 90سالگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تقدیر از فرزندان ممتاز
کارمندان و اعضای هیات علمی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سال تحصیلی 95-96
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پروفسور محمد صادق ابریشمیان

متولد  1325در شهر همدان است که پس از اخذ دیپلم در آن شهر وارد دانشکده مخابرات
که اکنون بنام دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی معروف است شد و
لیسانس خود را در
آرمين روغنيان

النا معمار مشرفي

امير محمد طالبي

اميرسامانفداكار

اميرعليتحفه

آناهيتاجاللي

علي رضا رعيتي

عرفان افشار دولجيني

حنانه آشكار

دينا نجمي

رها حسين زاده

روژان آذربرا

زهرا زنديه

زينب عبداله زاده

نگين ذاكري

مهيار افشار

طاها لطفي مغانلو

سيده زهرا طباطبايي

سيد علي ايزدي اونجي

ساسين ساعدي

محياالهياري

متين حسني خندابي

تیانا چرمی

سال

1350

اخذ

کرد .بعلت نیاز وقت

مشغول شوند و ضمنا ً پس از اتمام به

مخابرات

استخدام آن دانشکده در آمد .در سال

به هیئت علمی از

 1976از طرف وزارت علوم و آموزش

ارتش خواسته شد تا

عالی بورس تحصیلی به ایشان اعطا شد

بخشی از دوره خدمت

و به امریکا اعزام و فوق لیسانس خود را

سربازی خود را در آن دانشکده به تدریس

در دانشگاه نورتروپ کالیفرنیا و دو سال

دانشکده

دوره دکترای خود را در رشته لیزرهای
نیمه هادی در دانشگاه کالیفرنیا -ایرواین
گذرانید .همزمان با انقالب اسالمی ایران به وطن بازگشت و سپس در سال 1992
برای تکمیل دکترای خود عازم انگلستان شد و دکترای خود را در رشته مخابرات
گرایش میدان از دانشگاه برادفورد اخذ نمود.
ایشان حدود  90مقاله در مجالت علمی و  60مقاله در کنفرانسهای معتبر تا کنون بچاپ
رسانیده یا ارائه نموده است .کتابهای تدوینی و ترجمه توسط ایشان به  9جلد میرسد.

محمدآباد

اگر مي خواهي هستي را بشناسي ،خود را بشناس
(سقراط)

2

اول ابتدایی

در سال  1387و  1391پژوهشگر نمونه و در سال  1392استاد نمونه دانشکده برق
از طرف دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزیده شد.

در طی دوره تدریس در دانشکده برق حدود  60پایان نامه لیسانس و  70پایان نامه
ارشد و ده پایان نامه دکتری را راهنمائی یا مشاوره نموده است.
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دکتر رضا افضل زاده

وی تحصیالت دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی در رشته فیزیک از دانشگاه دهلی آغاز نمود
و در سال  1362موفق به اخذ مدرک کارشناسی شد .او بالفاصله در همین دانشگاه تحصیل
خود را در مقطع ارشد
آتريسا برخورداري

آوا شيخي

ريحانه باللي

زينب غالمي

عليرضاعزيزي

قره داغي

ايرسا فرامي

محمدرضارضائي

محمدصديقنوري

مهدي ارشادي نژاد

ايليا حسين پور

حسن آقايي

حسين احمدي

ستاره دولتي

سيداكبرحسيني

عرفان طالعي

مهتا سادات مسعودي

كيميا محمدزاده اصل

م ِاِئده فراهاني

مبينا اسود

امیرمهدی حق شناس

زينب كتابي

آهوانوئي

و در رشته فیزیک
( )M.Scادامه داد

تحصیل شد و در سال  1370موفق به

و پس اتمام مقطع

اخذ مدرک دکتری از این دانشگاه گردید.

ارشد در سال 1364

افضل زاده هم اکنون با رتبه دانشیاری

در مقطع دکترا در

عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه

رشته فیزیک کاربردی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.

( )Ph.Dدر دانشگاه  Poonaمشغول به

برخی فعالیتهای علمی ،پژوهشی و افتخارات
او عبارتند از *:کتاب فيزيك و فن آوري
اليه هاي نازك -انتشارات دانشگاه صنعتي

خواجه نصير الدين طوسي  *١٣٨٨کتاب فرهنگ تشريحي فيزيك با همكاري صديقه
عليدوست  -انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي *١٣٩٠کتاب مسائل
امتحانيفيزيكالكتريستههمراهباحلتشريحيباهمكاريمحمدافضلزاده-انتشارات
كارگزار روابط عمومي -در دست چاپ * چاپ  ٢٣مقاالت منتشره در مجالت علمي معتبر
داخلي و بين المللي با نمايه  *ISIچاپ  ٤٨مقاله علمي ارايه شده و چاپ شده در سمينارها
كياناكريمي

اگر مي خواهي هستي را بشناسي ،خود را بشناس
(سقراط)

4

ي علمي معتبرداخلي و خارجي * تاسيس و تجهيز اولين آزمايشگاه تحقيقاتي گروه فيزيك
* پژوهشگر ممتاز دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  *١٣٧٣پژوهشگر ممتاز

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  *١٣٨٠فناور برتر دانشگاه صنعتي خواجه

دوم ابتدایی

نصيرالدين طوسي  14*١٣٩٦مورد اختراعات ثبت شده در داخل كشور* اجراي  ٨طرح
پژوهشي و صنعتي و ...
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پروفسور جعفر روشنی یان

ویمتولد 17فروردینماه 1346درشهرهمداناستوازسال 1364دردورهکارشناسیمهندسیمکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر مشغول به تحصیل شد و در پایان دوره موفق به اخذ رتبه ششم در مسابقات
علمیدانشجویانسراسر
ابوالفضل روح ورزي

ابوالفضلطرهاني

ابوالفضل كاكه خاني

آرتا كيانفر

آريا جنتي

آيسان محمدي

مانا جاللي

مجتبيجعفري

ايليا رحمت زاده

پرنيا احمدي لمراسكي

پريا افسري

حميدرضاشكوري

حنانهحميدي

ريحانه صديقيان كاشي

محمد رازاني

محمد صادق ستاك

ستايش فرهادي

سيدسروشمظلوم

علي زاده شيراييه

فاطمهصالحي

كاويانمحمداميني

كژوانمحمداميني

محمد طاها مالمير

محمدحسين

کشور در رشته خود
گردید .تحصیالت دوره

روشنی یان پس از مراجعت به کشور از سال

های کارشناسی ارشد

 1378به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه

و دکترا را در دانشگاه

صنعتی خواجه نصیر مأمور به تاسیس رشته

فنی دولتی مسکو با رتبه

هوافضا در دانشکده مکانیک این دانشگاه

ممتازپشت سر گذاشت
نی یان پس از مراجعت ب

هک

شور

شد و فعالیت خود را آغاز نمود .پس از
تاسیس گروه هوا فضا در سال ،1379
سرانجام گروه هوا فضا در سال  1384به
دانشکده هوا فضا ارتقا یافت .وی در سال

 1385موفق به اخذ مرتبه دانشیاری و در سال  1389به درجه استادی نایل گردید.
همچنین در سال  1384به عنوان استاد نمونه در سال  1388به عنوان مدیر پژوهشی
نمونه و در سالهای  85و  90و  92به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه انتخاب گردید.
از دیگر افتخارات ایشان میتوان به کسب عنوان مهندس نمونه کشوری در سال 1391و
عنواناستادبرتردرحوزهارتباطباصنعتدرسال 1392اشارهنمود.برخیفعالیتهایعلمی

اگر مي خواهي هستي را بشناسي ،خود را بشناس
(سقراط)

6

عيوضيايردموسي

و تحقیقاتی روشنی یان عبارتند از :تالیف بیش از 100مقاله در مجالت معتبر داخلی و بین
المللیو 200مقالهدرکنفرانسهایداخلیوبینالمللیودوترجمهکتاب.برخیمسئولیت

های وی عبارتند از :مدیر گروه هوا فضا  -مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه  -معاون

سوم ابتدایی

پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه -رییس دانشکده هوافضا  -معاون فناوری
سازمانفضاییوسردبیرنشریهعلوموفناوریفضایی
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پروفسور علیرضا صالحی

وی جهت تحصیالت تکمیلی به آلمان عزیمت نمود و پس از گذراندن کالج ،مدرک کارشناسی برق
را در سال  1986میالدی از دانشگاه کیل اخذ کرد .صالحی در مجموعه هایی چون :کارخانجات
بنز و انستیتو بازرسی
مصطفيجعفري

مليكا مهدوي مقدم

ملينامومني

مهدي الهي

مهدي عباس زاده

مهديسلطيفي

امير علي خالدي

اميرحسين حنيفه پور

مهسامحمدنيا

مهسان اسالمي

مهنوش ژاله نادري

هليا كوثري هاشمي

يكتا شمس

نازنینطباطبایی

اميرمحمدلبافي

بهتيسزلقي

چهارم ابتدایی

ابوالفضل حيدري آزاد

آرزو ريوندي

آرمين ثروتي

الينا نوري شمس اباد

امير رضا سرمدی

پارسا باباپور

روژان پورشاكر

فنی-مهندسی

در

آلمان فعالیت داشت

سال موفق به اخذ بورس از دولت آلمان برای

و پس از آن مدرک

انجام دوره  9ماهه کارآفرینی در کالستال-

ارشد

آلمان شد.او مدرک دکترای خود را در

خود را در گرایش

گرایش میکرو الکترونیک از دانشگاه ولز-

الکترونیک از دانشگاه

کاردیف انگلستان در سال  1995دریافت

برمن در سال  1991اخذ نمود و در همان

کرد.دکتر صالحی از بدو ورود به ایران در

کارشناسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
به عنوان استادیار مشغول به کار شد و در
مدت کمتر از  10سال موفق به ارتقا و اخذ درجه استادی شد .وی استاد نمونه دانشگاه
در سال  1380شد و از طرف وزارت علوم به عنوان استاد نمونه در سال  1382معرفی
شده است .برخی فعالیت های علمی:قریب یکصد مقاله چاپ شده در مجالت معتبر علمی
جهانی و کنفرانس*مولف  6کتاب مرجع علمی و دانشگاهی*ریاست سه کنفرانس علمی
بین المللی در انگلستان و ایران*استاد راهنمای پروژه های ده ها دانشجوی دکترا ،ارشد

اگر مي خواهي هستي را بشناسي ،خود را بشناس
(سقراط)

8

سوم ابتدایی
چهارم ابتدایی

و کارشناسی  .برخی سوابق اجرایی* :نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در
کمیسیون 5نفره شورای انرژی کل کشور*عضو پیوسته کمیته الکترونیک وزارت صنایع

*مشاور بین الملل وزارت صنایع*نماینده علمی ایران در انگلستان و ایرلند از
طرف وزارت های علوم و بهداشت*معاون اداره کل بورس وزارت علوم*مدیرکل
دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم*ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
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پروفسور کوروش نوروزی

متولد  26مرداد  .1349در سال  1367در رشته ریاضی وارد دانشگاه علم و صنعت ایران
شـد .پس از اتمام دوره کارشناسی برای اخذ کارشناسی ارشد وارد دانشگاه تبریز گردید.
پس از اخذ مدرک
ريحانه فرح بخش

زهرا زماني

ساغر محمد خانلو

نازنین زینب صفري بوزن

عليرضا هاشم پور

غزل احمديان

محياشاهاني

مهدي عزيزي

سيدبامدادبهرامي

سيده تارا هاشمي

كيميا حسيني نژاد محبتي محمد دانيال دباغچي

سيده سونيا حسيني

پنجمابتدایی

آبتين رسولي

محمدشاملو

اميرحسينعبداللهي

اميرمحمدرحمتي

ايدا مير صالحي

ايليا صارمي

کارشناسی

ارشد
آنالیز

سر گذاشت .از اواخر سال  1380به

تابعی  ،دوره دکتری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آنالیز تابعی را در

پیوست .در زمینه اجرایی ،مدتی مدیر

همان دانشگاه آغاز

فناوری اطالعات دانشگاه و همچنین معاون

و دوره پژوهشی و

پژوهشی دانشکده علوم و هم اکنون

تحقیقاتی را در دانشگاه رجانیا کانادا پشت

نیز رئیس دانشکده ریاضی می باشد.او

در

گرایش

تاکنون راهنمایی  36پایان نامه ارشد و
 4رساله دکتری را به عهده داشته و هم
اکنون نیز راهنمایی  5دانشجوی دکتری را عهده دار است .تاکنون بیش از  44مقاله
پژوهشی در مجالت معتبر بین المللی از او به چاپ رسیده است .همچنین یک کتاب با
عنوان فضاهای متریک تألیف نمودکه در سال  1396به عنوان کتاب برتر در دانشگاه
صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی از آن تقدیر شد.

محمدمهدي
گازراني فراهاني

نويد نظري شمس ابادي

اگر مي خواهي هستي را بشناسي ،خود را بشناس
(سقراط)

10

هليا خوش الحان

چهارم ابتدایی
پنجمابتدایی
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پروفسورمحمدجواد ولدان زوج

تحصيالت دبستاني ،راهنمایی و دبيرستاني را در شیراز گذراند و در سال  1362در دانشگاه
صنعتي خواجه نصیرالدین طوسی در رشته مهندسي نقشه برداری پذيرفته شد .وي در سال
 1369براي ادامه
ثناتارخ

حساماميرحاجلو

حميدرضاحسيني

روژين مسگري

سامي صاحبي

ستاره درخشان

ستايش علي زاده

سودا ابراهيمي جوشن

علي افشار

علي موسي نژاد ليموئي

فاطمه اسدي

فاطمه شفقتي شمس آباد

زهرا صفایی

زينب شمسي

مارال بنائي سالك

مانا احمدي

ماني كريمي مقدم

محمدبشيرزاده

مهدي علينقي بيگي

مهديه داودزاده

تحصيل عازم کانادا
شد .دوره کارشناسي

دکترايژئوماتیکدانشگاهگالسگواسکاتلند

مهندسي

پذيرفته شد و در سال  1997در گرایش

ژئوماتیک را با تخصص

سنجش از دور و فتوگرامتری موفق به

در فتوگرامتری در

اخذ مدرک دکتری شد .وي پس از فارغ

دانشگاه الوال ،استان

التحصيلي در سال  1997به ايران بازگشت

کبک گذراند .وی در سال  1993در دوره

و اسفند ماه سال  1375به استخدام

ارشد

سيد پارسا ال داوود شقايق افتخاري لمراسكي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
درآمد .پروفسور ولدان زوج در سالهاي
 1390 ،1386و  1392به عنوان استاد نمونه پژوهشي دانشگاه ،و در سالهاي 1388
و  1393به عنوان استاد نمونه آموزشي دانشگاه برگزيده شده است .مسئوليت های
عمده اجرايي وي در دانشگاه شامل :مدیر گروه مهندسی نقشه برداری ،رئیس دانشکده
مهندسی عمران ،رئیس دانشکده مهندسی نقشه برداری ،معاون مالی و اداری دانشگاه،
عضوشورايدانشگاه،عضوهياتمميزهدانشگاه،رئیسهیئتاجراییدانشگاهمیباشد.

اگر مي خواهي هستي را بشناسي ،خود را بشناس
(سقراط)

12

كلثوماصغرنيا
گواسرائي

كيانفرهنگيان

وي همچنن مجري طرح هاي متعدد پژوهشی از جمله با سازمان فضایی ،سازمان جغرافیایی
وزارت دفاع ,وزارت صنایع و معادن ،وزارت راه و ترابری ،وزارت نیرو ،سازمان نقشه

برداری کشور ،و  ....می باشد .وي استاد راهنماي  16دانش آموخته دکترا و بيش از 100

پنجمابتدایی

دانش آموخته کارشناسي ارشد است .بيش از  150مقاله در مجالت داخلي و بين المللي
و بيش از  200مقاله در کنفرانس هاي داخلي و بين المللي از جمله فعاليتهاي پژوهشي
نامبردهاست.
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دکتر حسین صیادی

او متولد سال  1350است .در سال  1373مقطع کارشناسی را دانشگاه صنعتی شریف به
اتمام رساند و در سال  1376مدرک کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی مکانیک با گرایش
تبدیل
مهسامشهديحسينعلي

مينابختيار

ششم ابتدایی

اميرحسينآقامحمدي

محدثهالهياري

محسنبيگي

آوين احمدي

ثنا قلي پور

حامد طارالني

دانيال قوچي

محمد اميني مقدم

محمد

سارا فرهنگي

سينانجفي

عليحسينجاني

مبيناجعفري

محمد مهدي ابياران

هستي علي اكبرپور

انرژی

از

دانشگاه علم و صنعت
ایران

اخذ

نمود.

صیادی پس از پایان
دوره سربازی عازم
ژاپن شد و رساله
دکتری خود را در
دانشگاه توکیو با عنوان «تصفیه شیمیایی
اميرحسين خوش دوست اميررضا معظم تهراني

گازراني فراهاني

آب به کمک کاویتاسیون» به انجام رسانید.
وی از مهر  1384به استخدام دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در آمد و
تاکنوندرگروهمهندسیسیستمهایانرژی
دانشکدهمهندسیمکانیکفعالیتمیکند.
برخی فعالیتهای علمی*:پژوهش و تدریس
در زمینه مدلسازی ،شبیه سازی ،طراحی و
بهینه سازی سیستم های انرژی*تدریس

 12عنوان درسی را در مقاطع; کارشناسی و تحصیالت تکمیلی *راهنمای  3رساله
دکتری*راهنمای  40پایان نامه کارشناسی ارشد و حدود  30پروژه کارشناسی* انتشار
حدود  61مقاله پژوهشی در مجالت معتبر بین المللی و داخلی *ارائه حدود  50مقاله در
کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی*ترجمه کتاب ترمودینامیک پیشرفته برای
مهندسین * بر اساس گزارش سایت  Scopu sتا مهر 1396ایشــان دارای شــــاخص
( )h factorمعادل  18و دارای  1083استناد بین المللی به مقاالت خود است .برخی

رامتينپورشاكر

رضويان طبري

اگر مي خواهي هستي را بشناسي ،خود را بشناس
(سقراط)

14

محمد مهدي ذاتعلي

پنجمابتدایی
ششم ابتدایی

افتخارات علمی*:پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه مقاالت *1395 -برگزیده شدن به

عنوان یک درصـددانشـــــــمندانبرترجهاندرحوزهمهندسیبراســـــاسشــــــاخص
( ESI (Essential Science Indicatorتوسط موسسه ارزیابی علمی تامسون-رویترز 2017-
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پروفسور بهروز عسگریان

متولد هفتم بهمن ماه  1347در تهران می باشد .دوره کارشناسی را در دانشکده مهندسی
عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در بهمن ماه  ،1370کارشناسی ارشد
خود را از دانشگاه
مسعودسلماني

محمد نيك فالح

محمدحسين باالخاني زاده

محمدطهسليماني

مهسا كرد

مهسامحمدزاده

ثمینهمحمدی

هفتم

امير حسين جعفري

امير رضا ميرزاييان نژاد

مطهرهفراهاني

معصومهرستگار

آتنابنائيان

حانيه علينقي بيگي

رضا گرنامي خليلي

زهرا
شفقتي شمس آباد

صنعتی شریف در
مهندسی

دکتری ،حدود یکسال در دانشگاه برکلی

سازه و دکتری خود

کالیفرنیا به تحقیق پرداخته است .دکتر

را از دانشگاه تربیت

عسگریان از

سال  1381در گروه

مدرس در گرایش

مهندسی زلزله این دانشکده به تدریس

مهندسی سازه به

و تحقیق پرداخته و در سال  1387به

اتمام رسانیده است .همچنین در دوره

مرتبه دانشیاری و در سال  1393به

گرایش

مرتبه استادی ارتقاء یافت .در سال
 1391به عنوان استاد نمونه آموزشی و
نیز پژوهشگر نمونه دانشگاه انتخاب گردید .دکتر عسگریان ،عالوه بر مسئولیت
های تدریس و تحقیق ،مسئولیت های اجرایی شامل مدیر گروه ،سرپرست تحصیالت
تکمیلی ،معاونت آموزشی ،معاونت مالی ،اداری و رئیس دانشکده عمران را به عهده
داشته است .وی مجری چند طرح پژوهشی ارتباط با صنعت در دانشگاه بوده و
راهنمایی پایان نامه  80دانشجوی کارشناسی ارشد و رساله  4دانشجوی دکتری را

اميرمحمدحقيقي

اگر مي خواهي هستي را بشناسي ،خود را بشناس
(سقراط)

16

اميرمحمد نيك خواه

آيناز رجبي

زینب

ساتيار

شفقتي شمس آباد

اسالمي فارساني

ششم ابتدایی
هفتم

در کارنامه خود دارد .حدود  60مقاله در مجالت معتبر علمی و حدود  100مقاله در
کنفرانس های معتبر علمی در زمینه های مهندسی سازه ،مهندسی زلزله و سازه های

دریایی از ایشان به چاپ رسیده است .همچنین سردبیری مجله روشهای
عددی در مهندسی عمران و عضویت در هیئت تحریره  2مجله معتبر علمی
را به عهده دارد.
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وی در سال  1347در شهر
مسجد سلیمان دیده به جهان
گشود.

تحصیالت

دبیرستان

خود را در سال  1365در شهر
اهواز به اتمام رساند و در همان
سيدعلي رضوي

عرفان ذاكري

فاطمه عباس زاده

كورش اصيل قره باغي

كيانا اصيل قره باغي

كيميا قاسم زاده

سيدعليطباطبايي

سينا صالحي زاده

مبينا قاسمي لوكاليه

محمد امين حميدي

مرضيهلطيفي

مليناعباسي

مهتاب وكيل زاده

مهدي شاملو

طاها حامدي كاوان

عسل لطفي

ميثمابراهيمي

هشتم

امير حسين محمد نيا

اميرعباسسليماني

دانيال اماني

سياوش مالئي

عليرضارجبي

فاطمه كرمي محمدي

سال تحصیالت کارشناسی خود
را در دانشکده نفت آغاز نمود.
شمس با کسب رتبه  9در آزمون
کارشناسی ارشد دانشگاهها تحصیالت خود را در رشته مهندسی مکانیک (تبدیل
انرژی) دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد .او در سال  1373در دانشگاه صنعتی
امیرکبیر مقطع دکتری خود را آغاز نمود و از سال  1382تا کنون در دانشگاه
صنعتی خواجه نصیر طوسی به عنوان عضو هیأت علمی فعالیت می
نماید .وی در مسئولیتهای اجرایی نظیر معاون پژوهشی دانشکده
مهندسی مکانیک ،معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک،
معاون دانشجویی دانشگاه و هم اکنون نیز مدیر گروه حرارت و
سیاالت فعالیت داشته است و هم اکنون نیز عضو هیأت تحریره
مجله  IJEEEچاپ اشپرینگر می باشد .شمس در سال  1396بعنوان
پژوهشگر برتر دانشگاه معرفی شد.
برخی فعالیتهای علمی و پژوهشی او عبارتند از:
استاد راهنمای  3دانشجوی دکتری ،بیش از  50دانشجوی کارشناسی ارشد
و  30دانشجوی کارشناسی.
چاپ بیش از  100مقاله در مجالت داخلی و بین المللی و بیش از  70مقاله
کنفرانس داخلی و بین المللی

اگر مي خواهي هستي را بشناسي ،خود را بشناس
(سقراط)
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هفتم
هشتم
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وی در سال  1358در شهر یزد
متولد شد .بعد از گذراندن
مقطع دبيرستان در سازمان ملی
پرورش استعدادهای درخشان
(مرکز يزد) ،تحصیالت دانشگاهی

كيمياتحفه

مانا عباس زاده

محراب افشار

كيارش محالي

كياناقهرماني

محمدرضاآقائي

محمد مهدي شامخی

مريم ابراهيم پور

نرگس شاه بازي

نيما رجبي

هانیه اصغری

نهم

ابوالفضل افشار دولجيبي

ابوالفضلزنديه

پارسا عبدي

محمد رضا رعيتي

زهرا احمدي

سارا روشني يان

مهدی صالحی

سامانعسگريان

سحر رضايي

حميدرضاتيموري

سميهبختيار

سيدعليزيبايي

خود را در سال  1377در رشته
مهندسی مکانیک در دانشگاه
صنعتی شریف آغاز نمود .سپس
با کسب رتبه ممتاز در آزمون سراسری کارشناسی ارشد در سال  ،1381تحصيالت
خود را در همین رشته و دانشگاه ادامه داد .در ادامه ،در سال  ،1384در اولین
دوره آزمون پذیرش دانشجوی دکتری در رشته نانوفناوری در کشور شرکت نموده
و در گرایش نانومحاسبات در دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته
شد .ایشان بعد از اخذ مدرک دکتری در سال  1389با کسب
عنوان دانش آموخته برتر دکتری نانوفناوری کشور (به انتخاب
انجمن نانوفناوری ايران) ،به مدت دو سال با پژوهشگاه دانش
های بنيادی ( )IPMدر قالب طرح سربازی بنياد ملی نخبگان و نیز
پژوهشگر پسادکتری همکاری نمود .سپس در شهريورماه سال  1391به
استخدام دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين
طوسی در آمد .ایشان به مدت دو سال ،مدير گروه های آموزشی دانشکده
بوده و هم-اکنون معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی و

گواسرائی

علم مواد می باشد .وی در اين مدت ،عالوه بر اجرای چند طرح پژوهشی در
دانشگاه ،سرپرستی  13پايان نامه کارشناسی ارشد و  7پروژه کارشناسی
را به عهده داشته است .نتایج تحقیقات ایشان در قالب بیش از  30مقاله

اگر مي خواهي هستي را بشناسي ،خود را بشناس
(سقراط)

20

در مجالت معتبر بین المللی و بیش از  20کنفرانس معتبر داخلی و خارجی

هشتم
نهم

چاپ و ارائه شده است .دکتر منتظری در سال  ،1396به عنوان پژوهشگر
برگزيده جوان دانشگاه انتخاب شد.
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وی متولد مهر  1341در شهر
مقدسقموازیکخانوادهفرهنگی
است .تحصیالت دبیرستان را در
معتبرترین دبیرستان شهر قم

سيده فاطمه رضوي

شميماحتشامي

علي محمودي كلي

الهه جعفري

مبينا بابايي نژاد

مرضيهحسينجاني

مرضيه درخشان

مرضيه زماني

مريم

مهديعبداللهي

دوم دبیرستان

آرمان شيرخاني

امير محمد صفري

محمدامين
اصغري گواسرائي

زينب عباس زاده

ساغر صاحبي

شايان كريم پور

شقايق ادگي

كوثر طالعي

محمدمهديكرد

با اخذ دیپلم ریاضی و فیزیک و
معدل ممتاز به پایان رساند .پس
از گذراندن خدمت سربازی که
مقارن با جنگ تحمیلی شد ،در سال  1364در رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی
شریف پذیرفته شد .آقایی مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه نیوسات ولز استرالیا
و مقطع دکتری را در دانشگاه الفبرو انگلستان اخذ و پشت سر گذاشت و موفق شد
هر سه مقطع تحصیلی را در کوتاهترین زمان ممکن و با درجه عالی

مشهديحسينعلي

نريمان
حقدوستپشتيري

به پایان برساند.پروفسور آقایی در سال  1376به کشور بازگشت
و از اسفند همان سال در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مشغول بکار شد .وی همکاری موثری در شکل گیری دانشکده
مهندسی صنایع دانشگاه و گرایش های مختلف آن داشته است .او
نخستین عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی است که به مرتبه استادی در سال  1389نائل آمد.برخی
سوابق اجرایی*:دو دوره ریاست دانشکده صنایع*معاون مالی اداری دانشگاه
*قائم مقام ریاست دانشگاه*چندین دوره بعنوان مدیر گروه مهندسی صنایع

حميد ربيعي فراهاني

رضا عموزاده مهديرجي

رقيه محمدزاده

*عضو کمیته مهندسی صنایع وزارت علوم *عضو شاخه مهندسی صنایع
فرهنگستان علوم و تنها عضو وابسته فرهنگستان علوم از این دانشگاه.برخی
فعالیت های علمی*:دارای مقاالت متعدد در ژورنال ها و کنفرانس های معتبر

اگر مي خواهي هستي را بشناسي ،خود را بشناس
(سقراط)

22

نهم
دوم دبیرستان

داخلی و بین المللی*مولف و مترجم چندین کتاب که برخی از آن ها جز ء کتب
معتبر درسی دانشگاهی محسوب می شوند.
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ق

بولیدا
نشگاه

پروفسور مسعود ضیاء بشرحق

متولد  1337در شهر تهران و دانش آموخته مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک
نگار عقيق

سوم دبیرستان

آرينا خوش رفتار

الهه اميني

سيده مبينا روانپور

غزاله طاهري برازنده

كورش شاه نظري

مبينرستگار

پیشدانشگاهی

آيدا مهاجري

سيد بهراد بهشتي اول

زهرا ساجدي نيا

سمرسياهپوش

قبولیدانشگاه

زهرا ابياران

نيما خالوزاده

زهرا

سولماز

رمضانيتبريزي

نظري شمس آبادي

عليرضا صباغ يزدي

ریحانهمحمدی

دانشگاه فنی و مهندسی(خواجه نصیرالدین طوسی) در سال 1363هستند .از
شهریور  63تا اردیبهشت  ،66همزمان با دفاع مقدس در مراکز صنعتی از جمله
شرکت توانیر(نیروگاه بعثت) مشغول به فعالیت بودهاند .در
سال  1366به عنوان دانشجوی ممتاز با استفاده از بورس
تحصیلی دولتی جهت ادامه تحصیل در آمریکا مأمور شدند
اما با توجه به عدم صدور ویزای امریکا ،تحصیالت خود را در
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (ترمودینامیک و

محمد امين قاسم زاده

علوم وابسته) در سال  1367در دانشگاه بیرمنگام
انگلستان به پایان رساندند .در سال  1371موفق به دریافت دکتری مهندسی
مکانیک (گرایش توربوماشینها) از دانشگاه کرانفیلد انگلستان شدند.

تاکنــون حــدود  70مقالــه از ایشــان در مجــات علمــی بــه چــاپ رســیده اســت .حــدود 70
مقالــه نیــز در کنفرانسهــای معتبــر ارائــه شــده و یــا به چــاپ رسیدهاســت .دکتـــــر ضیاء
بشــر حــق دو جلــد کتــاب تالیــف نمــوده و  4پــروژه مهــم صنعتــی کشــور را بــه ســر انجــام
محمدامين
كريمي مزرعه شاهي

محمدحسينستاك

مريم
حبيب اله خان شهرياري

دوم دبیرستان
سوم دبیرستان
پیش داشگاهی
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رســانده انــد کــه نتایــج آنهــا مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد .وی در دوران فعالیــت
بــه عنــوان عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه ده عنــوان درس را تدریــس نمودهانــد .در حدود
 90پایــان نامــه کارشناســی 80 ،پایــان نامــه کارشناســی ارشــد و  10رســاله دکتــری را
راهنمایــی و مشــاوره نمودهانــد .از ســوابق اجرایــی ایشــان در دانشــگاه ،به معاونــت اداری
و مالــی دانشــگاه ،ریاســت دانشــکده مهندســی مکانیــک و قائــم مقــام رییــس دانشــگاه و
مدیــرکل دفتــر ریاســت و روابــط عمومــی میتــوان اشــاره نمــود.
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نگين رجبي

مهديه حنيفه پور

مهسا دليرروي فرد

هب انم خدا

KNTU.AC.IR

ماهان سلطاني فرد

ماهديس ملك

ماهنوش ملك

محمد علي جزيرئيان

kntu.ac.ir

سال تحصیلی 95-96

کس
موفق؛ ی است هک آینده را با دانش افزایی ،تالش ،خودباوری و

اخالقمیآراید.

دانش آموزان زعزی؛ هوش و اندیشه فعال شما رد ساهی پشت کار مجدا هن و

مح
بس
هدا یت دلسوزاهن والدین ترمتان ی ماهی ی تقدری و زهاران آفرین
است.

گــــــــــردآوریمــــــــدارک:

شما دانش آموزان ،زعزیرتین و سرشاررتین سرماهی وذخیره آینده این
چش
کشورید و انقالب اسالمی م ااظتنر شماست ات باویپند علم و اخالق آینده

یزیبارا ربایاریانزبرگرقمزبنید.
تحص
اکنون هک رد سال یلی  95-96تالش ارزشمنداتن با راهیابی هب
یم
علم
کانون علم و معرفت هب بارنشسته و نهال ی شما هب ن بهره مندی از

مس
چشمه زالل دانش رد یر رشد و بالندگی قرار گرفته است ،رب خود فرض

میدا نمهکاینتوفیقراهبشماتبریکگویم.

صن
علم
رد آستاهن نودمین سال تالش ی رد دااگشنه عتی خواهج نصیرالدین

طوسی ربخود می بالیم هک

علیخاکیصدیق
رئیسدااگشنه
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