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  جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسيد  دي شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسيد

    

  دوستان عزيز

همراه گزارش را ب SUTA انجمنخبرنامه براي شما و خانواده محترم آرزوي سالمت و شادكامي در سال جديد  ضمن  ,سال نوتبريك  و  با سالم
  ..به شما تقديم مي نماييم صنعتي شريف اخبار دانشگاهخالصه از و  انجمن فعاليت هاي

پس از . است كانادا يدر شهر اتاوا SUTAخبر اول از برگزاري هفتمين گردهمايي.  ايم در اين خبرنامه اخبار متنوعي را  براي شما گرداوري كرده
در منطقه شمال شرق  شريفصنعتي دانشگاه  ل توجه فارغ التحصيالنبا توجه به حضور قابشهر اتاوا  SUTA ز اعضايبررسي اوليه و نظرخواهي ا

برنامه امسال براي اولين .  محل و جذابيت هاي اين شهر بعنوان ميزبان اين گردهمايي انتخاب شددربرنامه ريزي جامع تيم اجرايي  ,كانادا و امريكا
در محل ) 2012آوريل  13( 1391تيرماه  23اين برنامه از روز جمعه  . شيراز برگزار مي شوددانشگاه فارغ التحصيالن بار با مشاركت انجمن 

Delta Ottawa City Center انجمن كميته اجرايي در شهر اتاوا با همكاري نزديك با مديريت  ..برگزارخواهد شدSUTA  در ماه هاي اخير
همچنين با هماهنگي سفارت .  طالع مي رسددر اين خبرنامه به ادهمايي تدارك نمايد كه شرح آن را براي اين گرتوانسته برنامه هاي متنوعي 

اميدواريم مثل هميشه .  در دانشگاه اطالع رساني و تسهيالت جهت اخذ ويزا براي اعضاي مقيم ايران فراهم گرديده است SUTA دفترو  كانادا
حرفه اجتماعي و  موثر ارتباطات خاطره ها و ايجاد تجديد ,راي فراهم كردن امكان ديدار دوستان بتوانيم از اين گردهمايي بعنوان يك مجمع مهم ب

سوتا دعوت مي كنيم كه با حضور خود در اين گردهمايي به هرچه پربار  جا بار ديگر از همه اعضا و دوستان انجمندر اين.  بهره بگيريم ءاي اعضا
  . شدن اين برنامه بيافزايند

آفريني را در كارگاه تخصصي مديريت نوآوري و كار دانشگاه صنعتي شريف با همكاري انجمن فارغ التحصيالن SUTA گذشته انجمن در آذرماه 
مطالب مفيدي را در بخش هاي مختلف  اين كارگاه  نفر از فارغ التحصيالن مجرب دانشگاه بعنوان مدرسچهار .  برگزار كردصنعتي شريف دانشگاه 

فارغ التحصيالن و همچنين و  كشور نفر از مديران و كارشناسان صنايع مختلف 40اين دوره با حضور بيش از .  مديريت كارآفريني ارائه كردند
  . ر دوبي برگزار گرديدد SUTAمتعاقبا يك سمينار يك روزه با همين عنوان با همكاري شاخه محلي .  دانشجويان دانشگاه برگزار شد

برجسته  تقدير از اساتيد ,) جايزه دكتر مجتهدي(شريف صنعتي تقدير از نوآوران دانشگاه :  شامل SUTAانجمن متنوع فراخوان برنامه جوايز 
ين با تصويب همچن.  كانديد ها هستيماسامي در سال گذشته ارسال شد و در حال حاضر در مرحله جمع آوري ) جايزه دكتر امين(دانشگاه 
در سال جاري آغاز كرده ايم كه در اين برنامه از  فصنعتي شري برجسته دانشگاه را براي تقدير از دانش آموختگان برنامه ديگري SUTAمديريت 

مشروح اين  . فارغ التحصيالني كه موفقيت هاي برجسته علمي و حرفه اي داشته اند و يا خدمات موثري به دانشگاه كرده اند تقدير خواهد شد
د برجسته دانشگاه و دانش در اينجا از همه اعضا دعوت مي كنيم كه كانديد هاي خود را در زمينه استا.  برنامه ها در خبرنامه به اطالع مي رسد

  .  رسال نمايندا  suta.bod@gmail.comجهت بررسي و انتخاب نهايي به مديريت سوتا  دانشگاه صنعتي شريف برجسته آموختگان

به  شما و همكاريمشاركت .  نياز به حمايت و همكاري همه شما عزيزان دارد SUTA ي فوق و ساير فعاليت هاي انجمنبرنامه ها اجراي مطلوب
.  باشيم شگاه صنعتي شريف اهميت دارند موفقدانو    دانشگاه دانش آموختگان ,دانشجويان در ادامه برنامه هايي كه براي ما ياري مي دهد كه 

براي ما ارسال  suta.bod@gmail.com  از طريق SUTAدر مورد برنامه هاي مختلف انجمن رات و پيشنهادات خود را نظهشمنديم خوا
انجمن و يا به حساب www.suta.org از طريق وب سايت ما  را SUTAخود از برنامه هاي حمايت هاي در صورت تمايل مي توانيد  . نماييد

SUTA  دانشگاه صنعتي شريف ارسال نماييدبانك ملت شعبه در . 

  شما با آرزوي سالي پربار براي

   f.malihi@gmail.com  فرخ مليحي
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7th International Reunion of Sharif University of Technology 

July 13‐16, 2012, Delta Ottawa City Center, Ottawa, Canada 

اتاوا  1391تيرماه  -گزارش هفتمين گردهمايي انجمن سوتا   
انجمن شهر اتاوا پس از بررسي اوليه و نظرخواهي از اعضاي 

SUTA  با توجه به حضور قابل توجه فارغ التحصيالن دانشگاه
برنامه ريزي  ,شريف در منطقه شمال شرق كانادا و امريكا

جامع تيم اجرايي درمحل و جذابيت هاي اين شهر بعنوان 
برنامه امسال براي اولين .  ميزبان اين گردهمايي انتخاب شد

برگزار  دانشگاه شيرازفارغ التحصيالن بار با مشاركت انجمن 
 1391تيرماه  23از روز جمعه  سه روزه اين برنامه.  مي شود

 Delta Ottawa Cityدر محل ) 2012آوريل  13(

Center  تيرماه با برنامه بازديد  26شروع شده و روز دوشنبه
با  كميته اجرايي در شهر اتاوا .  هاي محلي خاتمه مي يابد

ا همكاري بمديريت آقايان مهدي مهدوي و مهدي فالحي و 
 -نگين صدر -بهرام ظهير(  SUTAمديريت انجمن نزديك 

در ماه هاي اخير توانسته ) بهنام كامراني  –رامين بهزادي 
.  برنامه هاي متنوعي را براي اين گردهمايي تدارك نمايد

همكاري دفتر هماهنگي سفارت كانادا در تهران و همچنين با 
SUTA  در دانشگاه اطالع رساني و تسهيالت جهت اخذ ويزا

تا كنون بيش از .  براي اعضاي مقيم ايران فراهم گرديده است
اتفاق همراهان در اين  به SUTAنفر از اعضاي انجمن  170

  گردهمايي ثبت نام كرده اند

اميدواريم مثل هميشه بتوانيم از اين گردهمايي بعنوان 
 ,ردن امكان ديدار دوستان يك مجمع مهم براي فراهم ك

اجتماعي و  موثر تجديد خاطره ها و ايجاد ارتباطات
از همه اعضا و  در اينجا .  بهره بگيريم حرفه اي اعضاء

دعوت مي كنيم كه با حضور  SUTAدوستان انجمن 

خود در اين گردهمايي به هرچه پربار شدن اين برنامه 
براي اين بخشي از برنامه هاي تدارك شده   .بيافزايند

  . ردهمايي شامل موارد زير مي باشندگ

لطفا به در مورد ثبت نام براي دريافت اطالعات بيشتر 
و يا وب سايت  www.suta.orgسايت انجمن سوتا 

  .مراجعه نماييد  www.sutao.caگردهمايي 

  )بعد از ظهر روز جمعه(آشنايي  برنامه پذيرش و

و انجمن  SUTAمديريت انجمن  خوشامد گويي از طرف
  )صبح روز شنبه(دانشگاه شيراز 

  )شنبه و يكشنبه( اني هاي كليدي سخنر

آموزش عالي در ايران و  مديريت پانل هاي بحث در زمينه
  )شنبه و يكشنبه(مديريت كارآفريني 

و  SUTAجلسات مجمع و گزارش فعاليت هاي انجمن 
  )شنبه(انجمن دانشگاه شيراز 

و تقدير از اساتيد و فارغ  SUTAارائه جوايز انجمن 
  صنعتي شريف التحصيالن برجسته دانشگاه

ورزشي متنوع برنامه هاي  , )شنبه شب(برنامه شام گردهمايي 
  )شنبهيكشنبه و دو(  برنامه بازديد هاي محلي ,و تفريحي 

  به اميد ديدار در اتاوا
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 اخبار انجمن بين المللي دانشگاه صنعتي شريف (سوتا)

 

 در دانشگاه شريف SUTAديدار نورورزي اعضاي هيات مديره انجمن 

صنعتي شريف داشتند كه در ان  در فروردين ماه جمعي از اعضاي هيات مديره انجمن سوتا ديداري بمناسبت سال جديد در دانشگاه 
پيرو اين ديدار جلسه اي برگزار شد كه در آن پيشرفت برنامه .  بهنام كامراني و فرخ مليحي حضور داشتند - بهرام ظهير -نسترن زماني

مذاكره و جوايز انجمن سوتا براي تقدير از اساتيد و فارغ التحصيالن  2012در ارتباط با گردهمايي سال SUTAهاي مختلف انجمن
  . شد

رفع محدوديت ويزاي  حمايت از دانشجويان ايراني براي
 تحصيلي در امريكا 

   F1 , J1)ويزاي ( در سالهاي اخير محدوديت ويزاي دانشجويي 
براي سفرهاي مكرر دانشجويان ايراني ساكن امريكا مشكالتي را 

اين .  ايران ايجاد كرده است براي اين دانشجويان در مورد سفر به
محدوديت ها باعث شده كه دانشجويان ايراني كه عالقمند سفر به 
ايران براي ديدار خانواده و دوستان هستند نياز به دريافت مجدد 
ويزا داشته باشند كه مي تواند به طوالني شدن سفر و تاخير در 

كتر با توجه به اهميت موضوع آقاي د.  ادامه تحصيل منجر شود
 معاونت اسبق دانشگاه و رياست هيات مديره سوتا درفريدون هژبري 

با مكاتبه با وزارت امور خارجه امريكا خواهان رفع  1380-84دوره 
بخصوص اين مشكالت و ايجاد تسهيالت براي دانشجويان ايراني 

كه نهايتا  ساكن امريكا شدنددانشجويان رشته هاي فني مهندسي 
  ..باعث تغييرات مثبتي در اين قوانين گرديد

  Torontoدر   SUTAتشكيل گردهمايي هاي شاخه محلي 

برنامه هاي متنوع گردهمايي اعضاي انجمن سوتا كه با همت خانم 
مهشيد آژير عضو سابق هيات مديره انجمن سوتا و مسئول شاخه 

شكيل جلساتي برنامه ريزي مي شوند با ت در تورنتو  SUTAمحلي 
شاخه تورنتو  با توجه به تعداد .  در ديماه و اسفند ماه ادامه يافت

شريف در محل  در صنعتي نسبتا زياد فارغ التحصيالن دانشگاه 

بوده و در حال  SUTAسالهاي اخير از شاخه هاي فعال انجمن 
دكتر بهرام ظهير  ( حاضر دوتن از اعضاي هيات مديره انجمن سوتا 

  .از اعضاي فعال اين شاخه محلي سوتا هستند) ين صدرو  خانم نگ

 SUTAشاخه محلي كاليفرنياي انجمن و انتخابات گردهمايي 
  Stanfordدر دانشگاه 

 4 شنبه يك الي و دكتر فريبا آريا  روزمبا هماهنگي دكتر جليل ك
 شبه يا علم عصر: 21  قرن" عنوان تحت اي برنامه  ،2012 مارس
 دانشگاه محل در سوتا شمالي كاليفرنياي شاخه  همت به  "علم

 از كمالي جليل دكتر آقاي برنامه ابتداي در. شد برگزار استنفورد
 دانش حضور تاريخچه به نانيسخ در SUTA مديره هيات اعضاي

 سخنراني با برنامه . پرداختند استنفورد دانشگاه در شريف آموختگان
 رشته در شريف دانشگاه آموختگان دانش از نيري علي دكتر آقاي

 شبه مفهوم معرفي در Irvineدر كاليفرنيا دانشگاه استاد و فيزيك
 سخنراني دراين. يافت ادامه اصيل علمي روش با ان مقايسه و علم
 و امروزي جوامع در علم شبه رواج خطرات به نيري دكتر آقاي

 اين در. پرداختند خاطرات اين با مقابله در آشنا علم افراد رسالت
 از گزارشي كوتاهي سخنان در آريا فريبا دكتر خانم همچنين برنامه

 دبيري، فواد آقايان  ادامه در و دادند ارئه سوتا  فعاليتهاي تاريخچه
 مستغني بهشته خانم و ميري رامين هوشدار، سينا حكمت، محمد

  .شدند انتخاب شمالي كاليفرنياي شاخه جديد مديره هيات عنوان به
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Workshop on Innovation & Entrepreneurship Management 

 برگزاری کارگاه آموزشی مديريت نوآوری و کارآفرينی در دانشگاه شريف

با  SUTAانجمن ) 1390آذرماه  22-24( گذشته در آذرماه
همكاري انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف كارگاه 

 4. تخصصي مديريت نوآوري و كارآفريني را در دانشگاه برگزار كرد
 اين دوره نفر از فارغ التحصيالن مجرب دانشگاه بعنوان مدرس

مطالب مفيدي را در بخش هاي مختلف مديريت كارآفريني ارائه 
نفر از مديران و كارشناسان  40ش از اين دوره با حضور بي.  كردند

صنايع مختلف كشور و همچنين فارغ التحصيالن و دانشجويان 
متعاقبا يك سمينار يك روزه با همين عنوان با .  دانشگاه برگزار شد

  . در دوبي برگزار گرديد SUTAهمكاري شاخه محلي 

با دانش و مهارت  ان كارآفرين هدف از اين كارگاه آموزشي آشنايي
اين دانش و . مديريت فرايند كارآفريني بوداي الزم براي راهبري و ه

مهارت ها شامل درك كامل از بخش هاي مهم فرايند كارآفريني از 
امور مالي و  ,بازاريابي ,ارزيابي ايده ها ,تدوين برنامه تجاري: جمله

شركت . و امور حقوقي كسب و كار مي با شد تامين سرمايه
كارگاه با استفاده از مطالب نظري و عملي ارائه كنندگان در اين 

و   ,آشنايي با تجارب كارآفرينان موفق ملي و بين المللي ,شده
يادگيري دانش و مهارتهاي الزم با انجام پروژه هاي عملي در طول 
كارگاه خواهند توانست فرايند كارآفريني را در مورد طرح هاي خود 

ري در ايجاد و توسعه يك به خوبي مديريت كنند و يا سهم موث
برنامه اين كارگاه آموزشي  .سازمان نوآور و كارآفرين بعهده بگيرند

  :بخش به شرح زير مي باشد  6شامل  

 

 )كاليفرنيا USCبهرخ خوشنويس استاد دانشگاه (مفاهيم و فرايند هاي خالقيت و نوآوري  -
   Basics of Inventive Thinking 

 )Fargol Group گروه مشاورفرخ مليحي موسس و مديرعامل (فرايند  طراحي و توسعه محصوالت جديد  -
New Product Development Process 

 )IBS مدرسه مديريت ايرانياناجرايي زاهد شيخ االسالمي مدير (راهبردهاي بازارگذاري محصوالت بر پايه فن آوري  -
    Technology Commercialization Strategy 

)                    كاليفرنيا Invensense حميد نجفي مديرعامل شركت(تدوين طرح تجاري و سرمايه گذاري در طرح هاي جديد -
Entrepreneurial Business Planning and Finance 

)                                                                                    اوهايو .Quids Ltd شركت مدير عامل (چگونگي ارزيابي حقوقي مالكيت تكنولوژي   -
Royalty Audits of Technology License Agreement 

                            )                            كاليفرنيا  Landon IPپرهام فاتحي مدير تحليل اختراعات شركت (تاييد و ثبت اختراع   ,فرايند گردآوري  -
The Art of Patent Searching- Patentability, Validity and Infringement 
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  )رامين بهزادي ( SUTAانتخابات شاخه ونكوور انجمن 
 British دانشگاه در ونكوور، يشاخه -شريف صنعتي دانشگاه انجمن يدوساالنه گردهمايي پنجمين ، 2011 نوامبر 6 يكشنبه روز ظهر از بعد

Columbia (UBC)  اعضاي انتخاب هدف با حال عين در كه گردهمايي اين در شريف دانشگاه آموختگان دانش از تن 70 به نزديك  .شد برگزار 
 شريف صنعتي دانشگاه انجمن موسس ين هژبرفريدو دكترآقاي  حضور. بودند كرده شركت شد مي برگزار آتي، سال دو براي مديره هيأت جديد

)SUTA (به  ايشان. بود بخشيده گردهمايي فضاي به خاصي گرماي و شور بودند، كرده سفر شهر اين به ونكوور يشاخه مديره هيئت دعوت با كه 
 مشكالتي و فرازها و نشيب از ايشان خاطرات. پرداختند) SUTA( شريف صنعتي دانشگاه انجمن گيري شكل  تاريخچه بيان به اول سخنران عنوان

  . بود آموزنده و توجه جالب بسيار بودند روبرو آن با  انجمن گيريشكل فرايند در كه

 Iranian Engineers of British Columbia( كلمبيا بريتيش ايراني مهندسان انجمن رييس اردوبادي آقاي گردهمائي، بعدي سخنران

Association ( يا به اختصارIEBCA انجمن معرفي به خود درارائه ايشان. بودند IEBCA يك انجمن اين ايشان توضيحات با مطابق. پرداختند 
 پايه 2007 اكتبر در كلمبيا بريتيش ايالت در كار به مشغول يا ساكن ايراني مهندسان از پشتيباني هدف با كه است مستقل و غيرانتفاعي سازمان
 شبكه بين ارتباطي بستر كردن فراهم اي، حرفه و فني هاي سازمان ديگر با ارتباط برقراري از ميتوان سازمان اين اهداف ديگر از. است شده گذاري

 همچنين اردوبادي آقاي. برد نام سازمان اعضاي براي تفريحي- اجتماعي هاي برنامه و مهندسي - فني سمينارهاي برگزاري و ايراني، مهندسان
 و SUTA اعضاي بين همكاري نحوه و فوايد درباره را خود پيشنهادات انتها در و كردند ارائه سازمان گذشته هاي برنامه و فعاليتها از گزارشي
IEBCA  نمودند اعالم .  

 

متخصصين ايراني  انجمن عنوان با كلمبيا بريتيش ايالت در ايرانيان انجمنهاي از ديگر يكي معرفي به كه بودند بعدي سخنران ، اكبري ايرج آقاي
اين . پرداختند SICAPيا به اختصار ) Society of Iranian Canadian Professionals of BC(كانادايي مقيم بريتيش كلمبيا 

بررسي روشمند دشواريهاي پيش روي , حفظ ارتباط بين آنها , انجمن با هدف اصلي شناسايي و پيوند متخصصين ايراني مقيم بريتيش كلمبيا 
ه است مهاجرين متخصص و بازتاب آن در جامعه و سازماندهي تالشهايي كه براي بهبود وضعيت فعلي و رفع اين مشكالت بعمل مي آيد تشكيل شد

و ساير سازمانهاي ايراني از  SICAPاي از فعاليتهاي اين انجمن پرداخته و اهميت همكاري هر چه بيشتر بين آقاي اكبري همچنين به شرح شمه.
در زمينه  2011كه در ژانويه  SUTAو  SICAPايشان خرسندي خود از برگزاري سمينار مشترك توسط . را خاطر نشان كردند SUTAجمله 

 اكبري، آقاي سخنراني از پس .شود انجام آينده در بيشتري عدن برگزار شد اعالم نموده و ابراز اميدواري نمودند كه برنامه هاي مشتركصنعت م

 فعاليتهاي از مختصري گزارش و پرداختند قبلي مديره هيأت اعضاي معرفي به اختصار به ونكوور شاخه انجمن رئيس تفضلي شهرام مهندس آقاي
 و فني -تخصصي سمينارهاي به ميتوان ميان آن از كه رساندند كنندگان شركت آگاهي به را انجمن مالي گزارش نيز و گذشته سال 2 در انجمن
 .كردند قدرداني گذشته سال دو در مديره هيئت اعضاي زحمات و هاتالش از نيز انتها در. نمود اشاره ورزشي و تفريحي هاي برنامه

 به آرا اكثريت پس از كسب زير، اسامي با داوطلبين از تن 9. داشت مديره هيأت جديد اعضاي انتخاب به اختصاص گردهمائي، مراسم بخش آخرين
علي  - صبا شعايي -نگار رجبي  -مرضيه امامي  -نيوشا بلند زاده  -سپيده اشتري   .شدند انتخاب ونكوور شاخه SUTA مديره هيئت پنجمين عنوان

 رامين بهزادي  - مرتضي طلوعي  - كوهي امير مهدي ش - قمصري
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of Southern California Chapter  Nowruz Celebration Event 

)SUTA.Southern.California@gmail.com,   Elahm Mooreby (  

Current board of the Southern California chapter of SUTA has been focused on networking and revitalizing 
this chapter’s activities. At any possible opportunity, this objective would encompass restoring Persian 
cultural traditions. A Nowruz celebration event was hosted by this chapter on March 17, 2012 as a 
continuation to this objective of the board. Our event sponsors were Mr. Azar from O.C. Plaza, Mr. Cameron 
Tong from Irvine Music Academy who donated the rent of their piano; and a donation from a Sharif 
University alumni who preferred to remain anonymous, helped us provide discounted tickets for students. 

Elham Moore, chair person of the board, opened the event by introducing the board members, Mr. Mehdi 
Azar, Mr. Mansour Farahanirad, Mrs. Farimah Fazeli, Dr. Soheyla Kamal, Mr. Saeed Karimi, Mr. Kambiz 

Mirhosseini, and Ms. Nahid Toossi (in alphabetical order), and thanked them for their unconditional 
contributions to this event.  Farimah Fazeli continued by a speech on Dr. Hojabri’s short biography and 
accomplishments, and concluded by our chapter’s appreciation of his continuous efforts and extensive 
contributions to SUTA. The honorary guests of the event Dr. and Mrs. Hojabri, and their daughter Azita 
Hojabri were present. 

   
      Mehdi Azar, Farimah Fazeli, Elham Moore, Dr. & Mrs. Fredun Hojabri, Soheyla Kamal, Nahid Toossi, Kambiz   
Mirhosseini, Mansour Farahanirad   

Mansour Farahanirad, had yet again coordinated an unforgettable musical program “Zemzemeh‐ha va Khatereh‐ha”, a 
composition of songs from the old Farsi Films narrated by Dena Farahanirad. The musical ensemble, to include 
professional and semi‐professional singers and musicians, performed for an astonishing two hours of joy and 
nostalgia. Our chapter takes great pleasure in hosting such events, we hope our guests enjoyed it as much as we did.   

To pursue our objective of networking and close collaboration of SUT alumni, Dr. Luncheon  Monthly Networking ‐Bi
Soheyla Kamal proposed, and other board members contributed accordingly, to start a bi‐monthly networking 
luncheon. The first event was held on Sunday February 19, 2012 at Tee Room located on 3100 Irvine Ave, Newport 
Beach, and we welcomed approximately forty SUT alumni family and/or friends. The second luncheon will be at the 
same location on Sunday April 15, 2012 from 12:00 to 3:00 PM.  Invitations has been sent to our email list.  

 

Farimah Fazeli, Nahid Toossi, Soheyla Kamal, Alireza Ghaemian, Elham Moore, Fariba Mirsalimi, Ali Mirsalimi ,   
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  )فرانك قهرمانپور( SUTAو گردهمايي شاخه امارات انجمن  كارآفريني سمينار تخصصي

آذرماه در مركز تجارت شهر  26يك سمينار تخصصي در روز   SUTAبا هماهنگي خانم دكتر قهرمانپور مسئول شاخه امارات انجمن 
هدف از .  ار گرفتقرمحل مديران و كارشناسان جمعي از برگزار گرديد كه مورد استقبال  Dubai Commerce Buildingدوبي 

دو نفر از دانش آموختگان . مديريت فرايند كارآفريني بودبا دانش و مهارت هاي الزم براي راهبري و  ان كارآفرين اين كارگاه آموزشي آشنايي
دانشگاه كاليفرنياي استاد (و دكتر بهرخ خوشنويس ) كاليفرنيا  Invensenseمدير عامل شركت ( آقايان دكتر حميد نجفي : دانشگاه شريف 

  .سخنرانان اين برنامه بودند) USCجنوبي

با حضور  اعضاي انجمن پيرو سمينار فوق با هماهنگي آقاي مهندس نادر قادسي و آقاي مهندس بابك عظيمي مراسم شام و گردهمايي
در اين مراسم آقاي .  گرديدو جمعي از  اعضاي فعال شاخه محلي امارات برگزار ) SUTAرييس هيات مديره (آقاي مهندس مليحي 

از حاضرين جهت شركت در  SUTAمهندس مليحي ضمن تشكر از خانم دكتر قهرمانپور  و  مرور فعاليت هاي اخير انجمن 
  .دعوت كردنددر اتاوا  كانادا   2012گردهمايي سال 

 

اسفنديار  - فرانک قهرمانپور:    داشتند دوبی شرکتشاخه محلی امارات در که در سمينار و گردهمايی  SUTAجمعی از اعضای انجمن 
 بابک عظيمی  -آرش ذوالقدری   -نيلوفر قادسی –نادر قادسی  -بهرخ خوشنويس -حميد نجفی -فرخ مليحی  -رشيدزاده
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 چكيده اخبار از دانشگاه صنعتي شريف (نقل از نشريه داخلي دانشگاه)

الزامات تحول در آموزش فني و همايش آموزش عالي و 
در ايران مهندسي  

دانشگاه صنعتي شريف و  رياست دكتر رضا روستا آزادآقاي 
با توجه به دغدغه : دبير اين همايش ضمن اعالم اين خبر افزود

هايي كه در مورد كيفيت آموزش عالي در كشور و نيز كاربردي 
در بودن اين آموزش ها احساس مي شود دفتر برنامه ريزي 

وزارت علوم تصميم به ايجاد يك حركت جمعي در زمينه 
همايش برنامه هاي آموزش عالي گرفته و بعنوان اولين گام 

ه هاي فني و مهندسي برگزار مزبور را به صورت خاص در حوز
دكتر روستا آزاد در تشريح محور هاي اين همايش . يدمي نما
بر آموزش مبتني  - تكنولوژي هاي نوين آموزشي: افزود

ارتباط صنعت و  -نظام برنامه اي -آموزش الكترونيك -پژوهش
  .دانشگاه از جمله مهمترين محور هاي اين همايش است

درخشش اساتيد شريف در دوازدهمين جشنواره تجليل 
  از پژوهشگران برتر كشور

دوازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر كشور روز 
با حضور رييس جمهور و وزير علوم در  1390 آذرماه 26شنبه 

در اين جشنواره در . سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد
انجمن  - مديران پژوهش -بخش پژوهشگران و فناوران برتر 4

قطب هاي علمي و نشريات علمي از پژوهشگران  -هاي علمي
در بخش پژوهشگران برتر دكتر محمد .  تجليل بعمل آمد

ته مهندسي مكانيك و دكتر عليرضا حسن سعيدي در رش
مشفق در رشته فيزيك و دكتر ايران عالم زاده در رشته 

همچنين در بخش قطب .  بيوشيمي مورد تجليل قرار گرفتند
هاي علمي برتر از قطب مواد نانوساختار به سر پرستي دكتر 
اعظم ايرجي زاد و قطب علمي سيستم هاي پيچيده و ماده 

  .وحيد كريمي پور تجليل شد چگال به سرپرستي دكتر

در  مديريت آب و محيط زيست"كرسي يونسكو در 
  دانشگاه شريف تاسيس شد

دكتر ابريشم چي رياست اين كرسي هدف كلي اين برنامه را 
ارتقاي يك سيستم جامع تحقيق و آموزش و مستند سازي در 

زمينه مديريت آب و محيط زيست براي شهرهاي پايدار عنوان 
كرد كه اين كرسي همكاري بين محققان و  كرد و اضافه

و ساير موسسات در  مدرسان شناخته شده بين المللي دانشگاه
دكتر . كشور هاي آسيا و اروپا و امريكا را تسهيل خواهد كرد

ابريشم چي مراكز مشاركت كننده در اين برنامه را دانشگاه ها 
و مراكز پژوهشي و سازمان هاي دولتي و بخش حصوصي فعال 

  .ر حوزه آموزش عالي و مديريت شهري عنوان كردد

 RF ساخت سنسور فوق حساس مغناطيس اسكوئيد

Squid Sensors  شريفصنعتي در دانشگاه  

دانشكده مهندسي برق و مدير  دكتر مهدي فردمنش استاد
با ساخت و تجهيز اين دستگاه از اين پس اندازه : پروژه گفت

گيري سيگنالهاي بسيار ضعيف مغناطيسي براي كاربرد هاي 
وي به كاربرد هاي اين دستگاه  .مختلف امكان پذير خواهد شد

اندازه گيري سيگنال هاي مغناطيسي قلبي : اشاره كرد و افزود
تست هاي غير مخرب  -رد هاي ژئوفيزيكيكارب -و مغزي

حساس و تقويت كننده هاي فوق حساس از كاربرد هاي اين 
دكتر فردمنش از مهندس فرشاد فروغي و . دستگاه مي باشد

مهندس فرخ سررشته داري دانشجويان دكتراي مهندسي برق 
  .بعنوان اعضاي اين گروه تحقيقاتي نام برد

 HSEو مديريت  چهارمين همايش ملي مهندسي ايمني
  اسفندماه در دانشگاه برگزار شد 18-16

 دكتر داود رشتچيان دبير چهارمين همايش مهندسي ايمني
اين همايش در ادامه سه همايش گذشته همواره : اظهار داشت

ايمني و كاهش ضايعات شناخته شده و  -مركز طراحي فرايند
در اين عرصه  دانشگاه شريف دانشكده مهندسي شيمي و نفت
اثر  300در حدود : وي افزود. به صورت دائمي فعال بوده است

اثر  180براي اين همايش ارسال شده است كه در مجموع 
براي شركت در اين همايش در قالب مقاله و پوستر قابل ارائه 

براي اطالعات بيشتر در مورد همايش و استفاده از .  مي باشد
ير خانه همايش به آدرس مقاالت مي توانيد به سايت دب

www.cpsl.ir مراجعه نماييد.  
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  )نسترن زماني(برجسته دانشگاه شريف  فارغ التحصيالناز  SUTAدوره  تقدير انجمن  اولينفراخوان 

بخش بشرح زير  3دانشگاه صنعتي شريف در برجسته و براي تجليل از فارغ التحصيالن  SUTAين برنامه به ابتكار انجمن بين الملليا
  :انجام مي شود

 –شريف با دستاورد هاي قابل توجه حرفه اي در بخش آموزش صنعتي تجليل از يك فارغ التحصيل برجسته دانشگاه  -1
 پژوهش و صنعت در سطح ملي و بين المللي

  
ته دانشگاه شريف با دستاورد هاي قابل توجه در زمينه خدمات ارزنده به دانشگاه شريف و تجليل از يك فارغ التحصيل برجس -2

 يا جامعه فارغ التحصيالن دانشگاه

  
و دستاورد هاي قابل سال اخير فارغ التحصيل شده  10تجليل از يك فارغ التحصيل برجسته جوان دانشگاه شريف كه در  -3

  پژوهش و صنعت در سطح ملي و بين المللي داشته است –توجه حرفه اي در بخش آموزش 

كانديد هاي خود را در بخش اسامي اساتيد و فارغ التحصيالن دانشگاه شريف دعوت مي شود   SUTAاز اعضاي انجمن 
 كميته جوايز انجمن سوتا  از طريق مكاتبه با بهمراه داليل انتخاب و خالصه از فعاليت هاي كانديد مورد نظر هاي فوق

suta.wards@gmail.com  و يا هيات مديره انجمن سوتاsuta.bod@gmail.com  ارسال  1391خرداد ماه  20تا
اسامي كانديد ها توسط كميته تخصصي انجمن سوتا بررسي و فارغ التحصيالن برتر در مراسم خاصي در گردهمايي سوتا  .  نماييد

  . معرفي و تجليل خواهند شد

Call for Nomination-  SUTA's  Sharif University Alumni Awards  

SUTA is proud to announce the 2012 SUTA Alumni Recognition Award program which is intended 
to recognize, promote, and celebrate accomplishments of Sharif University alumni.  The objective 
of this program is to recognize alumni of Sharif university with notable achievements in academic 
and industrial sectors, and community service. 

Nominations will be reviewed by SUTA Award Committee and awardees will be notified by the end 
of June, 2012, with awards to be presented during a special ceremony at the SUTA 2012 Reunion 
in Ottawa.  

The award committee has identified 3 categories for this award including: 

1- Alumni Achievement Award- this award honors a Sharif University alumnus with excellent 
contributions in management, science and technology to the academic and industrial 
sectors at national and international level. 
 

2- Alumni Service Award- this award recognizes a Sharif University Alumnus with 
exceptional service to Sharif University or Sharif University Alumni community. 

 
3- Young Alumni Award- this award honors a recent alumnus (within 10 years since 

graduation) with significant professional, and community accomplishments 

Please send your nominations for the above categories by June 20th, to 
suta.awards@gmail.com or to suta.bod@gmail.com  
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 معرفی فارغ التحصيالن موفق دانشگاه صنعتی شريف

 

استاد انستيتو تكنولوژي ايلينويز -شاهيده پور محمد دكتر  

Professor Mohammad Shahidehpour- Illinois Institute of Technology 

  

محمد شاهيده پور استاد دانشكده مهندسي برق و دكتر 
 Centerكامپيوتر و مدير مركز نوآوري مهندسي برق  for 

Electricity  Initiatives  در انستيتو تكنولوژي ايلينويز
)Illinois Institute of Technology (ايشان . امريكا است

 سال استاد دانشگاه ايلينويز بوده و در سالهاي 27بمدت 
بعنوان رييس دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر  2010-2005

  . اين دانشكده فعاليت داشته است

  

در زمينه  برجسته بعنوان يك متخصصدكتر شاهيده پور 
بهينه سازي و كنترل سيستم هاي توليد و توزيع برق 
Electric  power  system  optimization  and 

control م ها و همچنين در مدل سازي اين سيست
Modeling  of  electricity markets with micro‐

grids  and  sustainable  energy  applications  در
كتاب و  6ايشان مولف .  سطح بين المللي شناخته شده اند

مقاله در زمينه برنامه ريزي و كنترل سيستم  340بيش از 
 Electricهاي توليد و توزيع برق  power  systems 

planning, operation  and  control  مي باشند و در
جايزه يكي از بهترين مقاالت منتشر  ,بعنوان مولف 2009سال 

را از  IEEE Transaction on Power Systemsشده در 

ايشان همچنين  .دريافت نمودند IEEEانجمن بين المللي 
  :جوايز زير را بخاطر خدمات موثر خود دريافت كرده اند

IIT Excellence in Teaching Award 

IEEE T. Burke Hayes Faculty Recognition 
Award  

Edison Electric Institute's Power Engineering 
Award 

C. Holmes MacDonald Outstanding Young 
Electrical Engeering Professor Award 

در بخش  IEEEعضو هيات مديره انجمن   دكتر شاهيده پور
و بعنوان سردبير و معاون در نشريات  )قدرت(برق مهندسي 

  .اين انجمن فعال مي باشند

 سي برق از دايشان مدرك كارشناسي خود را در رشته مهن
و مدارك كارشناسي  1356ي شريف در سال دانشگاه صنعت

ارشد و دكتراي خود را از دانشگاه ميسوري در كلمبيا در 
پور در دكتر شاهيده .  دريافت نمودند 1360و  1357سالهاي 

حال حاضر بعنوان استاد همكار با دانشكده مهندسي برق 
  .شريف همكاري دارندصنعتي دانشگاه 
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  )1389خردادماه (در اولين جشنواره  دكتر مجتهدي   صنعتي شريف معرفي نوآوران منتخب دانشگاه

  نصب و راه اندازي پايلوت توليد متانول به روش ريفرمينگ ,طراحي   :عنوان طرح تحقيقاتي

  و نفت دانشكده مهندسي شيمي اساتيد ,رخي و دكتر محمد شاه دكتر فتح اله فرهادي  : مجريان طرح 

   رضا اسالملوييان -حسين عابديني -غالمرضا باغميشه –زينب حسيني دوست - يوسف معتمد هاشمي -ميثم بخشايشي: همكار يدكترا دانشجويان

طراحي بنيادي يك پايلوت صنعتي و طراحي، ساخت و راه اندازي يك پايلوت : اين طرح شامل دو بخش مجزا است  :چكيده طرح تحقيقاتي
 110و فشار   oC  230دما(و سنتز متانول)  بار 25و فشار  oC 900دما (اين پايلوت شامل دو بخش ريفرمينگ گاز طبيعي با بخار آب  . كوچكتر

براي اجتناب از تاثير متقابل دو بخش بر يكديگر عمليات اين دو بخش بصورت سري انجام مي  است كه هر بخش به طور مستقل كار ميكند)   بار
از ساخت پايلوت  اهداف عمده  .شود تا نوسانات و تغيير پارامترهاي عملياتي هر بخش روي ديگري تاثير نگذارد و كنترل سيستم پيچيده نشود

  :متانول در دانشگاه صنعتي شريف به قرار زير است

  بررسي شرايط عملياتي در عملكرد كوره ريفورمر و راكتور متانول و يافتن شرايط بهينه  -1

  بررسي عملكرد كاتا ليستهاي موجود و جديد  -2

  )  CO2و  يافتن نسبت هاي بهينه گاز طبيعي، بخار آب( تغيير در صد اجزاي خوراك  -3

  بدست آوردن اطالعات جهت افزايش مقياس و طراحي واحد بزرگتر  -4

  آموزش پرسنل و دانشجويان -5

  بررسي دقيق پاره اي از مسائل مربوط به كنترل و راهبري رآكتورها -6

R-201

C-202

D-201

E-201

E-202

cw

V-1

D-202

Crude methanol

purge

Synthesis gas

Mp steam

blow down

Boiler Feed water

  

ر آب در حال واحد سنتز متانول شامل کمپرسور، راکتور، مبدهلا، خمازن جداسازی و مدا

 جوش در فضای دو جداره راکتور 
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  تقدیر از نوآوران دانشگاه صنعتی شریفجشنواره دومين فراخوان 

 Dr. Mojtahedi Innovation Award 

  

  SUTA)( انجمن بين المللي دانشگاه صنعتي شريف
Sharif University of Technology 

Association  در نظر دارد به منظور ارج نهادن به تالش
اساتيد و پژوهشگران و حمايت و تشويق خالقيت و نوآوري در 

تقدير از نوآوران دانشگاه    دومين جشنوارهدانشگاه  اولين 
اين  . برگزار نمايد 1391سال در خردادماه را  صنعتي شريف

 و با SUTAاين جشنواره با حمايت مالي و مديريت . برنامه
همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف انجام مي 

به يادبود آقاي دكتر مجتهدي بنيانگذار و اولين رييس شود  و 
  .دانشگاه به نام ايشان نام گذاري گرديده است

خالقيت و نوآوري عامل كليدي در رشد سازمان ها و موفقيت 
در  محيط رقابت كنوني است كه تغييرات پيچيده و سريع 

امروزه سازمان هايي كه نو آوري و . صه اصلي آن استمشخ
بهبود مستمر در آنها نهادينه شده باشد بعنوان پيشرو شناخته 

هدف از . شده و خود را از  بقيه سازمان ها متمايز مي كنند
تقدير  و حمايت از اساتيد و  ,شناسايي برگزاري اين جشنواره 

خالقيت و پژوهشگران دانشگاه صنعتي شريف در  زمينه 
  . است نوآوري در بخش آموزش و پژوهش

طرح هاي ارائه شده از دانشكده هاي مختلف در كميته  هاي 
تخصصي داوران بين المللي اين برنامه بررسي و نهايتا به يك 

در   SUTA  جشنوارهاز هر دانشكده در  پژوهشي طرح
 .تقدير نامه و حمايت مادي اهداء مي گردد 91خردادماه سال 

رياضي ، شيمي ، : علوم پايه  :شامل  زمينه هاي تخصصي
مهندسي و علوم مواد ، مهندسي  , مديريت و اقتصاد  ,فيزيك 

مهندسي كامپيوتر،  مهندسي  شيمي  ,مكانيك، مهندسي برق 
 مهندسي عمران و مهندسي هوا فضا و نفت ، مهندسي صنايع،

آوري خالقيت و نو :شامل معيارهاي ارزيابي طرح ها  .است
ارزش علمي طرح از نظر  , طرح در سطح ملي و بين المللي

كاربرد نتايج طرح پژوهشي در  و ارائه در نشريات معتبر علمي
  . مي باشد صنعتبخش 

از اساتيد و پژوهشگران عالقمند به شركت در اين برنامه  
را تكميل و به همراه خالصه   مربوطه دعوت مي شود  فرم 

تحصيالت و تجربيات آموزشي و پژوهشي خود تا پايان 
 ( SUTAبه دفتر هيات مديره 1390اسفندماه 

innovation@suta.org(  همچنين از   .ارسال نمايند
فارغ التحصيالن دانشگاه  صنعتي شريف كه در دانشگاه ها و 
مراكز تحقيقات فعال هستند دعوت مي شود كه در كميته 
. هاي تخصصي داوران بين المللي با ما همكاري كنند

عالقمندان شركت در اين برنامه مي توانند فرم مربوطه را از  
جهت  . دريافت نمايند )SUTA )www.suta.orgسايت 

دكتر بهرام ظهير اعظمي عضو بورد دريافت اطالعات بيشتر با 
   .تماس حاصل فرماييد zahir@ieee.orgسوتا 

  : جشنواره برنامه زمانبندي

 1390مهر ماه            فراخوان شركت در برنامه

  1391 خردادماه 15            ارسال خالصه طرح 

  1391 خرداد -ارديبهشت     داوراني طرح ها در كميته بررس

  1391 تيرماه         اعالم طرح هاي برگزيده

  1391 تيرماه                   تقدير از پژوهشگران 
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 شعر و ادبيات ايران زمين :   فريدون مشيري

                                      من دلم مي خواهد

                         باشم پر دوستخانه اي داشته 

 كنج هر ديوارش 

 دوستهايم بنشينند آرام 

 گل بگو گل بشنو 

 هركسي مي خواهد 

 وارد خانه پر عشق و صفايم گردد 

 يك سبد بوي گل سرخ 

 به من هديه كند 

 شرط وارد گشتن 

 شست و شوي دلهاست 

 شرط آن داشتن 

 يك دل بي رنگ و رياست 

مي كوبم بر درش برگ گلي   

 روي آن با قلم سبز بهار 

 مي نويسم اي يار 

 خانه ي ما اينجاست 

 تا كه سهراب نپرسد دگر 

                                                   خانه دوست كجاست؟
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  دانشگاه صنعتي شريف دانش آموختگاناخبار 

اخبار و اطالعات جمعي از دانش آموختگان  در اين بخش
طفا خبر هاي ل. به اطالع مي رسدصنعتي شريف دانشگاه 

را براي ما از طريق  جديد از خود و همكالسي ها
suta.bod@gmail.com ارسال نماييد. 

 ١٣۴٠فارغ التحصيالن دهه 

 سالفارغ التحصيل رشته مهندسي مكانيك  حبيب امين فر
امريكا   Missouriدكتراي انرژي هسته اي از دانشگاه 49

دانشگاه تبريز مي  دريافت كرده و در حال حاضر دانشيار
  .وزارت نفت بودند ايشان سابقا از مديران ارشد. باشند

فارغ التحصيل مهندسي مكانيك سال  صمد عابدي حياتي
ر مهندسي كنترل از دانشگاه دكترا ي خود را د 49

Berkeley تكنولوژي  و بعنوان مديرافت كرده كاليفرنيا دري
فعاليت  NASA Mars Exploration program برنامه در

  .مي باشد Roboticsتخصص ايشان در بخش .  داشته است

فارغ التحصيل مهندسي شيمي سال  محمد رضا شاهبنده
لندن  Imperial Collegeدكتراي خود را از دانشگاه  49

دريافت كرده و در حال حاضر مشاور طرح و توسعه در صنايع 
ايشان در گذشته بعنوان . مي باشد ايران شوينده و بهداشتي

  .فعاليت داشته اند P&Gمدير بخش تحقيقات در شركت 

دكترا  49فارغ التجصيل فيزيك در سال  حسام الدين ارفعي
كاليفرنيا  Berkeleyنشگاه ي خود را در فيزيك نظري از دا

استاد دانشكده فيزيك دانشگاه  در حال حاضر دريافت كرده و
  . شريف مي باشند

در حال  49فارغ التحصيل مهندسي برق سال  احمد عطار
حاضر مديرعامل شركت مهندسان مشاور ناموران در تهران 

  .هستند

 ١٣۵٠فارغ التحصيالن دهه 

 54مهندسي برق سال فارغ التحصيل داريوش شيرمحمدي 
از دانشگاه  )قدرت( برق دكتراي خود را در رشته مهندسي

Toronto  دريافت كرده و در حال حاضر مشاور ارشد در

بخش مديريت شبكه هاي توليد و توزيع انرژي در كاليفرنيا 
  .است

دكتراي  54فارغ التحصيل مهندسي برق سال  محمد قدسي
 Penn Stateگاه خود را در مهندسي كامپيوتر از دانش

پنسيلوانيا دريافت كرده و در حال حاضر استاد دانشكده 
  .مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف مي باشد

 54فارغ التحصيل مهندسي مكانيك سال  كامران قهرماني
از دانشگاه در بخش انرزي مدرك كارشناسي ارشد خود را 

MIT  دريافت كرده و در حال حاضر بعنوان مشاور ارشد در
  .صنايع انرژي در كاليفرنيا فعاليت دارد

فارغ التحصيل  فيزيك سال  محمد رضا افشاري نژاد مقدم
دكتراي خود را در اموزش مهندسي از دانشگاه  50

Pittsburgh  مديرعامل  گرفته و در حال حاضر 59در سال
  .ستا شركت نيكسان كار در ايران

 54فارغ التحصيل مهندسي برق سال  ابراهيم واحدي
 Imperialدكتراي خود را در رشته مهندسي برق از دانشگاه 

College  لندن دريافت كرده و در حال حاضر بعنوان مدير
در  British Columbiaارشد تكنولوژي در شركت برق 

  .كانادا فعاليت دارد

 50فارغ التحصيل رشته رياضي سال  بيژن ظهوري زنگنه
 Britishدكتراي خود را در رشته رياضي از دانشگاه 

Columbia  كانادا دريافت كرده و استاد دانشگاه صنعتي
   .تهران است

  

  

  

  

  

 SUTAدرخواست همکاری با خبرنامه انجمن 

خبرنامه انجمن سوتا از همه اعضا و فارغ التحصيالن 
کند که با اين بولتن  دانشگاه صنعتی شريف دعوت می

ار اخب نظرات و پيشنهادات و  خبری همکاری نمايند و
علمی و تخصصی خود را از  مربوط به فعاليت ها و برنامه

  طريق آدرس زير برای بازتاب در خبرنامه ارسال نمايند

suta.bod@gmail.com   
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 50فارغ التحصيل مهندسي متالوژي سال  حسين آشوري
از دانشگاه  Aston Universityدكتراي خود را از دانشگاه 

استاد دانشكده  در يافت كرده و در حال حاضر  استون انگليس
  .شريف استصنعتي مهندسي مواد در دانشگاه 

 ١٣۶٠فارغ التحصيالن دهه 

 69فارغ التحصيل مهندسي مكانيك سال  عباس ابراهيمي
ر حال حاضر مدير عامل شركت توسعه نيروگاههاي ديزلي د

  .پارسيان است

در  69فارغ التحصيل مهندسي مواد سال  غالمرضا عالمي
حال حاضر مديرعامل شركت سروهيدروليك پويا است كه در 
زمينه  طراحي و ساخت سامانه هاي هيدروليك و نيوماتيك 

  .فعاليت دارد

 69شيمي كاربردي سال فارغ التحصيل  محمد باقر فاضليان
در حال حاضر مدير عامل شركت پديده شيمي پايدار از گروه 

شركت هاي گلرنگ مي باشد كه در زمينه توليد محصوالت 
  .شوينده و بهداشتي در ايران فعاليت دارد

رشته مكانيك در  70فارغ التحصيل سال  علي اكبر بهرامي
حال حاضر مديرعامل  شركت سردساز خودرو است كه در 

  .كولر خودرو فعاليت داردزمينه ساخت 

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد كامپيوتر سال  رسول جليلي
 Syndneyدكتراي خود را در رشته نرم افزار از دانشگاه  68

د دانشكده مهندسي استراليا گرفته و در حال حاضر استا
  .كامپيوتر دانشگاه شريف است

 ١٣٧٠فارغ التحصيالن دهه 

 79فارغ التحصيل مهندسي صنايع سال  ايمان حاجيزاده
 Torontoدكتراي خود را در رشته مديريت از دانشگاه 

و در حال حاضر بعنوان مشاور در شركت  دريافت كرده
Boston Consulting Group فعاليت دارد.  

 77فارغ التحصيل مهندسي برق سال  سجادي پورحميد 
 USCدكتراي خود را در مهندسي مخابرات از دانشگاه 

كاليفرنيا دريافت كرده و در حال حاضر بعنوان استاد در اين 
  .دانشگاه فعاليت دارد

 75 سال  عمرانفارغ التحصيل مهندسي  محمد نظري زاده
در زمينه  مي باشد ومدير عامل شركت مهندسي ارمان سازه 
  .فعاليت دارد مديريت پروزه هاي عمراني و ساختماني

 73سال صنايع فارغ التحصيل مهندسي  مصطفي نوروزيان
توليد در زمينه  است و  مديرعامل شركت گام الكتريك

  .فعاليت دارد ماشينهاي جوشكاري و برشكاري

  1380فارغ التحصيالن دهه 

 81سال  علم مواد فارغ التحصيل مهندسي و  سعيد زكايي
است كه در زمينه مديرعامل شركت پارسا پليمر شريف 

 پليمر براي صنعت خودروسازي پيشرفتهتركيبات طراحي 
  فعاليت دارد

افشار  فارغ التحصيل مهندسي شيمي و نفت  عليرضا بلوري
  در زمينه مديرعامل شركت مهندسي فرانشيمي  82سال 

 صنايع نفت و گازت تجهيزاساخت و نصب و تامين تجهيزات 
  .فعال است

دكترا  80فارغ التحصيل مهندسي كامپيوتر سال  هليا نعيمي
در  California Institute of Technologyخود را از 

مهندسي كامپيوتر اخذ نموده و در حال حاضر بعنوان 
  .فعاليت مي كند Intelشركتدر كارشناس ارشد 

 80فارغ التحصيل رشته رياضي سال  حميد رضا چيت ساز
دريافت كرده و استاديار  Illinoisدكتراي خود را از دانشگاه 

  . در امريكا است Wayne State Universityدانشگاه 

 كامپيوترفارغ التحصيل رشته مهندسي  عليرضا معيرزاده
خود را از دانشگاه  ارشد مدرك كارشناسي  84 سال 

Toronto حال حاضر بعنوان مهندس نرم  دريافت كرده و در
   . فعاليت دارد  Facebookافزار در شركت 

 888فارغ التحصيل مهندسي برق سال  علي انتشاري
 Penn Stateدكتراي خود را در مهندسي برق از دانشگاه 
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دريافت كرده و در حال حاضر بعنوان مهندس مخابرات در 
مشغول بكار  تگزاس  DSP Eng. Starky Labsشركت 

  .تاس

دكتراي  82فارغ التحصيل مهندسي برق سال  تممحمد حك
اخذ نموده و در حال حاضر   Stanfordخود را از دانشگاه 

بعنوان مهندس ارشد طراحي مدار هاي الكترونيك در شركت 
Rambus  كاليفرنيا فعاليت مي كند.   
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