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اخبار دانشکده

گفتگویی صمیمانه با جناب آقای دکتر موسوی مشهدی

مختلفتفاهم نامه های مربوط به دانشکده مهندسی مکانیک با صنایع 

ودانشکدهریاستهمتبهاخیرماهچنددرامضا شدهتفاهم نامه هایازبرخی
:ازعبارتند(دانشکدهپژوهشیمعاون)ریاسیدکترآقایجناب

قایآنمایندگیبههتکوشرکتبامشترکهمکاریتفاهم نامه یامضای-
-آموزشیهمکاری هایگسترشوایجادمنظوربهصدریمجیدمهندس

.پژوهشی
بهانایرصنعتیپمپ هایشرکتبامشترکهمکاریتفاهم نامه یامضای-

گسترشوایجادمنظوربهفرج پورمهدیمهندسآقاینمایندگی
.پژوهشی-آموزشیهمکاری های

آقایینمایندگبهایمن تیارشرکتبامشترکهمکاریتفاهم نامهامضای-
وشیآموزهمکاری هایگسترشوایجادمنظوربهامامیسیدمنصورمهندسی
.پژوهشی

ایندگینمبهایرانقالبسازانجامعه یبامشترکهمکاریتفاهم نامه یامضای-
-آموزشیهمکاری هایگسترشوایجادمنظوربهفقیهیمهندسآقای

.پژوهشی

درتپسایندرسالیچندوشدممنصوبتهراندانشگاهپژوهشی
ریاستعارف،دکترآقای،7۴سالاواخردر.بودمدانشگاهخدمت

سالاتودادندمنبهرافنیدانشکده یریاستحکمتهران،دانشگاه
فرصتبرای77سالدرسرانجام.بودمخدمتدرسمتایندر77

 هایفعالیتازدوربهآنازپسورفتمکشورازخارجبهمطالعاتی
زمتمرکخودعالقهموردپژوهشیزمینه هایوتدریسبراجرایی،

وعضهمسالهدودوره یپنجتاداشتمراافتخاراینضمندر.شدم
جوان ترداساتیباحضورامروزخوشبختانه.باشمدانشگاهممیزه هیات

ردهکپیداخوبیوسعتمختلفهازمینهدردانشکدههایفعالیت
.تداشانتظاردانشکدهآینده یبرایراخوبیاندازچشمتوانومی

رایبگرفتمتصمیمخدمتسالوپنجسیحدودازپسامساللذا
درتهبازنشساستادعنوانبهپسایناز.کنماقدامبازنشستگی

.بودخواهمدانشکدهخدمت
کارساندویچیسازه هایروی70دههاواسطتا۶۸سال هایدر

رداوکلنددانشگاهبهمطالعاتیفرصتبرای77سالدر.می کردم
درایرانهببازگشتدروآشناهیدروفرمتکنولوژیباورفتمامریکا
غییرتبهراتحقیقاتادامه،در.شدمفعالیتبهمشغولزمینههمین

ردکتآقایمرحومهمراهبهودادمگسترشپالستیکشکل های
پیوستیمدتولیوساختنوپایگروهبهمعصومیدکتروآقایبشارتی

آقایحضوربا.دادیمانجامزیادیکارهایشکل دهیزمینه هایودر
غییرترویبرتحقیقاتدکتری،دانشجویعنوانبهفرجیدکتر

شتهگذسالهای.داردادامههنوزوآغازشدشدیدپالستیکشکل های
فمختلرشته هایدانشجویانبرایرانانودوره هایدانشگاهکههم

واردناچاربهوکردمآمادهرامحاسباتینانومکانیکدرسکرد،آغاز
جویاندانشازبعضیکمکبانیزاخیرا.نانوشدمحوزه یدرتحقیقات
دلسازیمالبتهشدمبیوممتیکبیومکانیکزمینه یواردتکمیلی،
ارکمحدوداجزایروشبهمکانیکیسیستم هایوتحلیلوتجزیه

.استبودهدانشگاهدرخدمتمدتایندرطولاینجانباصلی
:دانشجویانبهتوصیه+
ردواعالقهوعشقباکهشدخواهدموفقصورتیدرتنهادانشجو-

کنیدملعشیوه ایبهبایدموفقیتبرای.باشدشدهخوددلخواهرشته
برایفضانبهتریدانشگاه.باشیدرشتهاینبهترین هایبتوانیدکه

ه یشبکقادرنددانشجویانفضادراین.شماسترشدوآینده سازی
نآازآیندهودربسازندرادانشجوواستادازقدرتمندیاجتماعی

فرصتاینقدرکهاستایندانشجویانبهمنتوصیه ی.گیرندبهره
عهمجموتمامازجوانینیرویازاستفادهباوبدانندراآمدهپیش

.شوندبهرمنددانشگاهامکانات

دکترآقایبجناتصمیمبی شکخبرمهم ترینکنونتاگذشتهخبرنامه یاز
ازشستگیبازنبهمکانیک،مهندسیدانشکده یدلسوزپدرمشهدی،موسوی
خود،توانحددرشمارهایندر.استدانشکدهعلمیهیئتعضویت
روزیادادامه،در.می نهیمارجرابزرگپژوهشگرواستاداینزحمات
رویپیشجایگاهونقشیادآورروزاینامیدوارمومی دارمگرامیرادانشجو

وشتالبرایمضاعفانگیزه ایمایه یوباشدایرانکشوردردانشجویان
دانشجویانیپژوهشوعلمیشکوفاییورشدمسیردرپیشازبیشپشتکار

.شوددانشکدهاین

سید فرشید چینی

فهرست دانشجویان برگزیده ی ریاست دانشکده

مسئولسخن مدیر 

:خودشانزبانازمشهدیموسویدکترآقایجنابمعرفی+
هندسیمرشته،انتخابدرکردم،شرکتدانشگاهکنکوردروقتی-

نظرممورددانشگاه هایازکدامهیچدرولیکردمانتخابراعمران
ریکاامبهتحصیلادامه یبرایگرفتمتصمیمپس.نشدمقبول

در.شدمعالقمندفیزیکرشته یبهکالجسالدودر.کنمعزیمت
یاری،اختدرس هایعنوانبهفیزیکلیسانسمقطعدرتحصیلحین

دوتهااندرآننتیجه یدروبرداشتمریاضیرشته یازدرستعدادی
که هاسالایندر.کردمدریافتفیزیکوریاضیکارشناسیمدرک

رایشگدررالیسانسفوقبوداسالمیانقالببحبوحه یبامصادف
ونقالباازپس.رساندمسرانجامبهآرکانزاسدانشگاهاتمیفیزیک
مهندسی یرشتهواردگرفتمتصمیماتمینیروگاهپروژه هایتعطیلی
مقطعیبراوشوم-داشتفیزیکبابیشتریقرابتکه-مکانیک
راادیافرانقالبازپسدولت.کردماقداممکانیکمهندسیدکتری

فرستادنداامریکبه(اتمیانرژیریاست)صالحیدکترسرپرستیبه
جذبورکشدانشگاه هایعلمیهیئت هایتکمیلبرایرااساتیدیتا

ازاماستخدپیشنهادایشانبامصاحبهازپسمدتیهممن.کنند
یدکترمدرکباهمبعدماهچند.رسیددستمبهمشهددانشگاه

هبآنازپسوبودمفردوسیدانشگاهدرسالدو.شدمایرانراهی
آندر.شدممنتقلتهراندانشگاهبه۶۵یا۶۴مهر.آمدمتهران
وبودنفر۱۲حدودامکانیکمهندسیدانشکده یاساتیدتعدادزمان

رحیمیاندکتر۶۹یا۶۸سال.می شدتدریسصرفماوقتبیشتر
هشیپژومعاونتتشکیلداشتند،عهدهبررادانشگاهریاستکه

خیلیپژوهشاینازپیش.دادندپیشنهادمنبهرافنیدانشکده ی
یککدهدانشدرمافقطنداشترونقیفنیدانشکدهدرودانشگاهدر

آندر.ودبآموزشدانشگاهکارمحور.داشتیمصنعتباارتباطدفتر
اتیداسازکدامهر.داشتدشواریبسیارروندمقاالتدریافتسال ها

کوپن هاازیکیدفعههربایدوداشتندمقالهدریافتکوپندانشگاه
سهحدودازپسپستطریقازتامی دادندتحویلکتاب خانهبهرا

ومی شدنوشتهA3اوراقدربایدمقاالت.برسددستشانبهمقالهماه
مقالهارسالازپس.می شدچسباندهآنرویدستیصورتبهعکسها
تپسدراصالحیه هابعضا.می کشیدطولماهششپنجحدودداوری

هربهمی کشیدطولسالیکازبیشمقالههرچاپشایدومی شدگم
شافزایوارتباطیفن آوری هایپیشرفتوزمانمروربهترتیب
گرفتنقرونباعثرفته رفتهتکمیلیتحصیالتدانشجویانتعداد

دورکمیمحوریآموزشازوشددانشکدهودانشگاهدرپژوهش
راهوپژوهشیمعاونتحوزهدرفعالیتسالسهحدودازپس.شدیم

دیرکلمسمتبهفنی،دانشکدهتکمیلیتحصیالتدفتراندازی

وبیستنمیزباسمناندانشگاهآینده،سالماهاردیبهشتششمتاچهارم-
خواهدرانایمکانیکمهندسانانجمنبین المللیساالنههمایشششمین

بهمراجعهبامی تواننددانشگاهتکمیلیمقاطعدانشجویانواساتید.بود
http://isme2018.semnan.ac.ir/شرکتجهتراالزماطالعات

.کنندکسبکنفرانسدر
.دندشانتخابنانوگرایشمدیرعنوانبهراستگودکترآقایجناب-
نامیکدیگرایشسرپرستیعنوانبهذاکرزادهدکتریآقاجنابحکم-

.شدتمدیدارتعاشاتوکنترل
پردیسپژوهشیمعاونتسمتحنفی زادهدکترآقایجناب-

.فتندگرتحویلیوسفی کمادکترآقایجنابازرافنیدانشکده های
دانشکدهاداریومالیمعاونتمسئولیتنیزصفرآبادیدکترآقایجناب-

.پذیرفتندرا
کدهدانشپژوهشیمعاونتسمتبهریاسیعلیرضادکترآقایجناب-

.شدندمنصوب
.شدنده دارعهدراتکمیلیتحصیالتمعاونتنیزعطاییدکترآقایجناب-
ردراخودفعالیتجدید،همکارعنوانبهصدیقیدکترآقایجناب-

.نمودندآغارمکانیکمهندسیدانشکده ی
(ص)مصطفیفن آوریوعلمجایزه یمراسمدرماهآذردومهفته یدر-

Okyayدکترآقایجناب Kaynakوکردهسفرتهراندانشگاهبه
.نمودندبرگزارسخنرانیجلسه ی

مهندسیدانشکده یدلسوزپدرمشهد،موسویدکترآقایجناب-
درفعالیتبههبازنشستاستادعنوانبهوشدهبانشستهزودیبهمکانیک

. دادخواهندادامهدانشکدهمجموعه ی
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-ی سینا مشایخ-فراهانی دبیری نیما -رزمجوفرد امیررضا 
-حسام الدین احمدی -مصطفی خاتمی -اقراری حاجی امید 

د سعی-سورنا سعیدی -سیاوش خداکرمی -حعفر فرهادی 
رضائیان

متین -علی ایزدی -راد هومانی سپهر -پیرمراد عرفان 
-کسری عابدی -خانلقی مهران -عرفان شاخصی -مختاری 

منشعدالت علیرضا -پیمان مردانی -امیررضا آزاد 

ی 
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ور
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زهرا -ابراهیمی ایمان -سپهری یمین -بهروزی کامیار 
شهریار -محمدعلی محمدی -آرمین طرقی -خدابخشی 

کریمیمحمد -موسوی زواجری سیده فاطمه -روحانی انارکی 
اصلعابدی حمیدرضا -پورپرشکوه 

محمودیامیرحسین -حسین خسروی -مهدوی فر محسن 
-شیراز رضا زرقانی -اشکان موقوفه -مصطفوی علیرضا 

-ی عرفان میرزای-کیارش آذرنیا -سیدامیرحسین علم الهدی
زهرا خدایی

شدهتکو برگزار با شرکت ۹۶/۶/7جلسه ای که در روز سه شنبه مورخ 


