و عسل به جاي مانده كه فرزند 
ارشد ايشان تحصيالت دانشگاهي خود را در انگلستان به پايان رسانده و دو فرزند 

 و همگي در شهر پاريس ساكن هستند. در حال تحصيل بودهديگر ايشان 
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 )زنده ياد( علي رضا دليلي
 زاهدان 2919متولد 
 در تهران 2962ت در مردادماه درگذش

 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 ديپلم رياضي از دبيرستان رهنما در تهران 
 

 خانواده

هاي كيا و پويا به يادگار باقي مانده است. كيا داراي ازدواج كرد و از وي دو فرزند به نام 2936در سال 
دال نقره المپيک كامپيوتر و شيمي و داراي ليسانس علوم رياضي از مدال طالي المپيک رياضي و م

فوق دكتري دانشگاه كلمبيا  در نيويورک و Rutgersدانشگاه صنعتي شريف، دكتري رياضيات از دانشگاه 
در نيوجرسي آمريكا است.   Stevensدر ميسوري آمريكا است. وي دستيار پژوهشي در انيستيتو تكنولوژي

پويا پذيرفته شده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف است كه به علت عالقه فراوان به رشته هنر از 
 انصراف داد. تحصيل در اين دانشكده

 

 شرح حال

در خانواده اي متوسط و پرجمعيت و در دامان پدري سخت كوش و مادري مدير پرورش دليلي  رضا علي
هاي مختلف با توجه به محل يافت. وي دوران تحصيل ابتدايي و سيكل را در مدارس دولتي در شهرستان

كرد ولي به هر موفقيتي بسنده نكرد. پس از ها شركت زندگي والدين گذراند. او چند بار در كنكور دانشگاه
دوره خدمت سربازي دوباره در كنكور شركت كرد و در رشته مهندسي شيمي دانشگاه شريف پذيرفته شد. 
او در تمام مشاغلي كه به عهده داشت، با تالشي چشمگير و با بهره گيري از دانش و هوش سرشار همواره 

 تاثر گذار بود.
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 ياد( محمد حسين دهقان سلماسي)زنده 
 تهران 2918متولد 

 آزبستيبه علت بيماري سل ناشي از آلودگي  2980آبان  8درگذشت در  تاريخ 

 

 تحصيالت و شايستگي ها
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2932ديپلم رياضي از دبيرستان ابومسلم مشهد 
 تسلط به زبان انگليسي و فرانسه

 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2980تا  2928مدير عامل شركت هربرز در تهران از 
 2980تا  2926قائم مقام مدير عامل و رييس هيئت مديره شركت ايتوک ايران از 

 2926تا  2920مدير عامل شركت ايكا در تهران از 
 2920تا  2962رئيس هيئت مديره شركت ايتوک ايران از 

 2962تا  2963در تهران از  مدير عامل شركت پويان گاز
 2963تا  2961مدير توليد شركت درج در تهران از 

 

 سفرهاي خارجي و خانواده

 اند.روسيه و ازبكستان سفر كرده به كشورهاي آلمان، هلند، سوئد، دانمارک، مالزي، تايلند،
به جاي مانده است. همسر ايشان خانم الهه برخوردار ليساسن پرستاري هستند و از ايشان دو فرزند پسر 

مجتبي)سهيل( ليسانس مهندسي برق و سروش دانشجوي سال آخر مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي 
 اميركبير است.
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 سيد حسن صفوي نيا ()زنده ياد
 تهران 2918متولد 

 2962درگذشت در شهريور 

 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938يپلم رياضي از دبيرستان فردوسي تهران د
 

 خانواده

با دختر عمويش فاطمه صفوي ازدواج كرد و دو فرزند دختر او لنا و دنيا هر دو فوق ليسانس  2938در سال 
 كامپيوتر از دانشگاه ايالتي لوس آنجلس هستند.

 

 شرح حال

ت ابتدايي و متوسطه را با بهترين ربته سيد حسين صفوي نيا در خانواده اي متوسط به دنيا آمد و تحصيال
هاي تهران، شريف هاي مختلف شركت كرد و در دانشگاهگذراند. پس از پايان دبيرستان در كنكور دانشگاه

و شيراز پذيرفته شد. وي به مدت يک سال همزمان در دانشكده هاي اقتصاد دانشگاه تهران و دانشكده 
و در نهايت ادامه تحصيل در دانشكده صنايع را انتخاب كرد. او صنايع دانشگاه شريف به تحصيل پرداخت 

از ابتداي جواني به مردم كشورش عشق مي ورزيد. به گفته يكي از دوستانش حسين فردي متين، موقر و 
اي هاي دوستي با او هرگز او را اخم آلوده و عصباني نديدم.وي گر چه در خانوادهآرام بود. در تمام سال

ا آمده بود اما روح زمانه را به خوبي درک مي كرد به طوري كه دانشگاه رفتن خواهر سنتي به دني
 كوچكترش براي او اهميت زيادي داشت.
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 )زنده ياد( محمد فيوضي شجاعي
 تهران 2990متولد 

 23/3/2933درگذشت در مشهد در 
 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938يپلم رياضي از دبيرستان علوي مشهد د
 

 شرح حال

تهران ولي شناسنامه در مشهد صادر شده است. وي  2990سيد محمد فيوضي شجاعي فرزند عباس متولد 
تحصيالت ابتدايي خود را در دبستان برهان تهران گذرانده و وارد دبيرستان علوي تهران شد. پس از 

به پايان برد. او  2938خود را در دبيرستان علوي مشهد در سال  مهاجرت به مشهد تحصيالت دبيرستاني
اكثراً جزو شاگردان ممتاز بود و با قبولي در رشته صنايع دانشگاه آريامهر آن زمان مجدداً به تهران بازگشت 
و ادامه تحصيل داد. در حين تحصيل با همسرش كه هم اكنون در مشهد ساكن است ازدواج نمود. پس از 

حصيل براي خدمت سربازي وارد شركت توانير در برق منطقه اي خراسان گرديد. تابستانها از استخر اتمام ت
شركت برق در مشهد استفاده مي كرد. متاسفانه در يكي از آن روزها به دليل سكته قلبي در استخر به 

 داند.  رحمت ايزدي پيوست. البته همسر ايشان اين مرگ را مشكوک و منتسب به عوامل ساواک مي
ماهه بوده به يادگار مانده است.  2از ازدواج ايشان يک فرزند پسر به نام محمد امين كه در موقع فوت پدر 

التحصيل رشته صنايع غذايي است و در تهران به فعاليت بازرگاني اشتغال دارد. مادر، دو محمد امين فارغ
مسر ايشان استاديار بازنشسته دانشگاه هستند خواهر و سه برادر زنده ياد شجاعي در مشهد سكونت دارند. ه

 كه هم اكنون مسئوليت امور فرهنگي مختلف را به عهده دارند.
 روشنفكر، جدي، به بيان سيد مهدي شجاعي برادر كوچكتر ايشان، زنده ياد محمد شجاعي فردي مومن،

فناوري بود. او به شعر و ادبيات مهربان و آرام بود. او ضمناً بسيار اهل مطالعه و عالقمند به تحقيقات و 
بسيار عالقه داشت و فردي بسيار متفكر و جدي و مذهبي سالم و روشنفكر بود. او بسيار تالشگر و پيشرو 

 در علوم رياضي و حتي ورزش و ديگر مسائل اجتماعي بود. 
خدايش رحمت با درگذشت او تمام فرصت هاي دنيايي به زندگي ابدي رخت بسته و به ديار باقي شتافت. 

 كند.
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 )زنده ياد( حميد كارگري
 تهران 2913متولد 

 در تهران در اثر بيماري سرطان 2932اسفندماه  13درگذشت در 

 

 تحصيالت
 فوق ليسانس مديريت از انگلستان

 2933ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي شريف 
 2932ديپلم رياضي از دبيرستان نمازي شيراز 

 به زبان انگليسيتسط 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 2932تا  2921از  شركت ايرادان ) صنايع ايران ودانمارک (مدير عامل و عضو هيئت مديره 
(www.iradanco.com ) 

 2932تا  2921موسس و رئيس هيئت مديره شركت پيچكوک در اهواز از 
 2922تا  2920مدير عامل شركت سهند پوالد از 

 2920تا  2968ذوب سازان از مدير عامل شركت 
 2968تا  2969مدير توليد كارخانه شوفاژكار تهران از 

 2969تا  2960مدير كارخانجات شركت صنايع فلزي ايران از 
 2960تا  2932مدير عامل گروه ماشين سازي تبريز از 

 2932تا  2933مدير تعميرات و طرح و توسعه ماشين سازي اهواز )ولران( از 
 2933تا  2939ساخت جک هيدورليكي در مركز تحقيقات متالورژي از مدير پروژه 

تا  2930مسئول عمليات حرارتي فوالدهاي آلياژي در شركت فوالد صنعتي )روشلينگ آلمان( در تهران از 
2939 

 

 خالصه تجربيات

مورد  يو مهره ها چيكننده پ دي، تولچكوکيپ يديعامل شركت تول ريمد 2921از سال  زنده ياد كارگري
كننده  نيو دانمارک ( تام رانيا عي) صنا رادانيشركت ا رعامليمد نيمختلف و همچن عيدر صنا ازين

 ، بودند.يمي، نفت، گاز و پتروشييغذا عيو ملزومات صنا زاتيتجه
 

 سفرهاي خارجي، عاليق و خانواده

به كشورهاي اروپايي و آسيايي جهت بازديد و همچنين انجام كارهاي تجاري 
 .كرده اندرت مساف
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 به ورزشهاي واليبال و تنيس روي ميز و به ادبيات خصوصا شعر نو عالقه داشتند.

التحصيل دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف همسر ايشان خانم فريبا صفري فارغ
رشته فراوري مواد  هستند. از ايشان دو فرزند به نام عليرضا و نيلوفر به يادگار مانده است. عليرضا ليسانس

معدني معدن از دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران و شاغل در شركت ايرادان و نيلوفر دانشجوي رشته 
 داروسازي است.

به گفته همسر ايشان، زنده ياد حميد كارگري آرزو داشت كه براي تحصيل جوانان يک هنرستان صنعتي 
همسر ايشان بسيار مايل است كه اين آرزو را عملي كند  تاسيس كند ولي در نهايت به اين آرزو نرسيد. حال

 خواهد كه او را در اين كار خير ياري نمايند.و براي اينكار از هم دانشگاهيان مي
 

 يادش گرامي باد

به بيان عليرضا كارگري، پدرشان داراي خصوصيات اخالقي ممتازي بودند، ايشان انساني دوست داشتني، 
و در نظر دوستان و نزديكانشان انساني تاثير گذار، برجسته و صميمي بودند. به نيک خواه و نيک انديش 

 گفته موالنا:
 وانگه شراب عشق را پيمانه شو پيمانه شو رو سينه را چون سينه ها هفت آب شوي از كينه ها

 و افسانه شوفاني شو و چون عاشقان افسانه ش                    چون جان تو شد در هوا ز افسانه شيرين ما
 ، روحشان شاد.پاک نخواهد شدها هيچگاه از خاطره ياد ايشان 
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 سيد جعفر محقق احمدآبادي )محقق داماد( )زنده ياد(

 قم 2990متولد 
 احتماالَ در قم 2983درگذشت در شهريورماه 

 

 تحصيالت 
 2933ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 عيدستاوردهاي فرهنگي، اجتما

 مقاله و درج آن در مجله علوم انساني گزارش به شرح زير: 2تاليف 
 2982شهريور و مهر  – اعتقادات مردم؟! فيتضع

 2982دي ماه  – !؟يتا ك اكارانه،يتناقضات ر
 2982بهمن ماه  -كشند يهورا م تانيبرا نيدشمنان د

 2981فروردين  -حاال چرا؟! ،يكروب يآقا
 2981دي و بهمن  – بادآورده يو بازارها يگمرك يوارهايد
 2989بهمن  – : پاسخ به افترائات؛ انكار محقق داماد همانا انكار اصل نظام استياجتماع ياسيس

 2983آبان   - )نامه سرگشاده( عيتش ميدفاع از حر
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 اقبال مشحون )زنده ياد(
 سنندج 2913متولد 

 ن در اثر بيماري قلبيدر تهرا 10/6/2920درگذشت در تاريخ 

 

 و شايستگي ها تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938ليسانس مهندسي دانشكده افسري تهران 
 2931ديپلم رياضي از سنندج 

 انگليسي تسلط به زبان 
 

 سوابق شغلي و مديريتي

 يشركت برق منطقه ا در ن كرمانشاهامور خطوط استا ريمد برق شهرستان، مسوول وتر،يمسوول بخش كامپ
 2920تا  2931از  غرب

 2920تا  2963از  كارزان باختر شركت عامل ريمد
 

 دستاوردهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي

 يشرق جانيكرمانشاه و آذربا يو حرفه ا يفن يدر آموزشگاه ها سيتدر

 (چاپ نماند يبرا يخطوط انتقال برق )متاسفانه مجال يكتاب طراح فيتال

 ساختمان كرمانشاه يموسس نظام مهندس اتيه

 

 ، عاليق، خانوادهسفرهاي خارجي

 ايتاليا و آلمان سفر داشته اند. به كشورهاي تركيه، روماني،
 عالقمند بودند. فوتبالو ورزش  شهر سنندج( ميدانشگاه و ت مي)ت يورزش كشتبه 

هستند و سه فرزند پسر از ايشان به  رورشآموزش و پي بازنشسته فرهنگي انتها خسروايشان خانم همسر 
 و فوق ليسانس عمران ليسانسزانا ، ستيطراح و گرافو  شهر ميشناگر ت، ورزشكار ايوريادگار مانده است. 

 هستند. عكاس هنرو  جامدات کيمكان ليسانس ايك، و آهنگساز نيسيموز، تيريمد
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 )زنده ياد( عباس مطهر
 اصفهان 2990متولد 

 2989مهر  3ذشت در اشتوتگارت آلمان در درگ
 

 تحصيالت
 2968فوق ليسانس از دانشگاه صنعتي برلين

 2933ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
 2938ديپلم رياضي از اصفهان 

 

 سوابق شغلي

پس از اتمام تحصيل و چند سال تجربه كاري، او موفق شد از دولت بورس تحصيلي دريافت كند و در 
رتباط با پروژه مشترک انرژي اتمي ايران به آلمان سفر كند. وقوع انقالب باعث گرديد كه اين پروژه ا

اي آذربايجان متوقف شود و عباس به ايران بازگشت. وي سپس به مدت سه سال در سازمان برق منطقه
زمينه طراحي نرم  در شهر اشتوتگارت در 2963به آلمان بازگشت. او در سال  2961فعاليت نمود. در سال 

 در اين شهر بود. Xi Worksافزار مشغول به فعاليت شد. آخرين محل كار او شركت 
 

 عاليق، خانواده

اشراق مطهر در توصيف برادرش مي گويد كه عباس شخصي هوشمند، حساس، سخاوتمند و درويش 
به ادبيات عالقمند بود  مسلک بود. او هم از طبيعت لذت مي برد و هم از تكنولوژي هاي كامپيوتري روز.

 چنانچه بخش هايي از گلستان سعدي را از حفظ داشت.
 بازماندگان شامل همسرش پترا، دو پسرش شروين و اشكان و مادر فرزندان مهناز بهادري هستند.
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 محمد علي احمدي بابوكاني )زنده ياد(
 شهرضا 2916متولد 

 علت سكته قلبيدر تهران به  2983درگذشت در سال 
 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 هوشنگ اسماعيلي )زنده ياد(
 آبادان 2990متولد 

 2960درگذشت در سال 
 

 تحصيالت
 2933ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 )زنده ياد( احمد جمالي زواره
 اردستان 2990متولد 
 در تهران 8/3/2969شت در تاريخ درگذ

 

 تحصيالت 
 2933ليسانس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 )زنده ياد( سيد احمد حسيني آراني
 كاشان 2990متولد 

 2962شهريور  23درگذشت در تاريخ 
 

 تحصيالت 
 2931ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 2938 ديپلم رياضي از دبيرستان البرز تهران
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 )زنده ياد( حميد خادمي
 گلپايگان 2990متولد 

 تهران در 2962در سال درگذشت 
 

 تحصيالت 
ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

2933 
 

 

 )زنده ياد( داود خرسندي اردبيلي
 اردبيل 2913متولد 

 سكتهدر تهران به علت  8/2/2929درگذشت در تاريخ 
 

 تحصيالت 
 2933مي از دانشگاه صنعتي شريف ليسانس شي

 

 

 عنايت اله خالق دوست )زنده ياد(
 رشت 2911متولد 

 در تهران 1/2/2980درگذشت در 
 

 تحصيالت
 2936ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 )زنده ياد( محمد سعيد دروديان
 تهران 2990متولد 

 قلبيدر تهران در اثر سكته  23/2/2962درگذشت در تاريخ 
 

 تحصيالت 
 2932ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
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 ج

 

 صادق رضواني كاشاني)زنده ياد(
 اصفهان 2999متولد 

 در قم 2928درگذشت در سال 

 

 تحصيالت
 2939ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 رضا شاملو )زنده ياد(
 تهران 2912متولد 

 در محل دانشگاه در اثر اقدام به خودكشي 19/2/2980درگذشت در تاريخ 
 

 تحصيالت 
 2933ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 سوابق شغلي

 تا زمان فوت در دانشكده فيزيک دانشگاه صنعتي شريفاشتغال در 
 
 

 )زنده ياد( علي شكيبائيان
 مشهد 2918متولد 

بيماري علت به  2983درگذشت در مشهد دي ماه 
 كبد

 

 حصيالت ت
ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

2939 
 

 سوابق شغلي

 اشتغال به فعاليت هاي ساختماني در مشهد تا زمان درگذشت
 
 

 )زنده ياد ( ولي اهلل عباسي
 كرج 2919متولد 

 2982درگذشت در كرج حدود 

 

 تحصيالت 
 2933ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 
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 سيدهادي فرامرزي فر)زنده ياد(
 مشهد 2911متولد 

 در تهران 8/20/2922درگذشت به علت بيماري تومور مغزي در تاريخ 

 

 تحصيالت
 2932ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 محمود كامراني
 بابل 2913متولد 

 در تهران 22/8/86درگذشت در 
 

 تحصيالت
 2933انشگاه صنعتي شريف ليسانس رياضي و علوم كامپيوتر از د

 

 

 رجبعلي محمدي ديناني
 نجف آباد 2913متولد 

 2962 سالدر درگذشت 

 

 تحصيالت
 2932ليسانس فيزيک از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 )زنده ياد( محمد علي ملك زاده
 رشت 2913متولد 

 2989حدود  درگذشت به علت سكته قلبي در تهران

 

 تحصيالت 
 2931شگاه صنعتي شريف ليسانس فيزيک از دان
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 )زنده ياد( حسين مهرتاش
 دماوند 2912متولد 

 درگذشت بر اثر سكته
 

 تحصيالت 
ليسانس مهندسي مكانيک از دانشگاه صنعتي 

 2931شريف 

 

 

 سعيد نشان )زنده ياد(
 مشهد 2912متولد 

در جريان انقالب در مشهد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و  2932در سال 
 اند.شدهشهيد 

 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 )زنده ياد ( امير ساعد نعمت الهي
 مالير 2913متولد 

 در تهران 2963مرداد  23در درگذشت 
 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 

 

 

 )زنده ياد( داود نيكو
 شهرري 2918متولد 

 در نروژ 2983شهريور  درگذشت در
 

 تحصيالت
 2931ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
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 نمايه دانش آم ختگان دوره چهارم
 

 دانشكده مهندسي سازه )مهندسي عمران(

 28 محسن عيدگاهي، اعتمادي

 345 اهلل حبيب بناء، خديوي

 34 جمشيد زارعي،

 33 مرتضي زرين،

 35 اسفنديار اراني، شايان

 35 احمدرضا غايي،

 34 جعفر قندچي،

 دانشكده مهندسي صنايع

 38 احسان آسودگي،

 31 محمدمهدي بهابادي، اخوان

 44 عبدالرحيم افتخاري،

 78 سهيل بقائي،

 45 موسي سيدمحمد شيرازي، بهشتي

 42 سيما پريساي،

 43 مجتبي تهمورس،

 45 احمد قدم، ثابت

 46 مجيد جرايدي،

 47 محمدحسين حجازيان،

 48 سيدمحمود حجازي، زاده حسين

 41 بهرخ خوشنويس،

 55 مسعود مقدم، دانائي

 52 بيژن تبريزي، داوري

 54 عبدالحميد درخشنده،

 343 محمدحسين سلماسي، دهقان

 55 سكينه رجامند،

 56 بهمن رستگار،

 57 محمدمهدي مشهدي، روحاني

 58 غالمرضا زندي،

 64 محمدرضا سرداري،

 65 محمدعلي نوخندان، سيدالحسيني

 63 حميد كوهبناني، الديني سيف

 353 علي شكيبائيان،

 64 تيمور صدري،

 344 سيدحسين نيا، صفوي

 65 محمود صمدي،

 66 اله عزت صنيعي،

 67 جواد ضابطيان،

 68 محمدجواد زاده، مهدي ضيائيان

 61 فرزانه سرجوئي، فاضل

 78 سيدمرتضي فصيح،

 74 مهدي ،فالحي

 345 محمد شجاعي، فيوضي

 75 فرهاد طاري، قاسمي

 72 سيدعلي قريشي،

 73 مهدي قسوره،

 78 ليلي مجتهدي،

 74 احمد محقق،

 75 محمد محمدزاده،

 76 شهرزاد نيا، ملك

 77 كاظم ميررضا،

 355 سعيد نشان،

 دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر

 84 اليزابت زاده، ابراهيم

 85 بهروز دهكردي، باربا

 355 هوشنگ اسماعيلي،

 15 محمدهادي نيا، اقبال

 82 مظاهر والشائي، اميني

 83 جالل غالمعلي، حاجي

 331 رضا سيدعلي حسيني،

 15 خيراله خنداني،

 84 هدايت آشتياني، ذكائي

 85 نستيهن شوري، دره فرهنگ

 86 والوديا قنبري،

 354 محمود كامراني،
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 87 جمشيد ،عمران لطفي

 15 حسين مفيدي،

 15 صادق منتظمي،

 88 مرتضي نيكتاش،

 14 ميرابراهيم اقدم، هاشمي

 دانشكده شيمي

 14 رحيم اختياري،

 15 محمدحسين لنگرودي، مرادي اديب

 16 غالمرضا اميرشقاقي،

 355 احمد زواره، جمالي

 17 محسن اميران، چهل

 352 داود اردبيلي، خرسندي

 18 داريوش دوليان،

 11 ناصر شوشتري، رضائي

 545 مجتبي پور، شمسي

 543 محمد زاده، صالحي

 545 علي اميري، صفرزاده

 554 فرهاد عزيزبگلو،

 546 شكور بخش، غفوري

 547 محمدرضا كسائي،

 548 فريدون گبل،

 554 احمدعلي زاده، محراب

 541 حميدرضا مرتضائي،

 552 جليل مرشديان،

 553 نحسي وحيد،

 دانشكده فيزيك

 334 ميربهادرقلي آريانژاد،

 556 محمود اشجع،

 558 احمد امجدي،

 534 محمد تهور،

 352 اله عنايت دوست، خالق

 551 سيداسداله دادخواه،

 524 مرتضي قنواتي، دهباشي

 525 اله ولي رضائي،

 534 امامقلي سعيدي،

 522 محمدسعيد سعيدي،

 353 رضا شاملو،

 523 عباس گوغري، قيصاد

 353 اهلل ولي عباسي،

 524 اكبر علي گرمستاني،

 525 كاظم مسلم،

 526 سيدمحمد مهدوي،

 527 ژيال پناهي، شريعت موحد

 521 سيدهاشم موسوي،

 دانشكده مهندسي برق

 532 شهرام آبادي،

 533 سيامك آريا،

 534 جليل پور، ابراهيم

 536 محمد كار، ابريشم

 335 منصور احمدي،

 355 محمدعلي بابوكاني، احمدي

 246 سيدجالل قهدريحاني، احمدي

 537 خسرو چاشمي، احمديان

 538 محمدجواد اردشيرالريجاني،

 531 محمود اصفهاني،

 544 قادر افتخاري،

 545 اسفنديار آباد، علي افشاري

 542 احمد اقصائي،

 246 فريدون آباد، خليل اكبري

 543 جواد كاشاني، امجدي

 544 حسين بابوكاني، ايزدي

 545 محمد باقري،

 554 مهرداد بلورچي،

 246 غالمحسين احمدي، بنده

 555 محمدحسين اقبال، بني
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 246 احمد بوستاني،

 337 ايرج موحد، بيات

 552 احمد اقدم، پركار

 553 احمد پيرآور،

 554 محمود تبياني،

 556 اصغر علي فرد، ترابي

 557 ابوالحسن كجوري، جيالني

 558 محمد حائري،

 564 ناصر صادقي، حاجي

 565 حسن حاجيان،

 563 مسعود حاجياني،

 564 رضا علي دزفولي، زاده حبيب

 344 سيدعلي سمناني، حسيني

 352 حميد خادمي،

 565 ابراهيم خليلي،

 566 اكبر علي دانشمند،

 352 محمدسعيد دروديان،

 567 الهاسد ابوالقاسم راعي،

 568 خسرو راصت، رجبي

 561 مهران ها، رحيمي

 353 صادق كاشاني، رضواني

 574 سيدمظفر رضوي،

 572 توحيد زرگرارشادي،

 574 داود سازگاري،

 575 محمود زاده، سلماسي

 577 مجيد آزاد، پراپري سليماني

 578 سعيد سيدشبيري،

 571 سعيد سيدمنصوري،

 247 سيدهادي اردبيلي، سيدين

 584 خسرو فر، شمسائي

 585 محمد صادق،

 247 محمدرضا صدرائي،

 247 سيدعطااهلل نائيني، صفوي

 583 مصطفي زاده، طاهري

 584 سيدمحمدهادي طباطبائي،

 585 رسول طالئي،

 247 جالل سهي، عابديني

 586 بيژن عبيري،

 587 مهدي فر، عطريان

 581 بيژن فرزان،

 514 شاهرخ مقامي، قائم

 515 مجيد كبروي،

 512 الدين سيدجمال گلستاني،

 514 عبدالحميد مبصري،

 515 فرشاد محمدي،

 248 هاشم محمدي،

 354 رجبعلي ديناني، محمدي

 516 خداداد مزداپور،

 517 مهرداد مژگاني،

 518 اصغر علي يزدي، مسلمان

 341 اقبال مشحون،

 511 محمدصادق جنابيان، مصلحي

 354 سعبا مطهر،

 244 محمد مظاهري،

 245 باقر پور، معماري

 354 محمدعلي زاده، ملك

 248 محمدرضا مناني،

 242 اصغر پور، موسي

 248 داود نقده، ميكائيلي

 355 اميرساعد اللهي، نعمت

 243 محمدباقر نعيمي،

 355 داود نيكو،

 244 محمدرضا وزوائي،

 245 كليمي ايزاك ياحيد،

 سي شيميدانشكده مهند

 232 هرتصل اخوان،

 254 عبدالحسين افكار،

 255 طهمورث الياسي،

 232 ناصر فريمان، بدري

 232 گاراپت اوانسيانس، بوغوس

 253 سعيد پورقاسمي،

 252 مسعود تدين،

 254 عبدالحسين ميبدي، ثمري

 232 محمدمهدي جعفرآقائي،

 256 فرامرز جوالني،



 

365 

 257 ناصر گاوكاني، حيدري

 342 رضا علي ليلي،د

 258 داريوش سالجقه،

 224 محمدتقي سيداحمديان،

 225 ماني خراساني، شريفي

 222 حسين شهرياري،

 223 بهروز صديق،

 224 محمدرضا غياسي،

 225 طلعت عالئي، فرخ

 227 علي الدين، قطب

 226 حميد كيا، قوامي

 228 سيدمحمد محمدي،

 221 سيدرضا برزكي، محمديان

 234 مصطفي الديني، كوتمش

 233 سعيد آبادي، معطرعلي

 233 نسرين ميربها،

 233 محمدرضا ميرسيدي،

 235 غالمرضا كار، نقره

 233 احمد پيام، نيك

 دانشكده مهندسي متالورژي )مهندسي و علم مواد(

 236 حسن آرش،

 237 ميترا زاده، اسكوئي

 251 كليمي سليمان بابابيكي،

 238 عبدالرسول ي،مارنان باقري

 251 مهربان بلندي،

 231 عليرضا پيرمحمدي،

 251 محمود پيروزبخت،

 244 ابوالفضل تمبرچي،

 245 عيسي توكلي،

 251 محمدسعيد جهانفر،

 242 محمود جعبي، حائري

 243 بهمن پور، حشمت

 244 داريوش لو، حمزه

 245 كامبوزيا راستان،

 247 مسعود محمد منفرد، رهنماي

 246 سليمان روشندل،

 248 سيدمحمد سعيدفر،

 251 محمد سيدصالحي،

 241 اردشير اسدي، خادم طهماسبي

 255 اختر پور، فرخي

 346 حميد كارگري،

 252 محسن متين،

 253 آقامهدي مفيدي،

 254 حسن شهري، مهدوي

 255 محسن شاهي، نادري

 256 عبدالرسول زاده، هاشم

 258 احمد نژادي، هراتيان

 دانشكده مهندسي مكانيك

 262 كاظم آتشكاري،

 263 ورژ آقاجانيان،

 264 اصغر علي علي، ابن

 265 مرتضي اشراقي،

 268 سيدابوالفضل هجري، افصح

 336 محمدجعفر حامد، اكبري

 261 محمد الماسي،

 274 محمود آباد، كافي اميني

 275 علي ايپكچي،

 272 عليرضا بامشاد،

 273 يوسف نيا، بزرگ

 335 محمدمهدي بيات،

 275 منصور بيگدلي،

 276 محمد پناهنده،

 278 ناصر محمدعلي، پهلوان

 335 بهنام تبريزي،

 271 محمدحسين ساريجالو، ترابي

 284 زال جاناني،

 335 عبدالمجيد خرنجاني، جمالي

 285 علي جمشيدي،

 282 مجيد چرمچي،

 284 رضا علي حدادي،
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 285 فريبرز اه،دلبرخو حساس

 355 سيداحمد آراني، حسيني

 286 عارف وند، حضرتي

 287 غالمرضا حضوري،

 288 مجيد جوادي، حكيم

 281 سيدمصطفي حقيقت، خادم

 335 محمدصادق خديوي،

 214 رحيم راد، خرمي

 215 محمدابراهيم شيرازي، زاده خليل

 212 جليل درماني،

 213 مهريار ديانت،

 214 مدتقيسيدمح راتقي،

 216 سيدهرمز رحماني،

 332 يوسف رحيمي،

 218 پرويز سالمي،

 211 محمدرضا سراچي،

 344 علي احمدي، سلطان

 345 كورش مقدم، منتظر شاملو

 342 حسن شرافت،

 343 وحيد شريكر،

 344 رستم آبادي، مهدي لري شه

 345 منصور صادقلو،

 346 خسرو صادقي،

 347 بيژن صديقي،

 348 پيرمحمد نصوري،صفام

 341 سيدحسن ضيابري، ضياء

 354 كورس ضيائي،

 352 محمدحسين طالبي،

 353 جليل يزدي، طباطبائي

 354 محمود عسگريان، علي

 356 اهلل موهبت عهديه،

 357 عبداله فداقي،

 354 سيدهادي فر، فرامرزي

 358 ابوتراب فهيمي،

 351 فيروز قاسمي،

 324 فرهاد زاده، كاظم

 325 اله فتح كليائي،

 322 احمدرضا گنجي،

 348 سيدجعفر احمدآبادي، محقق

 323 محمدفواد روحاني، مردوخ

 324 مهدي مزين،

 325 جواد طهراني، مستقيمي

 326 ايرج مشرفي،

 327 حسين مصباحي،

 328 كيومرث مظلوميان،

 355 حسين مهرتاش،

 332 سعيد نستار،

 332 رضا علي هراتي،

 321 فرامرز داني،يز

 334 حسين يوسفيان،
  

 



 67صفحه 

  اصالحيه دفتر چهارم
به اين دليل مطالب اصالح . اهاتي رخ داده استاشتب 68و  67مشخص شد در صفحات  ،)دفتر چهارم(كتاب اين بعد از چاپ 

  .شود براي كتاب ارايه ميضميمه اصالحي  اين دو صفحه به عنوانشده 
  كارگروه اطالعات و كتاب ستاد برگزاري جشن دوره چهارم

 --------------------------------------------------------------  
  جواد ضابطيان

  مشهد 1330متولد 
  تهرانساكن 

jzabet@gmail.com 
 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354تي شريف ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنع

  1348ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 
  مسلط به زبان انگليسي

  متخصص در زمينه طراحي و ساخت ماشين آالت تك منظوره
  

 سوابق شغلي و مديريتي
ساخت قطعات صنعتي فعاليت در زمينه  تاكنون 1371از  در تهران شركت متالوژي پودر لوترئيس هيئت مديره مالك و 

  اتومبيل به طريق متالورژي پودر
  1368تا  1362مسئول فني و ايمني شركت بوتان از

  1362تا  1359مدير فني و توليد كارخانه زمزم از 



 68صفحه 

  محمد جواد ضيائيان مهدي زاده
  مشهد 1329متولد 

  ساكن تورنتو كانادا
jziaeian@gmail.com 

 

  تحصيالت و توانمندي ها
  1354تي شريف ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنع

  1348ديپلم رياضي از دبيرستان ابن يمين مشهد 
  مسلط به زبان انگليسي

  

 سوابق شغلي و مديريتي
در تورنتو كانادا فعال در زمينه سرويس و نصب  Zia Investments Incمدير شركت 

  1392تا  1377هاي مسكوني، تجاري و صنعتي از  و سرمائي براي ساختمانتاسيسات گرمائي 
  بازرس شركت مهندسي بازرسي و مهندسي ايران در تهران 

  قائم مقام مجري طرح پمپ و توربين در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تهران
  قائم مقام ستاد كنترل كيفيت در وزارت صنايع سنگين

  نايع وزارت صنايع در تهرانمدير كل مهندسي ص
  1362تا  1360مدير عامل كارخانه گچ خاكي طوس در مشهد از 
  1360تا  1357مدير عامل شركت مهندسي بي فور در مشهد از 

  1357تا  1354در مشهد از ) نان رضوي(مدير توليد و بسته بندي كارخانجات آستان قدس رضوي 
  

 خانواده، عاليق،   سفرهاي خارجي
داشته ام كاري  تهاييمامور ليبرز آلمان، سوئد و به كشورهايواردات از كارخانجات بنز و ولو  تيفيو بررسي ك ديبازد ربه منظو

  .ام سفر كرده ژاپنو به كشور 
  .هستم تنيس و كوهنوردي ايهورزشعالقمند به 

  .هستم )وپسر دختر(فرزند دو و همسر داراي
  

 توصيه به نسل جوان
كردم و به درس و بهره گيري از  دانشجويي باز مي گشتم براي كسب معلومات علمي روز تالش مياگر به دوره جواني و 

  .كردم توجه كافي و جدي مي امكانات آموزشي استادان دلسوز و ارزشمند آن روز دانشگاه در دانشكده مهندسي صنايع
 مهارت ارتباطينداشتن ل خدمت بودم كه بعلت مشغو ياستگزارسي در پستهاي اًعموم متاسفانه من در تمام دوران تجربه كاري

  يعلمبعلت دور ماندن از سوابق  گردي از طرفي نشدم و اي ستهه خدمات شايايالزم موفق به ار
 آن جبران براي و نداشتم آن هاي مجموعهرزي و عياصن مهندس بعنوان اجرائي بخشهاي در يگاهجاي

 سوال ناي به پاسخ در كه محكي لقمان پند اساس رب ناموفق فرد كي هتوصي لذا .نداشتم  يكاف فرصت
شايسته » ادب از كه آموختي؟ گفت از بي ادبان هرچه ايشان كردند و ناپسند آمد از آن پرهيز كردم«

است در حد امكان در محدوده تجارب علمي خود به فعاليت بپردازند تا به تخصص و تجربه عميق در 
كس به اين درگه نيامد باز «به قول معروف . هيچ كاره شوند آن محدوده برسند نه آنكه همه كاره و

 »نيست خانهگر گدا كاهل بود تقصير صاحب  -گردد نااميد 


