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  هاي ماندگار ستاد چهرهمعرفي دبيرخانه 

ظران برجسته ن صاحباز هاي ماندگار ستادي است كه براي تجليل  ستاد چهره
اين ستاد با همكاري . است  هنري ايران تشكيل شده علمي، فرهنگي و

فعاليت  صدا و سيما سازمان و نهادهاي علمي ايران و با پشتيباني فرهنگستانها
 .كند مي

، از »هاي ماندگار همايش چهره«در همايشي به نام  1380ستاد از سال اين 
  .كند اي ماندگار هر سال تقدير ميه چهره

 
  88778136: تلفن.  57پالك . خيابان الوند. ميدان آرژانتينتهران، : نشاني

www.chehreha.iribtv.ir  
 

  



 6/دانشگاه ماندگار 

  
  هاي ماندگار هاي انتخاب چهرهعيارم

 هحداقل شاخص اين است كه فرد انتخاب شونده بايد درج ،در بخش دانشگاهي
اين شرط . استادي داشته باشد و مراحل دانشياري و استادياري را گذرانده باشد

و هر سال و چون در  شود ها و مقاالت او پرداخته ميبعد به آثار، كتاب. اول است
رسد كه در مواردي  كنيم اولويت به كسي مي يك نفر را انتخاب مي ،در هر رشته
 .ام امتياز بيشتري آورده باشد كه ذكر كرده

  

تر انديشمندان در  هاي ماندگار براي انتخاب هرچه بهتر و دقيق همايش چهره
از اي  در نظر دارد كه گزيده هاي مختلف علمي و فرهنگي مالكهايي را عرصه

  :آنها به شرح زير است
  

 شرايط اختصاصي از منظر دانشگاهي: الف

  )ه باالب 25پايه علمي ( داشتن مرتبه علمي استاد تمام -1
 ليفات و آثار ارزشمند علميأت -2
 كيفيت و كميت مقاالت علمي در مجالت معتبر -3
 ميزان ارجاع ديگر مقاالت علمي به مقالت استاد مورد نظر -4
 خبهميزان تربيت دانشجويان ن -5
 دانشگاهي با كيفيت علمي مطلوب -نگارش كتب درسي -6
 .تغيير و تحول علمي باشد ءمطالعات و تحقيقاتي كه منشا -7
  پژوهشي -سيس مراكز علميأت -8
  اخذ نشانهاي معتبر داخلي و خارجي -9

  پژوهان از طريق تدريس و تحقيق سطح علمي دانش يارتقا -10
  ابداع، ابتكار، اختراع و اكتشاف مهم -11
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  رايط اختصاصي حوزه ادبيات و هنرش: ب
هاي ادبي و هنري، به جاي مرتبه استادي  در انتخاب شخصيتهاي رشته

مالك اصلي  ،دانشگاهي، اجماع نسبي اهل نظر بر شايستگي شخص منتخب
هاي ارزشمند اجتماعي و معرفي و سنت فرهنگ ملي يگسترش و احيا. است

ديگر . ل نيز مالك انتخاب استادبيات و هنر ايران به مردم كشور و ديگر مل
  .موارد همانند مالكها از منظر دانشگاهي است

  
  شرايط عمومي: ج
  پيشينه و شهرت علمي مطلوب -1
  خدمت علمي به جامعه و دارا بودن اخالق اجتماعي مناسب -2
  

  هاي ماندگاربنياد چهره
  

هاي ماندگار با هدف نهادينه كردن تجليل از بزرگان علم و هنر  بنياد چهره
 ،هاي ماندگار رئيس ستاد چهره ،دكتر رضا پورحسين به گفته .شود تأسيس مي

اين بنياد زير نظر سازمان صدا و سيما تشكيل و جايگزين ستاد و دبيرخانه 
هاي علمي، تن از شخصيت 20 ،همايش هردر  و شود هاي ماندگار مي چهره

پايه، علوم  هاي مختلف پزشكي، مهندسي و فني، علوم فرهنگي و هنري در رشته
انساني و هنري از ميان يكهزار نفر كانديداي معرفي شده به دبيرخانه ستاد، 

ايرانيان مقيم كشورهاي آلمان، ژاپن و  ،در ميان برگزيدگان .برگزيده خواهند شد
شناسي حضور دارند كه از  شناسي و ايران هاي اسالم اي نيز در رشته و عده امريكا

  .آنها تجليل خواهد شد
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، فرهنگستانها هاي ماندگار با استعالم از دانشگاهها شناسايي و معرفي چهره روند
معيار براي  20 ،و در مجموعاست هاي علمي سراسر كشور انجام گرفته و انجمن

مهمترين معيارها داشتن درجه استادي دانشگاه و . انتخاب اين افراد وجود دارد
  .ام علمي نامزدهاستاي از استادان درباره مق تأليفات يا اجماع عده

  

 
  

  هاموزه و سراي چهره
در مجموعه فرهنگي و تاريخي سعد آباد، عمارتي است مربوط به دوران قاجاريه 
كه رضا شاه پس از استقرار در تپه عليخان و پس از ساختن كاخ سبز آن را به 

اين عمارت و ساختمان جنوبي آن مجموعه . مجموعه سلطنتي خود منضم نمود
عمارت بيروني اين بنا مشتمل بر يك . اند و بيروني يك باغ بودهاندروني 

شود و در قسمت  ساختمان ييالقي و از سه سو به ايوانهاي سرپوشيده منتهي مي
اما عمارتي كه در قسمت شمالي قرار گرفته يعني عمارت . جنوبي قرار دارد
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ايمآمده.دهدميتشكيلراسعدآبادبزرگمجموعهازمابازديدمقصداندروني،

سرااينبه.شويمآشنازمينايرانبزرگانواندااستن،دانشمنداباتااينجا
باماندگاريهاچهرهسراي.بشناسيمراكشورمانماندگاريهاچهرهتاايمآمده
با1386سالدركشورنخبگانوبزرگانباجواننسلومردمآشناييهدف
وسفراسيما،وصداوالنئمسفرهنگي،ميراثسازمانوقتيسئرحضور

رئيستهران،دانشگاهيسئر،كشورماندگاريهاچهرهكشورها،فرهنگياردانانك
.شدافتتاحكشورفرهنگستانهايسايؤربرخيوشريفصنعتيدانشگاه

فراهمراايهموزچنيناندازيهراازديگرهدفماندگارهايچهرهستاددبير
باويكديگرباايرانمعاصرمشاهيررودررويآشناييبرايفضاييكردن

:دانستهنريوفرهنگيعلمي،مختلفمسائلدربارهنظرتبادلومخاطبانشان
،موجودامكاناتبهتوجهباتااستبودهاينبرسعيموزهفعاليتابتداياز«

وگيردقراربازديدكنندگانديدمعرضدروتهيهاستادانبهمربوطآثارووسايل
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حضورباپاسخوپرسشتخصصيميزگردهايوجلساتبرگزاريباهمچنين
،كنندگانشركتاالتؤسبهفرهنگيوعلميهايعرصهنظرانصاحبواستادان

مهمترينخصوصدرتخصصيهاينشستبرگزاري».شودهئاراالزمپاسخهاي
وعلميلئمساوتجسميهنرهايشهرسازي،ومعماريجملهازكشورلئمسا

اينافتتاحابتدايازسالچنداينطيكهستاموارديجملهازفلسفي
.استشدهبرگزارمجموعه،

بابيشترچههرتاهستنددرصددعلم،بهمندعالقهودوستفرهنگمردم
ومطالبازراالزمهايبهرهوشوندآشناانديشمندانوايرانمعاصرمشاهير

علمي،آثارنمودنفراهمابتاداردضرورتزمينههميندر«.ببرندآناناتينظر
غنايبهسراموزهدرآنهادادنقراروناصفهاعقيقازكشورفرزانگانتنديس
تنديسساخت».شودافزودهماندگارهايچهرهيسرافرهنگيوعلمي
نيزتاكنون،بودهمجموعهايناقدامدستدرايكارهجملهازماندگاريهاچهره
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فرهنگيوتاريخيمجموعهازبازديدكنندگان.استشدهآمادهتنديستعدادي
وقتازبيشتريبخشدارند،راكشوراندااستبابيشترآشناييقصدكهسعدآباد

وآثارشرح.نمودخواهندماندگاريهاچهرهسرايوموزهبازديدصرفراخود
CDوايرانماندگاريهاچهرهطرحهايوعكسهاايران،معاصرمشاهيراحوال

.شودميعرضهمجموعهايندراستايشانزندگينامهحاويكهاندااستناي
االتؤسپاسخگويوقتتمامصورتبهروزانهماندگاريهاچهرهسرايوالنئمس

.دهنديمهئاراآنهابهرااستادانمكتوبارآثنيازدرصورت،بودهبازديدكنندگان
رفعدرنظرموردهايهزينهمينأتبادولتمردانوذيربطوالنئمساستاميد«

راالزممساعدتوتوجهخصوصايندرمختلفهايزمينهدروپيشمشكالت
نظرمورداطالعاتدريافتتشنهايران،علمطالبوشريفمردم.آورندفراهم
توجه،محترمدولتازانتظار.هستندهنريوفرهنگيعلمي،هايزمينهدرخود
درراآنانرضايت،نظرموردامكاناتمينأتباتااستمراكزگونهاينبهويژه
بودجهمينأتصورتدراستروشن.نمايندمهياسرااينازبهترچههروريبهره

باايرانفرهنگيوعلميمفاخرونخبگاناحوالوآثارعرضهامكاناتو
».شوندميآشنابيشترخودمعنويميراثباماجواننسل،يفنوجديدهايهشيو
ايرانبزرگدانشگاههايونهاستسازماهمهازمتشكلماندگاريهاچهرهستاد
وحكمتانجمن،فرهنگيمفاخروآثارانجمنتهران،شريف،صنعتيمثل

ايندرپزشكيعلوموخارجيادبوزبانعلوم،هنر،فرهنگستانهايوفلسفه
وصداكهآنجاازوكنندميفعاليتكارمتحدوهمگامانجامبرايوهستندستاد
برايايعمدهكارواستشدهكاراصليمحملرددايارسانهنفوذقدرتسيما

همايشيننخست.دهدميانجامماندگاريهاچهرهازتكريمشدنمتداول
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ادامه87سالتاپياپيصورتبهوشدبرگزار80سالدرماندگاريهاچهره
.شدبرگزار89سالدرهمايشايندورههشتمينليوداشت

ندارستوايوانهايبهغربوشمالسويدوازماندگاريهاچهرهسرايساختمان
وهاچهرهسرايعمارت.استتجدددوراننوعازبنامعماريوشوديممنتهي
تورانملكهبهاختصاصيكاخعنوانبهشاهرضاتملكازپسآنجنوبيعمارت
عمارت.يافتاختصاص،پهلويعبدالرضامادروخانرضادومهمسر،شاهيملك

ايشانخدمهنيزاندرونيعمارتدرواستبودهملكهسكونتمحل،بيروني
نزديكنظامياناختياردركاخهاانقالبپيروزيازقبلتابعدها.بودندمستقر

درهرفتكاربهمصالح.گرفتقراربودند،مستقرسعدآباددركهپهلويمحمدرضا
شدهعايقشيروانيورقياحلببابام،پوششواستآجروخشتازتركيبيبنا

درتهرانعياناييالقبناهايازكامليمعرفپوشش،ازشكلاين.است
مرمتاينكهم.استبودهداردكوهستانيوسردسيريهوايوآبكهشميران

باگردشگريوستيدصنايعفرهنگي،ميراثسازمانسويازبنااينحفظو
.استرسيدهاتمامبهبنااصالتحفظ

����� ا��د ا��� ����
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  :هاي ماندگارترتيب برگزاري همايشهاي چهره
  

  1380 - همايش نخست 

  1381 - همايش دوم 

  1382 -همايش سوم 

  1383 - همايش چهارم 

  1384 -همايش پنجم 

  1385 -همايش ششم 

  1387 -ايش هفتم هم

  1389 –همايش هشتم 
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  :هاي ماندگار دانشگاه صنعتي شريفنفر چهره 12اسامي 

  
  

 برگزيده همايش نخست - نژاد آقاي دكتر مهدي بهادري .1

 برگزيده همايش نخست - آقاي دكتر حسن ظهور .2

 برگزيده همايش دوم - آقاي دكتر مهدي گلشني .3

 دوم برگزيده همايش -  آقاي دكتر پرويز دوامي .4

 برگزيده همايش دوم - آقاي دكتر بهمن مهري .5

 برگزيده همايش سوم - آقاي دكتر ابوالحسن وفايي .6

 برگزيده همايش سوم -  آقاي دكتر همايون هاشمي .7

 برگزيده همايش سوم - شهشهانيميرشمس آقاي دكتر سياوش  .8

 مچهاربرگزيده همايش  -  محمد رنجبر آقاي دكتر علي .9

 چهارمبرگزيده همايش  -  آقاي دكتر سعيد سهرابپور .10
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  آقاي دكتر مهدي بهادري نژاد

  
دانشكده مهندسي مكانيك استاد  ،نژاد مهدي بهادري

، 1345وي در سال . است فدانشگاه صنعتي شري
از  مهندسي مكانيكمدرك دكتري خود را در رشته 

 .كرد دريافت دانشگاه ايلينوي در اوربانا شامپاين
پس از . متولد شد تهراندر  1312وي درسال 

 1331تهران، در سال  دبيرستان البرزگذراندن تحصيالت ابتدايي و متوسطه در 
دانشكده فني و در  ندسي مكانيكمهتحصيالت دانشگاهي خود را در رشته 

. التحصيل شد با احراز رتبه اول فارغ 1335آغاز نمود و در سال  دانشگاه تهران
 شد و مدرك كارشناسي ارشد امريكاوي سپس براي ادامه تحصيل راهي كشور 

دانشگاه ايلينوي در اوربانا و دكتري را از  دانشگاه ويسكانسين در مديسنرا از  خود
  .دريافت كرد شامپاين

ارائه مقاالت تحقيقاتي  برايكشور جهان  34بار به  130نژاد بيش از  بهادريدكتر 
المللي، يا بازديد از فعاليتهاي  و ايراد سخنراني در كنفرانسها و سمينارهاي بين

دوره  نخستينو در  1380همچنين وي در سال . است  پژوهشي مسافرت نموده
در رشته مهندسي كشور  چهره ماندگارهاي ماندگار، به عنوان  انتخاب چهره

در كارنامه وي عالوه بر تأليف مقاالت متعدد در زمينه  .انتخاب شدمكانيك 
و » دانشگاه زندگي«، »شادي و زندگي«اش، سه كتاب به نامهاي  تحصيلي

، در 1385خرداد  30وي در  .شود هم ديده مي» حاضر امام :)عج( مهدي«
به  فرهنگستان علوم از سويبرگزار شد،  كتابخانه ملي ايرانمراسمي كه در 

و لوح سپاس » نشان درجه يك دانش«عنوان چهره برجسته علمي برگزيده شد و 
  .جمهور به وي اعطا شد يسئر به دستفرهنگستان 
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  آقاي دكتر حسن ظهور

  
هجري شمسي  1323دكتر حسن ظهور در سال 

وي تحصيالت . به جهان گشود مدر اصفهان چش
ابتدايي و متوسطه خود را در اصفهان گذراند سپس 
به دانشگاه شيراز رفت و مدرك فوق ليسانس 
. پيوسته خود را در رشته مهندسي مكانيك اخذ كرد

رشته  ي در ذوب آهن اصفهان كار كرد و فوق ليسانس گسسته خود را درچند ماه
مدتي در دانشگاه شيراز به تدريس . ز گرفتمكانيك در همان دانشگاه شيرا

 امريكاپرداخت و براي اخذ مدرك دكترا عازم آلمان شد اما پس از يك سال به 
 تخصصي مهندسي ياي و دكترا رفت و مدرك فوق ليسانس مهندسي هسته

سپس به ايران بازگشت و دوره فوق . گرفت امريكاردو پمكانيك را از دانشگاه 
  .دكترا را گذراند

اما پس از  ؛ز بازگشت به ميهن به عضويت هيئت علمي دانشگاه شيراز درآمداپس 
عنوان وي همچنين مدتي به . مدتي به دانشگاه صنعتي شريف انتقال پيدا كرد

  .مشغول به كار بود امريكاكو مكزياستاد مدعو در دانشگاه نيو
و مطالعاتي بسياري را در هاي پژوهشي  دكتر حسن ظهور در طي اين مدت دوره

همچنين سمتهاي بسياري مانند . هاي آلمان، انگلستان و پاكستان گذرانددانشگاه
رياست دانشگاهها و برخي مجامع علمي كشور و مسئوليتهاي اجرايي در بخش 

دبير فرهنگستان علوم جمهوري  نيز ويت پيوسته ووي داراي عض. صنعت داشت
ي ماندگار در سال ها چهرهتر ظهور در نخستين همايش دك. استاسالمي ايران 

وي . به عنوان چهره ماندگار عرصه مهندسي مكانيك برگزيده شد 1380
همچنين مقاالت فراواني را در زمينه مهندسي مكانيك در نشريات معتبر به 

 . ستنگارش در آورده ا
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  آقاي دكتر مهدي گلشني

  
در اصفهان  1317دكتر مهدي گلشني در سال 

ليسانس فيزيك خود  1339وي در سال . متولد شد
فيزيك را از دانشگاه  يرا از دانشگاه تهران و دكترا

دكتر  .اخذ كرد 1348كاليفرنيا در سال بركلي 
تاكنون عضو هيئت علمي  1349گلشني از سال 

استاد دانشگاه صنعتي  تاكنون 1364 از سال دانشگاه صنعتي شريف است و
عضو پيوسته آن و از  ،سيس فرهنگستان علومأهمچنين از ابتداي ت. شريف است

 1380تا  1369وي از سال . علوم پايه آن استبخش رئيس  1379 تا 1369سال 
 تاكنون 1375ريزي بود و از سال  عالي برنامه يسرپرست گروه علوم پايه شورا

  .انقالب فرهنگي استعالي  يعضو شورا
توان به رياست دانشكده فيزيك دانشگاه  از مسئوليتهاي دانشگاهي ايشان مي

، معاونت آموزشي 1368تا  1366و از سال  1354 تا 1352از سال  صنعتي شريف
، رياست گروه فلسفه 1359تا  1357و دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف از سال 

و رياست پژوهشگاه علوم  تاكنون 1374علم دانشگاه صنعتي شريف از سال 
  .اشاره كرد تاكنون 1372انساني و مطالعات فرهنگي از سال 

توان عضويت در فرهنگستان  از عضويتهاي ايشان در جوامع علمي و فرهنگي مي
المللي فيزيك نظري در تريست ايتاليا  علوم ايران، عضويت وابسته ارشد مركز بين

 1381ادمي علوم جهان اسالم از سال آك ت، عضوي1374 تا 1369از سال 
عضويت انجمن استادان فيزيك  عضويت انجمن اروپايي علوم و الهيات، ،تاكنون
سس ؤم و عضو) امريكابركلي ( عضويت مركز الهيات و علوم طبيعي ،امريكا

  .را نام برد) كمبريج انگليس( المللي علم و دين انجمن بين
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از جمله استاد ممتاز  ؛دري بسياري داتر گلشني عناوين و نشانهاي افتخاركد
برنده جايزه درس  دانشگاه صنعتي شريف، استاد نمونه دانشگاه صنعتي شريف،

 المللي جايزه علم و دين تمپلتون ، داور بينامريكاياد تمپلتون علم و دين از بن
برنده جايزه هم و دو بار ) بزرگترين جايزه مالي در جهان در زمينه علم و دين(

 .سال ايرانكتاب 
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  آقاي دكتر پرويز دوامي

  
در شهر تهران  1320دكتر پرويز دوامي در سال 

با درجه  1344وي در سال . ديده به جهان گشود
ليسانس مهندسي متالورژي از دانشسراي عالي 

 1351در سال . التحصيل شد صنعتي تهران فارغ
ان دريافت دكتراي خود را از دانشگاه ليدز انگلست

در دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه  تاكنون 1344ايشان از سال . كرد
ترين استادان  صنعتي شريف به تدريس و پژوهش اشتغال داشته و يكي از قديمي

وي در كنار فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود در دانشگاه و . استاين دانشگاه 
گي بسياري را در كشور بر عهده صنايع، مسئوليتهاي مديريتي، اجرايي و فرهن

رياست دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه صنعتي شريف، . داشته است
سسان و ؤ، از جمله مامريكاگران  عضويت در هيئت تحريريه نشريه جامعه ريخته

گران ايران و انجمن مهندسي متالورژي ايران، استاد  رئيس شوراي جامعه ريخته
هاي  ، مدير مسئول نشريهامريكا (MIT) اساچوستي مناورفمدعو انستيتو 

 Iranian Journal ofهاي  دبير نشريهگري و مهندسي متالورژي، سر ريخته
Materials Science and Engineering  از انتشارات مشترك دانشگاه علم و

مجله  ،ن متالورژي ايران و انجمن سراميك ايراناصنعت ايران، انجمن مهندس
و عضويت در هيئت  )نشريه فرهنگستان علوم ايران( ايران يدسنآموزشي مه

اي  هاي مهندسي در ايران در كارنامه فعاليت حرفه تحريريه بسياري از مجله
مقاله  51 ،مقاله در سمينارهاي جهاني 9 تاكنوندكتر دوامي . شود ايشان ديده مي

كنفرانسها و مقاله علمي و صنعتي در  160المللي و بيش از  در مجالت معتبر بين
جلد كتاب و ويراستار بسياري از  9لف ؤوي م. ريات داخلي ارائه كرده استنش
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هاي كارشناسي ارشد و دكترا  كتابهاي مهندسي و استاد راهنماي بسياري از پروژه
مديرعامل مركز پژوهش متالورژي رازي نيز  اكنون همدكتر دوامي . بوده است

 . سته
 علمي وزارت فرهنگ كيتوان به نشان درجه  مي هاي علمي ايشاناز جمله نشان

، محقق ممتاز دانشگاه صنعتي شريف، برنده جايزه طراحي جهان و آموزش عالي
QIT  كانادا، مدال طالي سازمان جهاني مالكيت معنوي سازمان ملل متحد

WIPO جايزه دوم ابتكار در دو سال جشنواره خوارزمي، انتخاب و تقدير از ايشان ،
ر ايران، رتبه اول توسعه علمي، دريافت لوح سپاس و تقدير به عنوان چهره ماندگا

دريافت لوح ثبت  و بابت اختراعات و ابداعات در زمينه علم مهندسي متالورژي
دكتر دوامي جوانان و دانشجويان را . هاي استاندارد اشاره كرد اختراع توليد نمونه
 باوجودجوانان : گويد يم داند و با خوشبيني نسبت به آينده مي اميد آينده كشورمان

اميد به آينده و زندگي را هرگز از  درو هستند، نباي هتمام مشكالتي كه با آن روب
ويژه از پدر و مادر و انسانهاي باتجربه  از آموختن و كسب تجربه به. دست بدهند

جهان آينده . در حفظ سالمت خود بسيار كوشا باشند و كنار خود غفلت نورزنددر 
عصر آينده . انگيز خواهد بود آور و اعجاب ز، پر از لحظات شگفتآمي بسيار مخاطره

كارآفرين دارد و خردمندي، جوهر  و تر، فرهيخته، توانا نياز به انسانهاي سالم
ايشان اطمينان دارد با همه اسرارآميز و ابهام . هستي هزاره سوم خواهد بود

و حتي  تر ، پر نشاطترزيبابرانگيز بودن جهان آينده، جوانان ما در دنيايي به مراتب 
  . تر زندگي خواهند كرد سالم

 وليسانس و دكتراي خود  دكتر دوامي به همراه يك گروه از دانشجويان فوق
فرايندهاي و سازي  پژوهشگران مركز پژوهش متالورژي رازي بر روي شيشه

. ندده مي كه بيش از دو دهه است كه اين كار را انجام ندكن مي متالورژي فعاليت
تبديل به يك گروه بزرگ شده و دانشجويان و پژوهشگران  اكنون همين تشكل ا

ن خود دكتر دوامي در توصيف دانشجويا. كنند مي اي در اين گروه كار ستهبرج
كنم نظاير آنها را بتوان پيدا  اي هستند و فكر نمي گفت اينها انسانهاي برجسته
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در خارج از كشور نيز  يافزار مفعاليتهاي تحقيقاتي ما به صورت نر اكنون هم. كرد
  . مورد استفاده قرار دارد

هاي غير  دكتر پرويز دوامي عالوه بر كار در زمينه تخصصي خود در زمينه
. كند مي در ايران نيز فعاليت يموانع توسعه صنعتتحقيق درباره مهندسي از جمله 

ال است بر هايي كه چندين س يكي ديگر از زمينه« :گويد مي خود در اين بارهاو 
ي در توسعه كشور فناوركنم موضوع فرار مغزها و نقش علم و  مي روي آن كار

هايي هستند كه در كنار ساير مسائل كاري بر روي آنها فعال  اينها زمينه. است
توان بخش كوچكي از مشكالت  مي ،انديشي در اين موارد معتقدم با چاره و هستم

  ».كشور را حل كرد
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  قاي دكتر بهمن مهريآ
  

. در اصفهان متولد شد 1314بهمن مهري درسال 
نواده به او در كودكي و نوجواني به همراه خا

و در آن شهرها  شهرهاي رشت و تهران رفت
بهمن . تحصيالت ابتدايي و متوسطه خود را گذراند

مهري پس از گذراندن تحصيالت ابتدايي و 
 ه تهران شد و پس از اخذ ليسانس رياضيمتوسطه در رشت و تهران، وارد دانشگا

از  1340رفت و در سال  امريكابه  ،ليسانس علوم تربيتي از دانشسراي عالي فوق و
ليسانس و پس از آن از دانشگاه ويسكانسين دكتري در  سوتا دانشگاه مينه

و تدريس در  امريكاتحصيل و اقامت طوالني در كشور . رياضيات را دريافت كرد
. ايع مهم و نقاط عطف زندگي علمي استاد دكتر بهمن مهري بوده استآنجا از وق

ليسانس علوم تربيتي از دانشسراي عالي به تدريس  بهمن مهري پس از اخذ فوق
به  امريكاوي پس از اخذ دكتراي رياضي در . در دبيرستانهاي تهران پرداخت

  .مدت يك سال در دانشگاه نيويورك به تدريس مشغول شد
و بازگشت به ميهن،  امريكاپس از كسب مدرك دكتري رياضيات از  بهمن مهري
ت علمي ئيبه عنوان عضو ه 1346دكتر مجتهدي از سال مرحوم به دعوت 

زمينه  ليف و تحقيق درأوي از آن پس به ت. دانشگاه صنعتي شريف استخدام شد
 FERDNIA STATE UNIVبهمن مهري استاديار . رياضيات مشغول است

تا  1345دانشگاه صنعتي شريف از سال  استاديار ،1345تا  1344ال از س امريكا
 متما و استاد 1357تا  1354دانشيار دانشگاه صنعتي شريف از سال  ،1354

وي همچنين در مركز  .است تاكنون 1357دانشگاه صنعتي شريف از سال 
وان  تحصيالت تكميلي زنجان و دانشگاه هامبورگ آلمان و دانشگاه پرتوريكو سن
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ايشان همچنين به مدت يك سال در دانشگاه . به تدريس پرداخته است يكاامر
وي ضمن فعاليتهاي ياد شده، بين . نيويورك به تدريس رياضيات اشتغال داشت

به پژوهش  امريكا Control dataسسه كامپيوتر ؤدر م 1345تا  1340سالهاي 
  .مشغول بود

زمينه  ليف درأيق و تبر تدريس، به مطالعه و تحقبهمن مهري عالوه دكتر 
مجموعه مقاالت و  ردرياضيات مشغول بوده و سالها تالش او در اين راستا 

دكتر بهمن مهري اگر چه رشته رياضي را  .به چاپ رسيده است هاي مختلفكتاب
اي نيز به روانشناسي و علوم  عالقه ،رياضي رشته در كنارنمود،  حصيلت امريكادر 

اين رشته از دانشسراي عالي  ليسانس نيز در مدرك فوقيك و  تربيتي نشان داد
  .تهران دريافت كرده است

نظارت و  ،نامه كارشناسي ارشد را راهنمايي پايان تعداديدكتر بهمن مهري 
  :هاي زير است زمينه وي همچنين داراي تحقيقاتي در. مشاوره كرده است

نيمه   نهسامامسئول طرح وجود جواب تناوبي براي  ،عملكرد گرين و كاربرد آن
 هايهاي خودرومسئول وجود جواب تناوبي و كاربرد در ترمز و O.D.Eخطي 
 .سنگين
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  آقاي دكتر ابوالحسن وفايي

  
دكتر ابوالحسن وفايي، ديپلم خود را در 
شهرستان قم گرفت و از آنجا كه زبان فرانسه 
او خوب بود، ابتدا قرار بود براي ادامه تحصيل 

از دانشگاه  سپس به سوئيس برود، ولي
او دكتراي سازه خود را از دانشگاه هوستون در . لوئيزيانا پذيرش گرفت

سپس به مدت دو سال در دانشگاه آريزوناي . اخذ نمود 1351سال 
به ايران آمد و مدرس  1353شمالي به تدريس پرداخت تا اين كه در سال 

فت و دو سال به دانشگاه ايالتي واشنگتن ر 1357سال . دانشگاه شيراز شد
وي . بعد دوباره به ايران بازگشت و به مدت ده سال در دانشگاه شيراز ماند

رئيس  ،به دانشگاه صنعتي شريف انتقال يافت و همزمان 1369در سال 
اي علوم و فناوري در ايران و رئيس دفتر مركز هماهنگي منطقه

ن او ضم. المللي دانشگاه صنعتي شريف شدهاي علمي و بين همكاري
المللي و افزايش روابط علمي دوجانبه براي بهبود ترويج گفتگوهاي بين

توسعه علمي و فرهنگي ايران در سطح جهاني، موفق به گردآوري 
هاي علمي دوجانبه بين ايران و اندازي برنامهكمكهاي مالي براي راه

  .كشورهاي مختلف دنيا شده است
هاي علمي و ا درباره همكاريهوي به غير از ميزباني تعدادي از گردهمايي

، و مذاكره با كالج سلطنتي علوم در امريكاالمللي در ايران و تبادالت بين
 ،نمودهمسافرتهايي به دهها كشور دنيا ، امريكاي ملي علوم بريتانيا و آكادم

و با مسئوالن آنها به كرده از مؤسسات آموزش عالي در خارج كشور بازديد 
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گذار يك همكاري مشترك بين ر وفايي پايهدكت. گفتگو نشسته است
دانشگاه صنعتي شريف با دانشگاه آخن آلمان براي تربيت مهندسان در 

 هاي مشترك كارشناسيمكانيك و برق بود و در ايجاد برنامه هاي رشته
هاي مهندسي، مديريت و بازرگاني نقش داشته ارشد و دكتري در زمينه

از جمله بريتيش پتروليوم، شل، همچنين وي با شركتهاي نفتي . است
هاي علمي، همكاري داشته شالمبرگر و توتال در جهت توسعه همكاري

ريزي و طراحي جامع بنادر هاي متعددي ازجمله برنامهوي در پروژه. است
، طراحي ساختمان جديد بانك مركزي ايران، توسعه اهشهرمانزلي و 

حضور داشته ... هرمزگان و  سازي ايران، ترمينال شيراز، مجتمع فوالد خانه
  .است

در زمينه مهندسي » شريف«اقدام به انتشار نشريه  1371وي در سال 
نمود و دو سال بعد، مجله ساينتيا ايرانيكا را با حمايت انتشارات الزوير به 

در انجمن مهندسان » بنا«وي مؤسس مجله . زبان انگليسي منتشر نمود
ندين مجله ديگر در زمينه مهندسي عمران ايران و عضو هيئت تحريريه چ

او از . عضويت دارد امريكاعمران است و در انجمنهاي متعددي در ايران و 
جايزه  1377به عضويت آكادمي علوم ايران درآمد و در سال  1369سال 

وي در . نخل علمي ويژه وزارت آموزش و پرورش فرانسه را دريافت نمود
چهره ماندگار  1382ايران و در سال به عنوان استاد برتر سال  1379سال 

مدال طالي آكادمي علوم  1386در سال . مهندسي عمران معرفي شد
دكتراي افتخاري از دانشگاه دوبناي مسكو را  1388روسيه و در سال 

  .دريافت نمود
آقاي دكتر وفايي، اختراعاتي از جمله روشها و مواد براي توليد تخته 

ي موجود براي مقاومت در برابر زلزله و سيمان فيبري، تقويت ساختمانها
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از وي سه جلد كتاب . پايه مقعر كشويي را نيز به نام خود ثبت كرده است
انتقال فناوري «و » هاي فلزيسازه«، »العمر آموزش مادام«نيز با عناوين 

  .فني به يادگار مانده استجامع گزارش  7و » ايو آموزشهاي حرفه
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  اي دكتر همايون هاشميآق
  

دكتر همايون هاشمي، ليسانس خود را در مهندسي 
برق از دانشگاه تگزاس در آستين و فوق ليسانس و 
دكتراي خود را در مهندسي برق و علوم كامپيوتر از 

ايشان همچنين . انددانشگاه بركلي دريافت نموده
ليسانس در رشته آمار از دانشگاه  داراي درجه فوق

در گذشته، ايشان به عنوان مهندس مشاور در مؤسسه تحقيقاتي . تبركلي اس
استانفورد در متلوپارك كاليفرنيا و به عنوان عضو ارشد تحقيقاتي در آزمايشگاه بِل 

دكتر هاشمي در آزمايشگاه . انددر نيوجرسي فعاليت نموده (Bell Labs) تلفن
. اندبوده AMPSبه نام بِل، عضو تيم طراح سامانه مخابراتي سيار سلولي جهان 

شمسي ايشان عضو هيئت علمي دانشكده برق دانشگاه صنعتي  1358در سال 
دكتر هاشمي به عنوان محقق . شريف شدند و با درجه استاد تمام بازنشسته شدند

هاي مخابرات سيار و توليدي سامانه -ز مراكز تحقيقاتياو مشاور در تعدادي 
، دانشگاه اتاوا، مركز NOVA Telشركت : بيلاند، از قانفرادي فعاليت داشته

تحقيقات مخابرات و شركت مخابراتي ايالتي آلبرتا كه همگي در كانادا هستند، 
هاي متفاوت مخابرات هاي متعددي در زمينهمجري پروژه همچنين سرپرست و
  . اندسيار بوده
امواج سيار ساز كانال انتشار نخستين شبيه SURPافزاري ايشان به نام بسته نرم

هاي مخابرات راديو المللي در طراحي سامانهدر جهان است كه به صورت بين
در گذشته، ايشان به عنوان مشاور در مركز . سلولي ديجيتال به كار رفته است

در حال حاضر . اندتحقيقات مخابرات ايران و شركت مخابرات ايران فعاليت نموده
  .و مقيم خارج از كشور هستند IEEEآقاي دكتر همايون هاشمي، عضو ارشد 
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  آقاي دكتر سياوش ميرشمس شهشهاني

  
 استادهشهاني محقق و مس شسياوش ميرشدكتر 

دانشكده علوم رياضي دانشگاه يس و رئ رياضيات
او از ابتداي اتصال ايران به . است صنعتي شريف

در  ir شبكه اينترنت مسئول ثبت دامنه فارسي 
بود كه در سال  مركز تحقيقات فيزيك نظري

برخي او را پدر  .از اين سمت استعفا داد 1389
او تالشهاي بسياري در  .اند اينترنت ايران ناميده

زمينه توسعه اينترنت در ايران از زمان آغاز راهيابي اينترنت به اين كشور انجام 
 ي ديناميكها سامانه، عموماً رياضياتزمينه فعاليت و تحقيقات او در  .داده است

 .است
تا  1333طي سالهاي . در تهران متولد شد 1321سال سياوش شهشهاني در 

هاي اول و دوم تحصيالت متوسطه را در دبيرستان انديشه و  ، دوره1339
تحصيالت خود را در مقطع كارشناسي  1339گذراند و در سال  1دبيرستان هدف 

آغاز نمود و سپس از  امريكا ميشيگاندر ايالت  كالج هوپدر  رياضياتدر رشته 
او مدرك . ادامه داد دانشگاه بركليتحصيل در اين رشته را در  1340سال 

دوره تحصيالت  ،دريافت نمود و در همان سال 1343كارشناسي خود را در سال 
  .تكميلي را در همان دانشگاه آغاز كرد

سراسري  نظريه«ساله دكتري خود با عنوان پس از دفاع از ر 1348وي در سال 
استيو و تحت راهنمايي » ها هدوم عادي روي خمين همعادالت ديفرانسيل مرتب

مدرك دكتراي خود را دريافت نمود و از همان سال به مدت يك سال به  ،اسميل
در  استادياراو به عنوان  ،در سالهاي بعد .پرداخت دانشگاه بركليتدريس در 
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در  دانشگاه ويسكانسين، 50و  49سال  ايلينويدر  وسترن نورثدانشگاههاي 
حضور  53و  52سال  اربرَ ندانشگاه ميشيگان در اَو  52تا  50سال  مديسون

 هيئت علميپس از بازگشت به ايران، به عضويت  1353و در سال ا. يافت
وي به رتبه استادي در اين  1358در سال  مد ودرآ دانشگاه صنعتي شريف

  . دانشگاه رسيد
 دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي شريفرياست  1367تا  1364وي از سال 

به عنوان رئيس بخش رياضي  1373تا  1368است و از سال   را به عهده داشته
پژوهشگاه دانشهاي كه امروزه با نام  مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات

عضو  1367شهشهاني از سال دكتر  .است  شود فعاليت نموده شناخته مي بنيادي
 يمديريت مسئول 1384تا  1370بوده و از سال  نشر رياضيهيئت تحريريه مجله 

مقام مركز تحقيقات فيزيك   قائم 1368او در سال  .است  را برعهده داشته آن
در  اينترنتاتصال  نخستينهمچنين در زمان برقراري . نظري و رياضيات شد

وي از  .ايران كه در اين مركز انجام گرفت، نقشي فعال در اين زمينه ايفا كرد
  .نيز هست فرهنگستان زبان و ادب فارسيعضو گروه زبان و رايانه  1382شهريور 

رياضيات كشور معرفي  چهره ماندگاربه عنوان  1382شهشهاني در سال دكتر 
انجمن ترويج در مراسمي لوح تقدير  1382 بهمن 7شنبه  همچنين در روز سه .شد

ارتباط اينترنتي در ايران و تالش براي ثبت  نخستيناندازي  راه دليل، به علم ايران
  .شهشهاني اهدا گرديد دكتر در دنيا به irدامنه 
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  آقاي دكتر علي محمد رنجبر

  
در بروجرد  1322محمد رنجبر در سال  تر عليدك

مدرك  1346دكتر رنجبر در سال . متولد شد
كارشناسي ارشد مهندسي برق را از دانشكده فني 

مهندسي برق را در سال  يدانشگاه تهران و دكترا
وي پس از اخذ مدرك دكترا در  .از امپريال كالج دانشگاه لندن اخذ كرد 1354

دانشگاه  مهندسي برقدانشكده رشته مهندسي برق به عضويت هيئت علمي 
خدمت  همشغول ب اكنون با سمت استادي در آنجا وي هم. صنعتي شريف درآمد

  .است
توان به عضويت  از مشاغل و سمتهاي مورد تصدي و سوابق اجرايي ايشان مي

هيئت علمي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف، استادياري از سال 
كنون، تا 1369، استادي از سال 1369تا  1359از سال دانشياري  ،1359تا  1354
در امور  ، معاونت وزير نيرو1359 تا 1358دانشگاه صنعتي شريف از سال  رياست

 1368، معاونت وزير نيرو در امور برق و انرژي از سال 1365تا  1359برق از سال 
حقيقات ، رياست مجتمع ت1385تا  1376، رياست پژوهشگاه نيرو از سال 1373تا 

شوراي پژوهشهاي  و توسعه دانشگاه صنعتي شريف، عضويت كميسيون انرژي
عضويت هيئت  تاكنون، 1372علمي كشور، عضويت هيئت مديره مشانير از سال 

، عضويت انجمن علمي 1382سيس تا سال أمديره شركت آب و نيرو از ابتداي ت
Ciger و عضويت فرهنگستان علوم ايران اشاره كرد.  
 المللي، مقاله منتشر شده در مجالت علمي و پژوهشي بين 19جبر داراي دكتر رن

مقاله ارائه شده در  54مقاله منتشر شده در مجالت علمي و پژوهشي داخلي،  58
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نامه  پايان 7مقاله ارائه شده در كنفرانسهاي داخلي،  31المللي،  هاي بينكنفرانس
  .نامه كارشناسي ارشد است پايان 31دكترا و 

همچنين . برگزيده شد 1383رنجبر به عنوان چهره ماندگار كشور در سال  دكتر
، 1373-74عضو هيئت علمي نمونه آموزش عالي كشور در سال تحصيلي وي 

و استاد ممتاز  1375-76شريف در سال تحصيلي صنعتي استاد برجسته دانشگاه 
  .ستبوده انيز  1377دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف در سال 
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  سهرابپور دسعي دكتر آقاي

  
 يازدهم شنبه، پنج روز در پور، سهراب سعيد دكتر

 در وي .شد متولد تهران شهر در 1322 فروردين
 تهران، البرز دبيرستان از اول  رتبه با ،1340
 را خود دانشگاهي تحصيالت و شد التحصيل فارغ
 هدانشكد در الكترومكانيك مهندسي رشته در

 دانشگاه آن از كارشناسي، درجه با 1344 در .دنمو آغاز تهران، دانشگاه فني
 .شد ايران دولت از تحصيل ادامه بورس و اول هرتب اخذ به موفق و التحصيل فارغ

 دانشگاه مكانيك مهندسي گروه در ارشد، كارشناسي مقطع در ،1345 در ايشان
 هدور سال، همان در و شد التحصيل فارغ ،1347 در و پذيرفته كاليفرنيا بركلي
 به موفق ،1350 در و كرد شروع دانشگاه آن در را خود مكانيك مهندسي دكتراي

  .شد مكانيك مهندسي دكتراي مدرك اخذ
 آن مكانيك مهندسي استاديار و رفت شيراز دانشگاه به پور سهراب دكتر 1350 در

 براي 1355 سال در .كرد خدمت شيراز در سال هجده مدت به و شد دانشگاه
 معاون 1357 در .رفت آنجلس لس در يفرنياكال گاهدانش به مطالعاتي فرصت
 1360 در و مكانيك مهندسي دانشيار 1358 در و شد شيراز دانشگاه جوييدانش

  .شد دانشگاه آن عمراني معاون
 مهندسي دانشكده دانشيار و آمد تهران به شيراز از پور سهراب دكتر 1368 در

 و شد خميني امام المللي بين دانشگاه مقام قائم و شريف صنعتي دانشگاه مكانيك
 1370 در .رفت نيومكزيكو دانشگاه به مطالعاتي فرصت براي 1369 سال در

 وابسته عضو و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت عمراني معاون
 وزارت عمراني معاون 1372 در .شد نااير اسالمي جمهوري علوم فرهنگستان
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دانشگاه با حفظ سمت، سرپرست  1373در . شد علوم، تحقيقات و فناوري
استاد دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه  1374در  والمللي امام خميني  بين

در . شد قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري 1375در . صنعتي شريف شد
فرهنگستان علوم  هعضو پيوست 1387مهندسي مكانيك و از  هرئيس شاخ 1376

 1389تا بيست و ششم مرداد  1376از هشتم مرداد . جمهوري اسالمي ايران شد
 1389د و از دوم شهريور رئيس دانشگاه صنعتي شريف بوبه مدت سيزده سال 

اه شيراز و سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران شد و ت امناي دانشگعضو هيئ
دانشگاه صنعتي شريف و عضو پيوسته  36عالوه بر اين كه استاد پايه 
سال  40است، با بيش از  1384ماندگار سال  هفرهنگستان علوم ايران و چهر

قائم مقام بنياد ملي نخبگان  1389از آبان سابقه كار در نظام آموزش عالي كشور، 
  .تاس

پور  مهندسي مكانيك، موضوعهاي تحقيقاتي مورد عالقه دكتر سهراب هدر زمين
 سازي بهينه نيز دهي فلزات، طراحي بهينه و تغيير شكلهاي بزرگ، مكانيك شكل

المللي در مجالت و  بين مقاله 70كننده بيش از  وي ارائه .است مهندسي
  .هاي معتبر استكنفرانس

 1369، از  (ASME) امريكاسان مكانيك عضو انجمن مهند 1350ايشان از 
 عضو انجمن مهندسان مكانيك ايران 1370يكي از اعضاي مؤسس و از 

(ISME) است.  
سال  13پور يكي از شخصيتهاي برجسته علمي كشور است كه در  دكتر سهراب

به اتفاق  ت علمي دانشگاه صنعتي شريفئاعضاي محترم هي از سوي، ابتدا طاليي
به اين سمت رسماً سپس و دانشگاه صنعتي شريف انتخاب شدند براي رياست  آرا

دانشگاه ( ين دانشگاه در ايرانخستنمنصوب شدند، بنابراين از زمان تأسيس 
آخرين رؤساي انتخاب  ،ايشان و روانشاد دكتر حسينعلي انواري )1313تهران در 

و نه -ت علمي دانشگاه صنعتي شريف به دست اعضاي محترم هيئشده 
رئيس دانشگاه -اكبر سياسي  ن دكتر عليابودند كه همچون شادرو -يانتصاب
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و ديگر بزرگواراني كه معتقد به استقالل دانشگاهها و عدم دخالت  -تهران
خدمات بسياري  ن غيردانشگاهي در مسائل دانشگاهها بودند، هم منشاءوالئمس

ساي ترين رؤ براي جامعه علمي دانشگاهي كشور بودند و هم يكي از محبوب
ند كه ا هبود -از زمان تأسيس تاكنون-اه صنعتي شريف انتخاب شده براي دانشگ

 عالوه بر مسائل علمي، به مسائل فرهنگي و دانشجويي هم توجه خاصي داشتند
  . و ايجاد آرامش در ميان گروههاي دانشجويي، از دستاوردهاي اين بزرگمرد است
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  موديانآقاي دكتر عباداهللا مح

  
ارديبهشت  28 محموديان در روز دكتر سيد عباداهللا

در شهر زنجان به دنيا  )روز رياضيات( 1322ماه 
وي تحصيالت خود را تا مقطع ديپلم متوسط . آمد

ليسانس خود را در سال . در اين شهر به پايان برد
 نمودبا درجه ممتاز از دانشگاه تهران دريافت  1344

با درجه ممتاز از دانشگاه شيراز  1347در سال نيز  را «.M.S»و فوق ليسانس
   .دش امريكاگرفت و براي ادامه تحصيل راهي 

و دكتراي رياضيات خود را از دانشگاه  «A.M» دكتر محموديان فوق ليسانس
دريافت كرد و راهي ايران شد و  1354و  1350پنسيلوانيا به ترتيب در سالهاي 

يس ئر. وم رياضي دانشگاه صنعتي شريف استاكنون استاد تمام دانشكده عل هم
دانشكده علوم رياضي  رئيسسال،  4به مدت  82انجمن رياضي ايران از سال 

، عضو كميته ملي المپياد رياضي ايران و عضو اجرايي  84تا  81دانشگاه از سال 
 )1383تا  1373( ، عضو كميته المپياد كامپيوتر ايران)1378تا  1366(دوره علمي 

  .از جمله مسئوليتهاي اجرايي دكتر محموديان است
المللي خوارزمي براي پژوهش بنيادي و استاد نمونه كشوري در  دريافت جايزه بين

، عضو فرهنگستان علوم از 1381هشگر نمونه دانشگاه در سال ، پژو1382سال 
از جمله جوايز و  1376و  1369و استاد نمونه دانشگاه در سالهاي  1380سال 

   .امتيازات اين استاد فرهيخته دانشكده علوم رياضي دانشگاه است
شجوي كارشناسي دان 40دانشجوي دوره دكتري و بيش از  9استاد راهنماي 

ت تحريريه بولتن انجمن رياضي ايران در خالل سالهاي ئيت در هيارشد، عضو
، مجري دو طرح  82تا  71، فرهنگ و انديشه رياضي در طي سالهاي 78تا  74
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مقاله به زبان انگليسي، تأليف چندين مقاله و كتاب به  65بيش از  ارائهپژوهشي، 
تعدد براي زبان فارسي، يك جلد كتاب به زبان انگليسي و داوري مقاالت م

 ارائهالمللي رياضي براي  كنفرانس بين 40مجالت رياضي و شركت در بيش از 
 .است اخالق دانشكده رياضي مرد خوشاز ديگر توفيقات علمي  ،مقاله و سخنراني
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  آقاي دكتر جواد صالحي

  
در شهر  1334دكتر جواد صالحي در اول دي ماه 

ت دانشگاهي خود را وي تحصيال. كاظمين متولد شد
به پايان رساند و درجه كارشناسي  امريكادر 

ارواين، در  در مهندسي برق را از دانشگاه كاليفرنيا
و مدارك كارشناسي ارشد و دكتري مهندسي برق را از دانشگاه  1358سال 

دريافت  1363و  1359آنجلس به ترتيب در سالهاي  لسدر  كاليفرنياي جنوبي
مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف   استاد تمام دانشكدهاكنون  وي هم. كرد

هاي نوري را تأسيس كرده است و از  آزمايشگاه تحقيقاتي شبكه ،است كه در آن
تا  1360دكتر صالحي از سال . مخابرات نظري نيز هست  ن پژوهشكدهامؤسس
وقت مؤسسه علوم ارتباطات در دانشگاه كاليفرنياي  دستيار پژوهشي تمام 1363

هاي به عنوان عضو فني پژوهش 1372تا  1363از سال . وبي بوده استجن
تحقيقات مخابراتي بل در ايالت نيوجرسي به پژوهش   كاربردي در مؤسسه

ي ها سامانهبه عنوان دانشمند محقق آزمايشگاه  1369پرداخته است و در سال 
 .مشغول بوده است (MIT) ماساچوست يفناور  اطالعات و تصميم در مؤسسه

ي مخابرات سيار و ها سامانه، رياست گروه 1387تا  1380دكتر صالحي از سال 
مبتني بر تخصيص كد   باند دسترسي چندگانه ي پهنها سامانهمديريت آزمايشگاه 

تا  1382ن سالهاي ارا در مركز تحقيقات مخابرات ايران بر عهده داشته و مي
مهندسي برق دانشگاه   كدهي مخابراتي در دانشها سامانهمدير قطب علمي  1385

   در زمينه امريكاثبت اختراع در  12دكتر صالحي داراي . صنعتي شريف بوده است
ي شامل و  رد عالقههاي تحقيقاتي مو زمينه. نوري است CDMA يها سامانه
 CDMA يها سامانهنوري، كدهاي متعامد نوري،   هاي دسترسي چندگانه شبكه
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 CDMA تني بر پالسهاي نوري بسيار كوتاه،مب CDMA يها سامانهفيبر نوري، 
سيم داخلي،  بي CDMA يها سامانهلوگرافي، وه CDMAگسترده، -زمان

ي ها سامانهدر  EDFA هاي نوري كننده سازي تمام نوري و كاربرد تقويت همزمان
 IEEE مجله ويراستارتاكنون،  1380دكتر صالحي از سال . ي استنور

Transactions on Communications  به عنوان  1384است و در سال
   .در ايران انتخاب شد IEEE  رئيس شاخه

  المللي دريافت كرده است كه از آن جمله  كنون جوايز متعدد داخلي و بينوي تا
Bell core’s Award of Excellence   پژوهشگر برتر كشوري از وزارت ،

 1383ي در سال پژوهشگر پراستناد مل و 1382علوم، تحقيقات و فناوري در سال 
علوم   رتر و تأثيرگذار جهاني در زمينهپژوهشگر ب 250كتر صالحي در ميان د. است

همچنين وي  .شوند معرفي مي ISI  مؤسسه از سويكه  قرار داردكامپيوتر 
المللي فناوري  از كنفرانس بين 1383بهترين مقاله در سال  جايزه  كننده دريافت

   .تارتباطات و اطالعات در ژاپن اس
به عنوان عضو فرهنگستان علوم ايران و  1388صالحي از سال جواد دكتر 

 .همچنين عضو فرهنگستان علوم جهان اسالم انتخاب شده است
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  شريف صنعتي دانشگاه علمي هيئت گروه نخستين الفبايي فهرست

  
 يبترت به دانشگاه علمي هيئت اعضاي گروه نخستين فهرست ،بعدي صفحات در

 كردن پيدا تا است شده درج اشتغال مركز كد ،اسامي جلوي در .شود مي هئارا الفبا
   .اند شده مشخص / عالمت با خانمها همچنين .شود تر ساده ،آلبوم در افراد
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  )ك( آذرين، فرخ
 )چ( آقاجان، ابوالحسن

 )ر( آگاه، مهدي
 )چ( ابراهيم روحي، محمد

 )چ( ابراهيمي، ايرج
 )گ( ابطحي، ايرج

 )ب( ابطحي، فريدون
 )م( ابي زاده، داود
 )ب( احسان، مهدي

 )ر( ادواد سيمپسون، جيمز
 )ر( /ارجمندي، عشرت

 )ف( اردالن، فرهاد
 )ف( اردوان راد، هوشنگ
 )ش( ارشدي، محمدرضا

 )ش( ارفعي، احمد
 )ف( اركاني حامد، جعفر

 )ف( اسدي، پرويز
 )م( اسوبودا، جوزف
 )ب( اشرف، رامين

 )ص( محمدعلياعتماد، 
 )م( اعالمي، بيژن
  )ر( افتخاري، جواد
  )ف( القابي، خداداد

 )گ( اميرفضلي، علي
 )ف( امين، محمدرضا

 )م( اميني، محمد حسين
 )ب( انواري، حسينعلي
 )ش( /دخت انواري، سيمين
 )ف( انواري، عباس
 )ر( انواري، مرتضي

 )ز( بارنز، پيتر
 )ح( زاده كرماني، مهدي باغبان

 )ب( لنرن، آباغداساريا
 )ر( بروخيم، منوچهر

  )ژ( برهان، صدرا
  )ت( بصير، محمدجواد

 )م( لنسكي، جوزفيب
  )ش( بني جمالي، حسين

 )ب( بهدشتي، علي
  )ت( بهشيد، ناصر
  )ك( پاكزاد، احمد
 )م( پايوار، كامبيز
 )ف( پرتوي، فيروز

 )ف( پرتوي، محمدحسين
 )ف( پروين، كيومرث
 )م( پروين، محمد

 )د( مپورآذرنگ، كاظ
 )م( پيران، مجيد

 )ك( پيرسيدي، جواد
 )ك( پيروزنيا، محمد
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 )ف( پيمان، علي اكبر
 )م( تاجر اردبيلي، داود
 )ك( تبريزي، محمود

 )ش( وركسيان، گريوترپوگ
  )ك( تسكيني، عطاء اله
 )م( تسليمي، محسن

 )د( پور، محمد ييتقوا
 )ف( ...تكشي، قدرت ا
 )م( تنباكوچي، رضا
 )ص( ثابتي، هوشنگ
 )ف( ثبوتي، يوسف
  )ر( ثقفي، همايون
 )ب( جباري، عباس

 )ف( جعفرپور، مجتبي
 )ب( جليلي فرشچي، ناصر

  )گ( جمالي فيروزآبادي، حسين
 )م( جواهريان، حسين

 )ح( جهاني، پرويز
 )ب( چمران، عباس

 )ص( هاديمحمد چمران، 
 )چ( حاجي آقازاده لوحي، علي
 )ك( حاجي زاده نميني، اسمعيل

 )ب( آبادي، احمدحاجي فيروز
  )ف( حبيب زاده، حسين
  )ت( حبيبي، سيروس

  )ت( /حسين زاده، پوراندخت
 )م( حسيني، محمود

 )ر( حصاركي، محمود
 )ف( ، محمدييحقگو

 )د( حكيم، منوچهر
 )گ( ، جهانگيرتهراني حكيمي

 )م( حميديه، يوسفعلي
 )ح( حيات غيب، داريوش

 )ب( ...خاكزار، هيبت ا
 )م( خاكي كاشاني، علي

 )ح( خالصي زاده، سيد موسي
  )ت( /خان محمدي، فرزانه

 )چ( خرمي، خدابخش
 )ر( خواجه خليلي، پرويز

 ي)م( ياللهي، عيس خير حبيب
 )ش( دادگر، احمد

 )ر( داورپناه، وهاب
  )م( دبيري اصفهاني، علي

 )د( دررودي، تقي
 )د( دوامي، پرويز

 )د( ...دهقاني محمدآبادي، حبيب ا
 )ر( /ديهيم، ژاله

 )م( اد، منوچهرر
 )ر( راگان فلويد، دنيس

 )گ( ، محمدباقر)رجالي زاده( رجال
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  )ك( ، احمدييرجا
 )ش( رحيميان، ايرج

 )ك( رحيميان، هوشنگ
  )ب( رضا، فضل اله
 )ب( رضواني، بهروز

 )چ( رضوي، ميرجليل
 )گ( رفيعي تهراني، محمد
 )ب( رنجبر، علي محمد

 )م( روبرت الموند، استانلي
  )ت( روحاني، حامي
 )ف( رياحي، فرهاد
 )د( ريبر، ربرت

 )ص( زماني كاشاني، خسرو
 )د( زمانيان، رحيم

  )ف( زنده زردشتي، فرهنگ
 )ش( ...زنگنه، رحمت ا

 )چ( ژيان زيبايي، پرويز
  )ك( ساعي، جواد

 )م( سرمست، رضا
 )م( سعادت پور، محمد مهدي

 )م( سفيدوش، فرهنگ
 )ب( سقراطي، مهدي

 )ف( /سلطانيه، شهيندخت
 )چ( سلطانيه، محمد
  )ف( سنگي، بهيداد

 )ش( سيف كردي، علي اكبر
 )گ( شادروان، ايرج

 )ش( شاه كامراني، كيوان
 )ك( ، هوشنگايرانيف شاهنواز

  )چ( شايگان سالك، سيدجالل الدين
 )ب( ، غالمعليچاغروند شجاع

 )ب( شريف نيا، علي محمد
 )ر( غامي، مهديرشقاقي ض

 )ر( شكرانيان، هوشنگ
 )ر( /سارا شهابي،

 )ح( شهداد، برومند
 )ب( شيباني، شاهرخ

 )ر( /شيخ االسالم، محبوبه
 صدرا برهان، مهدي

 )ص( صديق، پيروز
 )م( صديق، فريدون

 )ح( ، رمضانعليييافص
 )ص( صفائيه، محمدرضا

 )ب( صمصام بختياري، سيامك
  )گ( طاعت، مصطفي

 )د( طالقاني، اكبر
 )م( طوسي، مصطفي

 )ب( ، محسنامامي ظهير
 )ب( ، حسنفرد عباسپور تهراني

 )د( عباسيان، ميرمحمد
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  )ش( عداليت، محسن
 )چ( عزيزيان، محمدرضا
  )ف( عالقبند، فريدون
 )ك( غروي، محسن

  )ك( غوديكيان، ساهاق
 )ح( غياث الدين، نصير

 )چ( فاضلي، عباس
 )ر( /فرانسون، اليزابت

 )د( فرجي، حسين
 )چ( فيض، ايرج

 )م( ...قاسمي، سيف ا
 )ف( وكيلي، محمدتقي قاضي

 )م( قديري زارع، محمدصادق
 )ب( قصبه اي، كاوس

  )ر( قطبي، رضا
 )ر( قمصري اصفهاني، منوچهر

 )ش( قندهاري، محمدحسين
  )ت( كامشاد، رضا

 )م( كانون اسكلتون، رالف
 )م( كرمي، كاظم

 )ر( كريشنا رائو، راما
 )ف( كريم زاده رغبتي، حسن

 )د( كوكبي، اميرحسين
  )ص( ريدونكيانفر، ف

 )ت( )پرويز( ، تقيييكيا

 )م( گريگوريان، ماركار
 )د( گلستانه، فخرالدين

 )ش( گلشن شيرازي، صدرالدين
 )ف( گلشني، مهدي

 )د( گيتي زاد، اميرحسين
 )ب( گيوي، حسن

  )ت( لكستاني، تيمور
  )ك( لكستاني، همايون
  )ت( لواساني، علي اصغر

 )د( لهمجاب، فرج ا
  )چ( مجتهدي، وهاب

  )ر( دي گيالني، محمدعليمجته
 )ف( مجير شيباني، اميرسينا

 )ش( محققي، علي
 )ص( محمدتقي سبزواري، كاظم

 )م( محمديان، سيروس
 )د( مختاري ثقفي، كامبيز

 )ش( ي، برزويمدارا
 )ف( مدرك نجف آبادي، بيژن
 )ف( مرشدزاده تهراني، محمد

 )ش( مستقيم، رضا
 )م( مشايخي، علي نقي

 )چ( ورمعتمدي لنجاني، منص
 )ش( معصومي گركاني، هوشنگ

 )ش( /معصومي، زهرابانو
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 )ش( ، فريدونتهراني معطر
 )گ( معين زاده، مسعود

  )ت( مقدسيان، علي
 )م( مگرديچيان، مگرديچ

 )ژ( ..، عطا اييملكي جيرسرا
 )ش( منتصركوهساري، اردشير
  )ك( منتصر كوهساري، پشنگ

  )ر( منتصر كوهساري، هوشنگ
 )ر( مودت، فرهاد

  )ت( ، ابوالحسن.وسويم
  )ف( موسوي نسل ادب، علي

  )ت( مهدويان، علي اكبر
 )م( ن، مهردادييمهرآ

 )ر( مهري، بهمن
  )ش( مهنا، ميرسياوش

  )ش( مهندس، عبدالحسين
  )ك( مهيمني، احمدعلي

 )ب( ميثمي وكيل، صادق
  )ك( ميناسيان، آرتور
 )چ( ناظمي، ابوالحسن

 )د( نايب هاشمي، علي اكبر
 )ش( لقاسمنجفي، ابوا

 )ب( ، محموددهكردي نحوي
  )ف( نراقي، مسعود

 )ف( نظامي نراقي، مسعود

 )د( نواب تهراني، تورج
 )ف( نوحداني، حسين
 )ب( نوري، مهدي
  )م( نيوي، حسين

 )گ( ...نيايش، حشمت ا
  )ف( واحدي فريدي، نصرت اله

 )ب( وجداني، سياوش
 )ش( وحدت، فرامرز
 )ب( هاشميان، رضا

 )ش( هژبري، فريدون
  )ف( هژبر قليچي، هرمز
 )ر( همداني زاده، جواد
 )ب( يشورون، سيروس

 )م( ، سعيديييغما
)ش( يلپاني، محمد
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  مهندس علي مقدسيان
  

  !دانشگاه 118
  

گيري دانشگاه صنعتي شريف به  وي تا پيش از شكل
ياد دكتر  عنوان دبير ورزش در دبيرستان البرز كه زنده

در  ،مجتهدي، بنيانگذار دانشگاه صنعتي شريف محمدعلي
آن هنگام رياستش را بر عهده داشتند مشغول به كار 

با انتقال دكتر مجتهدي به دانشگاه، مهندس . بودند
دفتر فني، همراه  مقدسيان نيز همراه ايشان به تيم مؤسس دانشگاه پيوست و در
كمالي كارهاي  با مهندس اسكندر و مهندس كاموري زير نظر آقاي مهندس

  .دادند ساختماني را انجام مي
بابايي مشاوران دانشجويي دكتر  در آن هنگام آقايان موسوي زنجاني و گل

مجتهدي بودند كه همراه با مهندس مقدسيان از طرف آقاي دكتر مجتهدي 
مأمور شده بودند تا براي احداث دانشگاه محلي را پيدا كنند و نتيجه را به آقاي 

به عنوان رئيس هيئت اجرايي دانشگاه و مهندس كمالي و آقاي ابوذر دكتر اديب 
  .كه معاون مالي بود گزارش كردند

اينك به عنوان  طبقه آماده وجود داشت كه هم 4در آن هنگام يك ساختمان 
فروردين  14روز . گيرد مورد استفاده قرار مي  ،دانشگاه امور اداري در ضلع جنوبي

سينا به زمين زده شد و روز اول مهر همان سال،  نكلنگ ساختمان اب 45سال 



 دانشگاه ماندگار /46

ساختمان شهيد ( تاالر در شمال دانشگاه، كتابخانه قديم 6  اين ساختمان به اضافه
، )بين سلف سرويس كنوني و دانشكده فيزيك( دهنه كارگاه 4و ) رضايي كنوني

، سالن )التحصيالن انجمن فارغساختمان محل فعلي ( يك دهنه ناهارخوري
 46روز اول مهرماه  در شد به طوري كه تمامها  سازي و محوطه يت بدنيترب

 45در سال ( آماده بود و دانشجويان به ساختمانهاي جديد و تجهيز شده رفتند
  .)خواندند دانشجوها در جاهاي ديگر درس مي
ند تا فردي را خواست مهندس مقدسيانبابايي از  آقاي موسوي زنجاني و آقاي گل

تربيت بدني دانشگاه پيشنهاد كند كه افرادي همچون آقايان رياست براي 
معرفي شدند ولي چون دكتر ... مرضا جباري و غالمنش،  دبيراشتياقي، اكبر ايران

مجتهدي دوست داشت فرد منتخب، خودش قبالً كارهاي مهندسي كرده باشد، 
به عنوان  1345با حكم رياست وقت دانشگاه در سال  مهندس علي مقدسيان

  .خستين مدير مركز تربيت بدني دانشگاه صنعتي شريف منصوب شدن
 1370شريف در سال  التحصيالن فارغ در تأسيس انجمن مهندس مقدسيان

 نقشي پررنگ داشت و در ابتداي دوره رياست آقاي دكتر سهرابپور بر دانشگاه
ن اكنو مدتي به عنوان مدير دفتر ايشان مشغول به فعاليت بود و هم) 1376 -90(

نيز به عنوان عضو هيئت امناي بنياد شريف به همكاري خود با نهاد دانشگاه، 
هاي اين  كاري او تاريخ زنده دانشگاه ماست كه از همه ريزه .دهد ادامه مي

شريف در  التحصيالن فارغهزار نفر از 5خچه خبر دارد و به قول خودش با تاري
گيرند تا شماره تماس  اس ميها از خارج كشور با وي تم حتي خيلي. ارتباط است

 .خدا عمر طوالني و پربركت به ايشان عطا نمايد. يك دوست را از او بگيرند
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  شادروان غالمرضا جباري
  

  ... سرحلقه رندان
  

به عنوان  1345جباري در سال غالمرضا  استادياد  زنده
شريف دانشگاه صنعتي مدرس واليبال به مركز تربيت بدني 

. وي مدتي نيز مربي تيم ملي واليبال ايران بود. وارد شد
مدتي به عنوان مديركل تربيت بدني  نيز بعد از انقالب
در ساختمان  در يك اتاق سه در چهارولي وزارت علوم 
او سالها انواع  !انجام دادوظايف محوله را  ،تربيت بدني دانشگاهقديمي مركز 

او مديري جدي، . از همين محل هدايت كرد المپيادها و مسابقات ورزشي را
سال  17به قول مهندس محمد ميرزايي كه . كاردان و در عين حال صميمي بود

او ايجادگر يك شبكه اجتماعي «سكاندار امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه بود 
پايبندي به ارزشهاي انساني و اميدواري را به عنوان دو مشخصه . »بزرگ بود
به دانشگاه بسيار عالقه داشت و نگاه . او حافظ قرآن بود. برند ام ميبارز وي ن

او كمترين بار مالي را داشت و در عين . خيلي مثبتي به سالمت و ورزش داشت
براي انجام مأموريتها، به كسي زحمت . داد حال بيشترين خدمت را انجام مي

ورزش  ،و استادهمپاي دانشجو، كارمند . گذاشت داد و از خودش مايه مي نمي
معلم ورزش نبود بلكه معلم اخالق هم  ،او تنها. كرد و همه را دوست داشت مي

  . داد درس زندگي ميبه همه، بود كه 
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كه به عنوان مدير تربيت بدني دانشگاه منصوب شد، ورزش دانشگاه  68در سال 
از خيلي از دانشگاههايي كه از قهرمانهاي ورزشي به عنوان دانشجو استفاده 

او كاري كرد كارستان و در حالي كه تيم شريف قابل رقابت . كردند عقب بود مي
ها مطرح شديم و مدال برنز  با ساير تيمهاي دانشگاهي نبود، در برخي رشته

اي داشت كه تا طرحش به عمل  روحيه. دانشگاهي كشور را گرفتيم مسابقات بين
ش موفق بود، آن را به وقتي هم كه طرح. كرد شد، آن را بازگو نمي منجر نمي

  !گفت كه بودن شما باعث عملي شدن اين طرح شد داد و مي همه نسبت مي
اگر مدتي سراغ او . زد هاي آقاي جباري اين بود كه به همه سر مي يكي از ويژگي

خيلي . آورد زد و آدم را از فضاي كاري بيرون مي رفتي خودش به شما سر مي نمي
گفت كه سعي دارد ارتباطهايش را با  اواخر مي به دانشگاه وابسته بود و اين

چون از ابتداي تأسيس . دانشگاه كم كند تا رفتن از آن برايش راحت شود
قبل از . نظيري بين افراد دانشگاه داشت دانشگاه در آن حضور داشت، جامعيت بي

براي گرفتن كارت  90اش آخرين بار در اسفندماه سال  دوره بيماري
  . دانشگاه سر زده بوداش به  بازنشستگي

وقتي . آخرين بار كه او را ديدم، تازه سوار ماشين خودش شده بود تا حركت كند
به او سالم كردم براي دادن پاسخ از ماشين پياده شد، دست بر سينه جواب 

جاي پدر من  ،از فرط خجالت مردم كه اين مرد. سالمم را داد و دوباره سوار شد
توان انتظار رفتار  خاكي است و مگر از يك ورزشكار مياست ولي اينقدر فروتن و 

  .ديگري را داشت؟ روحش شاد
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  پيما رضااهللا احسان
  

  اي؟ ات را داده كارت دانشجويي
  

و بعد از اتمام دوره سربازي، در  45وي در خرداد سال 
حسينعلي انواري بود و  روانشاد دكتراداره آموزش همكار 

) ساختمان سفيد( طبقه همكف دانشكده هوافضاي فعليدر 
به مدت بيست سال در طبقه  68تا  48از سال . مستقر شد

و با  68از سال . سينا مستقر بود همكف ساختمان ابن
آموختگان به  بازنشسته شدن آقاي ميراحمديان به عنوان مدير اداره دانش

  .همكاري خود با آموزش دانشگاه ادامه داد
پيما  ي با آقاي ارضالتحصيل فارغه كساني كه در آخرين گام از فرايند شايد هم

شان را به ياد داشته  گرفته شدن كارت دانشجويي!) ( شدند خاطره تلخ رو مي روبه
كم چهار سال هر روز و در طي تمام  خداحافظي با كارتي كه دست. باشند

اي هيچ كس خاطرات تلخ و شيرين دوره دانشجويي همراهتان بوده است بر
  !ساده نيست

سال سابقه بازنشسته شد ولي اداره آموزش اصرار داشت كه  35با  1380در سال 
ايشان به همكاري  85از توان و تجربه ايشان همچنان استفاده كند و تا سال 

شدند در سال  ها بايد مرخص مي خود با آنجا ادامه داد ولي از آنجا كه بازنشسته
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سال خدمت به  46پس از وي . انتقال يافت يالنالتحص انجمن فارغبه  85
  .مشغول به فعاليت است التحصيالن شريف اينك در دفتر انجمن فارغ همدانشگاه 

در بخش اداري دانشگاه بوده است  پيما ارضاز آنجا كه محل فعاليت آقاي 
شناسد  اند را مي تقريباً همه افرادي كه از روز اول تأسيس دانشگاه حضور داشته

 ، آقاي يگان)اداره وام مسجد دانشگاه( توان آقاي ادايي از جمله آنها ميكه 
را نام برد ) دانشگاه تعاوني مسكن( و آقاي آغاسيان) دانشگاه معاونت پژوهشي(

  .اند ود با دانشگاه ادامه دادهختاكنون به همكاري  45كه از سال 
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  اكبر شاملو علي
  

  !رتي سر دشمنت را با پنبه ببح
  

آقاي دكتر آفتاندليان پزشك دبيرستان البرز  46در سال 
ايشان را با تأسيس دانشگاه صنعتي آريامهر وقت، بود كه 

آقاي شاملو هم موقعي برادر . رئيس بهداري دانشگاه كردند
به عنوان مستخدم  ندبهداري را درست كرد ،كه در دانشگاه
اكبر  ه بعد برادر كوچكترش به نام عليما 6 وبهداري آمد 

زير  به دانشكده مهندسي مكانيك انتقال يافت وسالگي  35در سن  شاملو نيز
نظر آقاي دكتر اردبيلي، رياست وقت دانشكده، به امور خدماتي مشغول شد و در 
. نصب دستگاههاي تمام آزمايشگاههاي دانشكده مهندسي مكانيك حضور داشت

مسئول واحد سالگي هنوز  81سال و در سن  46از گذشت نيز پس اكنون  او
اين دانشكده هنگامي  التحصيالن فارغبراي خيلي از . بصري آنجاست -سمعي

ها دوباره به دانشكده بيايند بسياري از كارمندان و استادان، تعويض  كه بعد از دهه
  !شناستاي است كه از دوران سابق برايشان آ اند و آقاي شاملو تنها چهره شده

و در ششمين جشنواره  90پس از سالها خدمت به دانشگاه سرانجام در سال 
از او صنعتي مكانيك به پاس يك عمر حضور در دانشگاه با اهداي لوح تقديري 

  .قدرداني شد
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عنوانبهايشانازمكانيكمهندسيدانشكدهالتحصيالنفارغكهموضوعي

داردنباتآبونقلجيبهايشدر»هميشه«اوكهاستيناكنندمييادخاطره
همهوكندميتعارفآنهابهالتحصيالنفارغودانشجويانبامالقاتهنگامو

وخندانهميشهچهرهوشادابروحيه!اندشدهاوگيرنمكباريككمدست
اندورازكهاستخاطراتيترينشيرينازيكيشاملوآقايپرشوراحوالپرسي
.ماندميباقيمكانيكمهندسيدانشكدهآموختگاندانشذهندردانشجويي
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نگاهيكدرشريفصنعتيدانشگاه

نيروهايازبخشيتأمينوتربيتهدفبا1344سالدرشريفصنعتيدانشگاه
تأسيسجهانمعتبردانشگاههايهمسطحباكيفيتيكشور،نيازموردمتخصص

جهانوايراندانشگاههايازبسياريبامقايسهدرشگاهداناين.گرديد
خودزندگيكوتاهمدتدرخوشبختانه.استرشدحالدروجواندانشگاهي

وروزهايفناوريصنعت،درپيشروعلميسازمانيكصورتبهاستتوانسته
پيداراارزشمنديجايگاهومطرحجهانومنطقهملي،سطحدركاربرديعلوم
امروزيواقعيتهايبهايرانينسلهايياهايؤرتبديلبرايمحليعنوانهبوكند

.باشدجامعهشگفتيوتحسينموردهمواره
محيطينمودنفراهمنتيجهدانشگاه،اينبهبرجستهدانشجويانپرفروغاقبال
محليوكنندميتالشدانشكسببرايكهآنهاييبرايپوياوعلمياست
بهآندادننشانبرايكرده،دركراعلميحقايقوواقعياتكهآنهابراي

.كنندميكوششديگران
يكدردانشكاربردوانتشارخلق،درراخويشديدگاهشريفصنعتيدانشگاه
كيفييارتقاسببديدگاهاين.كندميجستجوپوياوكامليادگيريمحيط

شدهتوانحددرآنلمسائحلوجامعهبهخدماتارائهوپژوهشآموزش،
ياريباتوانستهكهاستمفتخرتجربهسال47ازبيشباكهطوريهب؛است

باهمچنينوبرجستهنامحققمجرب،وكارآمداستادانتالشخداوند،
مستعددانشجويانمجهز،آزمايشگاههايوآموزشيكمكامكاناتازگيريبهره
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.دهدجامعهتحويلكشورفنيويعلمنيروهايكارآمدترينسطحدرراخويش

آموزشيوعلميبعددراخيرسالهايدركهداردافتخاردانشگاهاينعالوهبه
ارائهوتوسعهبرايگوناگونچالشهايباهمراهومهيججديد،عصريوارد

راستا،ايندر.استشدهالملليبينومليهايردهدربرترآموزشيخدمات
تعدادجذبكشور،عاليآموزشدربخشيتنوعمنظوربهشريفصنعتيدانشگاه

بارقابتدانشگاه،علميهايپتانسيلازمنديبهرهمستعد،دانشجويانازتريبيش
گوناگوننيازهايبهپاسخگوييوايرانيدانشجويانجذبدرمنطقهكشورهاي

عتبرمدانشگاههايبامشتركالملليبينهايدورهبرگزاريبهاقدامجامعه
فعاليتشروع.استنمودهتكميليتحصيالتوكارشناسيسطوحدرخارجي

1383سالمهرماهازكيشهرجزيدرشريفصنعتيدانشگاهالملليبينهايدوره
:فرماييدمراجعهاينترنتيسايتبهبيشتراطالعبراي(.فعاليتهاستاينجملهاز

http://sharif.edu/~kishprogram/fa/(اينآموختگاندانشكهروستايناز
فنيعلمي،مديريتهايباالترينونامهندسترينقويرديفدرهموارهدانشگاه

آزمونهايدردانشگاهاينآموختگاندانشعالوه،هب.اندداشتهقراركشوراجراييو
ازقبوليدرصدونمراتميانگيننظرازارشدكارشناسيوروديمتمركز

پايهعلومومهندسيفنيهايرشتهبيشتردرارشدناسيكارشبهكارشناسي
قصدبهكهآنهاييهمچنين.اندداشتهكشوردانشگاههايبيندررامقامباالترين

الملليبينسطحدرخوبيبهاندشدهكشورازخارجراهيتحصيلادامه
ايارزندهخدماتمنشاءعلميوااليموفقيتهايكسبازپسوانددرخشيده

.اندشده
سالچنددردانشگاهايناستادانوآموختگاندانشعلميمقاالتانتشارميزان

نظرازدانشگاهاينكهطوريبهدهد،مينشانراتوجهيقابلافزايشگذشته
الملليبينمعتبرمجالتدرعلميهيئتياعضاشدهچاپعلميمقاالتسرانه

مقام،دكتريدرجهباعلميهيئتياعضادرصدهمچنينوگذشتهسالدهدر
.داردكشوردانشگاههايبيندررانخست
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دردانشگاهاينارجمند،كاركنانودانشجوياناستادان،تالشهايپاسبه

ومهندسيزمينه8درفناوريوتحقيقاتعلوم،وزارتسويازاخيرسالهاي
وشدهشناختهمربوطهايرشتهدركشورعلميهايقطبتنهاعنوانبهپايه،علوم
مهندسيوفنيهايزمينهدرراكشورعلميهايقطبتعدادباالتريناكنونهم
.ددار

برگزيدگانتربيتدرايعمدهسهمگذشتهسالهايدرشريفصنعتيدانشگاه
درشركتبرايآنهاسازيآمادهوكامپيوترورياضيفيزيك،شيمي،المپيادهاي

رقابتهايدرشركتضمنعزيزاناينهمهوتاسداشتهجهانيرقابتهاي
ادامهدانشگاهايندرراخودتحصيالت،الملليبينمقامهايكسبوجهاني

.دهندمي
وسپاسگزاريعمومياعتمادواقبالهمهاينازدانشگاهايناستادانومديران

اساحسخودبرايسنگينيمسئوليت،مقابلدرالبتهوكنندميافتخارآنبه
ارتقايوسايلرينتمتنوعوترينمناسبتاتالشنددرهموارهروايناز.كنندمي

ايرانند،مليهايسرمايهارزشمندترينكهعزيزاناينبرايرافرهنگيوعلمي
دارندآنبرسعيهموارههادانشكدهودانشگاهمديرانمنظور،بدين.آورندفراهم

هايزمينهبهجديدومتنوععلميخصصهايتباكارآمداستادانجذبدرتا
وآموزشيآزمايشگاههايتجهيزعالوهبه.بخشندپوياييهادانشكدهدرعلمي

واينترنتشبكهگسترشدانشگاه،هايكتابخانهامكاناتكردنغنيپژوهشي،
استفعاليتهاييجملهازمجازيآموزشهايواطالعاتفناوريبهشدنمجهز

درموجودامكاناتبهترينتااستبودهدانشگاهمديريتتوجهدمورهموارهكه
فراهم،ارزشمنداستعداهاياينبيشترهرچهشكوفاييورشدبرايراكشور
.آورند

استعدادهايوممتازدانشجويانبرايدانشگاهاينكهتسهيالتيجملهاز
كارشناسيرهدواتمامضرورتبدوندكترادورهبهورودنموده،فراهمدرخشان

آموزاندانشبراينشگاهيداپايهدروسازبرخيقبولها،رشتهبرخيدرارشد
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رشتهدودرهمزمانتحصيلياوشدهدادهآموزشآنهابهقبالًكهالمپيادي

خاصكهاولطرحمورددر.بردنامتوانميرامرتبطهمبهكارشناسي
دركارشناسيآموختگاندانشاست،كافيآمادگيباواستعدادبادانشجويان

ارشدكارشناسيآزموندرشركتومشخصضوابططبقپايهعلومهايرشته
كارانجاموتركوتاهيمدتدرلذاويافتخواهندراهدكتريدورهبهمستقيماً

مصوباتبامطابقهمچنين.گرفتخواهنددكتريدرجه،بهترتحقيقاتي
وزارتتأييدودانشگاهتكميليتحصيالتودرخشاناستعدادهايشوراهاي

وكارشناسيهايدورهدرممتازالتحصيالنفارغفناوري،وتحقيقاتعلوم،
مقاطعدرترتيببهوروديآزمونبدونتوانندميدانشگاهارشدكارشناسي
.دهندتحصيلادامهودونشپذيرشدكتريوارشدكارشناسي
گروههايوهادانشكدهدرعلميهيئتياعضانزديكوصميمانههمكاري
اززيبايينمونهوتفاهمازسرشارجوي،دانشجويانوكاركنانباوهمبامختلف
فراهمدانشگاهاينپژوهشيوآموزشيمحيطدرراجمعيدستهكاروتالش
درراپوياوزندهنشاط،بامحيطيهمدلي،وتفاهموهمكارياين.استكرده

درفرهنگيفعاليتهايرشدوشكوفاييموجبكهاستآوردهوجودهبدانشگاه
وتربيتدرسزاييهبتأثيرواستشدهدانشگاهايندانشجويانبيندردانشكنار

.داردكشورنخبهدانشجوياناجتماعيپرورش
دردانشجوييفرهنگيوعلميمجالتانتشاربهتوانميفعاليتهاگونهايناز

يكشورسطحدرآنهاازبرخيكهكرداشارهدانشگاهاينهايهدانشكدكليه
از»شريفمكانيكنامه«ترويجي- علمينشريهنمونه،برايكهدنشوميتوزيع
برگزاريهمچنين.استرسيدهچاپبهمنظمطوربهتاكنون1376سال

واردوهااجرايوالملليبينومليسطحدردانشجوييعلميهايگردهمايي
وكوهپيماييهايبرنامهوايرانگرديتورهايوآموزشي-علميمتنوعسفرهاي
درسينماكاركردهايسمينارجملهازبرد؛نامراستاايندرتوانميرافوتسال
كارآفرينيسمينار،عراقكشوربازارمعرفيسميناركشور،صنعتيوعلميتوسعه
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ازرونماييايران،درمهندسيودانشپيشينهسمينارخانوار،سرپرستزنان

باشبيتهرانگردي،موسيقي،شناختهايبرنامهنيشابور،بنيادويراستهشاهنامه
نيزودانشگاهمحلدرجهانروزومطرحسينماييفيلمهايپخشسينما،درهم

صنايعبازديد،TEDرويدادبرگزاريخوشنويسي،آموزشيدوره،خوابگاهها
...واراكشيراز،اصفهان،بريز،تشهرهايدرمختلف

اندازهفوتباليسترباتهايمسابقاتدرجهاننخستمقامكسبباهمچنين
دانشجوياندرپيپيودرخشانهايپيروزيازروندي1378سالدرمتوسط
پلايسازهمسابقاتباكهشدآغازعلميآوردگاههايدرشريفصنعتيدانشگاه

شهرمسابقهارتفاع،ازمرغتخمجعبهپرتابمسابقهبتن،استحكاموماكاروني
خودرويساختوطراحيمسابقهتأمين،زنجيرهمديريتمسابقهسرمايه،

مسابقه،)دوره2(درياييشناورهايساختوطراحيمسابقه،)دوره4(الكتريكي
نويسيبرنامهمسابقات،)دوره2(سرنشينبدونهواپيمايساختوطراحي
ACM،توسعهوكارآفرينيجشنواره،)دوره8(مكانيكصنعتينوارهجش
،)دوره3(كارنمايشگاهوكار،كسبطرحنگارشمسابقه،)دوره6(وكاركسب

بهوروديارمچهتااولدورهآموختگيدانشسالچهلمينجشنبرگزاري
تكميليآموزشهايزمينهدرتكميليآموزشكارگاههاهدبرگزاريودانشگاه

:استجملهآناززير
المللي،بينمقاالتنگارشروشتجاري،طرحنوشتنگيري،تصميمهايتئوري

مذاكره،فنونواصولفكري،توفانمسئله،حلخالقانهتكنيكهاي
كاربازاريابي،شناسي،شخصيتنويسي،پروپوزالقراردادنويسي،نويسي،رزومه
خلقوهاايدهسازيتجاريزمان،مديريتموفقيت،تعريفوهدفگذاريي،گروه
باآشنايي،كوچككارهايوكسبمديريتپروژه،مديريتعلم،ازثروت

بهمسئلهحلوخالقيتراهبردي،تفكرمهندسي،اقتصادوكار،كسبمدلهاي
...وپولروانشناسي،مصاحبهتكنيكهاي،مناسبشغليافتن،TRIZروش



دانشگاه ماندگار/58
دانشسطحغنايبرايكشوراستادانترينبرجستهازتنهانهراستاايندر

انجمنبلكهاست،شدهاستفادهدانشگاهخارجازهادورهايندريافتهانتقال
وتخصصيهايكميتهدرگرفتهانجامهايرايزنيبادانشگاهاينالتحصيالنفارغ

هايدورهبرگزاريبهموفقصنايع،درخودسرفرازآموختگاندانشكمكبه
بهتوانميجملهآنازكهاستشدهدانشگاهمحلدركاربرديوفنيمتنوع
:نموداشارهزيرموارد
ابزاردقيق،وكار،كسبتوسعهوكارآفرينيصنعتي،شيرآالتوكشيلولهاصول

طراحيدرالزاماتترموديناميك،كاربردهايوگاز،نفتتجهيزاتتأمينوطراحي
زني،سنگوماشينكاريصنعتي،رباتيكات،تجهيزتعميرونگهداريمهندسي،
افزارهاينرمآبي،توربيناي،صفحهمبدلهايساخت،CNCوافزارماشينهاي

صنعتدرپرسوقالبفناوري،سازيتجاريمعكوس،مهندسيوطراحي
...وبهداشتيوآرايشيوادمفرموالسيونتونل،طراحيپرسكاري،

ممتازدانشجويانجذبمايهآنچهاستوربااينبرشريفصنعتيدانشگاه
باتجربهاستادانوجودوتحقيقاتوآموزشبهدلسوزانهوجديتوجهگرددمي
استعدادهايشكوفاييوخالقيتهايزمينهآوردنفراهموباالعلميسطحدر

دانشجويانماديمشكالتاستمعتقددانشگاهاينحالعيندر.استآنان
درروايناز.گرددآنانعلميهاييمندعالقهووظايفبهختنپردامانعنبايد
دركهاستگرفتهنظردردانشجويانقبيلاينبرايراتسهيالتي،امكانحد
ازشدهپذيرفتهداوطلبانبهورودبدودرخوابگاهواگذاريبهتوانميمورداين

.كرداشارهشهرستانها
اينكهاستاينرسدمينظربهيضروربسيارآنتذكركهمهميموضوع
علميسطحازكهاستبودهدانشجويانيموفقيتعدمشاهدگذشتهدردانشگاه
برايكهتمهيداتيباوجوددانشجويانقبيلاينبيشتر.اندنبودهبرخورداربااليي

ودانشگاهعلميسطحبهتوجهبا،استشدهانديشيدهآنهاعلميسطحيارتقا
برخيونبودهموفقدانشگاهايندرخودتحصيالتدرمتأسفانهودموجرقابتهاي
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توصيهبنابراين.اندشدهدانشگاهتركبهمجبور،مقرراتوضوابطاساسبر

رادانشگاهاينهستند،15ازبيشكتبيمعدلدارايكهداوطلبانيتنهاشودمي
ورودناداوطلببهچندنكاتيادامه،در.نمايندانتخابخودتحصيلمحلعنوانبه
:شودميخاطرنشانرشتهانتخاببارهدردانشگاههابه

:پذيردانجامزيرموردسهازآگاهيبابايدرشتهموضوعيانتخاب
داوطلبواقعيعالقه.1
جامعهنيازهايوآنهاكاربردهايزمينهگوناگون،هايرشتهمحتواي.2
تحصيليرشتههردرتوفيقبرايالزمآمادگيوداوطلبعلميسطح.3
اشتغالوكاربازار.4
هرآموختگاندانشونظرانصاحببامشورتشودميتوصيهعزيزداوطلبانبه

وكاربازارودانشگاهيمسائلبهآشناناافرادبامشاورهاز،گرفتهجديرارشته
.نمايندپرهيزخاصرشتهچندپيرامونكاذبجوازتأثيرپذيريواشتغال
مستعدداوطلبانازبسياريكهاستشدهباعثباالمسائلرعايتعدمهمتأسفان

زيبايياهميت،باوجودديگرهايرشتهازنموده،توجهخاصرشتهچندبهفقط
خاصهايويژگيبهتوجهباآنهاراهبردياهميتياخوبكاربازارموضوعي،

آيدميپيدرآنچه.دبماننغافلجامعهمبرمنيازومليذخايربوم،ومرزاين
ازچهارمجلددردانشگاهاينآموختگاندانشازيكيبامصاحبهازبخشي

دورهدرنامبردهداليلبهكهاست»كارآفرينسي«كتابهايمجموعه
:استدادهرشتهتغييركارشناسي،

صنعتوضعيتوليكنندميتحصيلبرقرشتهدركنكور100تا1هايرتبهبيشترچرا...«
دراگريعني.داردرونقبيشترساختمانصنعتكهحاليدراست؟بدقدراينماكشوردربرق
استسال40بهنزديكحاالبودساختمانكنكور،1رتبهيدانشجواولانتخاب1350سال

تربيتراآدمهاييمايعني؛كنندميتحصيلبرقرشتهدرمملكتاينترينهايبرجستهكه
وقتيكهاستايناشنتيجه!نداريمآنهاكارگيريبهبرايجاييماصنعتدركهكنيممي
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آبطرفآندرفرصتهابهترينكهكندمينگاهگرفترابرقمهندسيليسانسدانشجو،

...اينجانهواست
5وبدهمانجامراكارفالنمنكهنداردوجودبرقرشتهبرايفرصتيخصوصيبخشدر...

در.بيندنميخودشبرايرارفاهوثروتافقاو.بشومثروتمندوبشودخوبوضعمرديگسال
كهنيستندقائلبرايشيفرقخيليكهشوداستخدامنيروگاهيكدروبرودبايدحالتبهترين
هاييرشتهبهترينهابرجسته.آبادعليآزاددانشگاهازياايگرفتهشريفازرابرقتمدرك

ونيستفراهمبرايشانكشورداخلدرباالييدرآمدوخاصمنظاوشغليفرصتهكروندمي
ترينبرجستهبخواهيممااگر...روندميايرانازاينهابينندنميخودشانبرايايآيندهچون

»!كجاهاست؟ببريم،اسمراخودمانالكترونيكوبرقصنعتنامهاي
ويژهتوجهوگرفتهقراركنكورداوطلبانتغفلموردكهيهايرشتهازيهاينمونه

فيزيك،رياضي،:مانندپايهعلومهايرشتهازعبارتندشودميتوصيهآنهابه
ومهندسيشيمي،مهندسينفت،مهندسي:مانندمهندسيهايرشتهوشيمي،

.هوافضامهندسيوموادعلم
مايندنتوجهنيكمكامهندسيرشتهدرتحصيلبهمندهعالقداوطلبانضمندر
پوياآموزشيهايبرنامهارائهدرشريفصنعتيدانشگاهسياستهايراستايدركه
بدونرشتهايندرپذيرش1381-82تحصيليسالازجهاني،روندبامطابقو

دروسگذراندنازپستحصيلحيندرتوانندميدانشجويان،بودهگرايش
خويشاختياريدروس،راهنمااستادتمشورباوخودعالقهبامطابقمشترك،

جامدات،طراحيمانندمكانيكمهندسيتخصصيهايزمينهازيكيدررا
.شوندالتحصيلفارغمكانيكمهندسعنوانبهوبگذرانند...ووسياالتحرارت

كشورآموزشسنجشسازمانبادهشانجامهايهماهنگيبهتوجهباعالوههب
دررشتهاينقبليالتحصيالنفارغسايرمانندتوانندميالتحصيالنفارغاين

در.دهندتحصيلادامه،مهندسيمختلفگرايشهايارشدكارشناسيهايدوره
كارمندانواستادانآموختگان،دانشدانشجويان،همهموفقيت،گفتاراينپايان

،سالهرهزاهفتايرانمان،آرياييكشوربهخدمتدرراشريفصنعتيدانشگاه
��ی�ن.آرزومندم
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چنيننيزنگارندهونيستخطاازدورديگري،دفترهرهمچوننيزنگاشتهاين
هركوشيدم.داشتخواهمپاسرادلسوزانگيريخردهروايناز؛ندارديوراب

چراكهبياورميكديگرپيدرانجامدميدانشگاهايننهادماندگاريبهكهراآنچه
ناميكمترينتاكنون،برخيازوبودنيامدههمگردياسياههاه،رايندرتاكنون

دانشگاهايننامبلندآوازهكهآرزوستاينبرنگارنده.بودنشدهبردهجاهيچدر
برجستگيدرتنهارا»اشماندگاري«بنابراينوايرانتاركبرآنيگانگيو

درهمكارمندانشواداناستكه بدانيمونانگاريمآموختگانشدانشودانشجويان
آوردماينجادرآنچهدستمايهروايناز.انددادهانجامبزرگكاري،دشوارراهاين

اميدوليباشدزدههمبررادفتراينگوناگونبخشهايپيوستگياندكيشايد
:كهاينپايانيسخنو...باشدهزرداينهمراكسيكهاستآنبرنگارنده

:ستآنهانيازمنديدر،همبامردمهايستيزههمههزنجيرسر«

!*(ودارددرپيرا)'�پس.آيدر&آنگاه.آورد%زكهاست$#�زنخست
-,+،رانجامسو

»پژوهفريدون جنيدي، ايراناستاد 

، شيره جانش را زنبورهمچون شكوفه كه بخشندماني ميكه به شادآنان «
آن كه نياز ناگزير زندگي است و خود بيش ازمكد بر اين باورند كه كام دادن، مي

.رسندبه شيدايي ميستاندكامشان را مي
»، انديشمند مصريخليل جبرانجبران 
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http://www.sati.ir email: info@sati.ir
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http//:www.sharifvc.ir email: info@sharifvc.ir
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http://www.karafarini.sharif.ir email: info@karafarini.sharif.ir
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http://www.tolou-tdi.ir email: contacts@tolou-tdi.ir
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http://www.techpark.ir email: info@techpark.ir
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http://www.bonyadsharif.ir email: bonyad@sharif.ir
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http://www.mifestival.ir email: mifestival@mech.sharif.edu
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http://www.rcbc.ir http://www.asvc.ir
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http://www.imdc.ir email: info.imdc@gmail.com
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http://www.iudc.ir email: info.iudc@gmail.com
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09121449177
majdfar@gmail.com
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صنعتيرباتيكسلولهاياندازيراهونصباجرا،آموزش،توليد،سناريويتدوينسلول،طراحيمشاوره،

#	F:	� ����N���%��	��"�:
)1(كارآفرينيس•

)2(كارآفرينيس•

)3(كارآفرينيس•

)4(كارآفرينيس•

)1(كارآفريندانشگاه•

)2(كارآفرينهدانشگا•

روشنراه•

)1(آفرينزشاردانشگاه•

سيمرغآشيانه•

زندگيدانشگاه•

ققنوسآواي•

)1(اتوماسيونكتاب•

)2(اتوماسيونكتاب•

)3(اتوماسيونكتاب•

)4(اتوماسيونكتاب•

)5(اتوماسيونكتاب•

نخبگاندانشگاه•

جهانيدانشگاه•

مهندسيلذت•

استخودوسآب•

كوچكابرشغل•

هلوكمپوت•

پنهانجگن•

پيروزيدشوارراه•

امروزيوكاركسباندازيراه•

تجاريشكست•

دانندنميمهندساننوآنچه•

وارونهدنياي•

حيواناتازمهندسيدرسهاي•

فيلخرطومدربازاريابي•

ملتيكپايرد•

شترمرغگاوپلنگ•






