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...این شناسنامه کوتاه، طلیعه و آغاز گام بلندي است که دانشکده 

فنی دانشـگاه تهران برداشـته اسـت تا بـا جهت دهی امکانات و 

فرصت ها و تدوینِ اهداف راهبــردي بــراي آینده، افتخارات 

پرشمار خود را تداوم بخشد. 

تاسیس �کانون مهندسین فارغ التحـصیل دانشـکده فنی� بـه عنوان 

نهاد پیوند دهنده فارغ التحصیالن دانشکده، تجربـه موفقـی بـود و 

پیوندها و همدلی هاي بســیاري را در پی داشــت؛ اما تجربــه 

دانشـگاه هاي معتبـر جهان، نشـان می دهد که بـراي جهت دهی 

امکانات و فرصت هاي مالی و مدیریتی در راســتاي توســـعه 

فیزیکی، ارتقاي علمی و بهبود فرآیند دریافت و هزینه کرد منابع 

مالی و اعتباري، تاسیس بـنیادهاي وابسـته ضرورت دارد. اکنون 

دانشـکده فنی نیز، که همواره دوسـتدارانش بـه اعتال و بهبــود 

وضعیت علمی آن اعتقاد تمام داشته اند، با تاسیس �بـنیاد حـامیان 

دانشـکده فنی�(بـنیاد فنی) گام در راه تازه اي گذاشـته اسـت که 

مقصد اصلی آن، همان جهت دهی به امکانات و فرصت هاي مالی 

و مدیریتی و مساعدت هاي دوستداران دانشکده است.بنیاد، با این 

ایده تاسیس شده است که منابع را متناسـب بـا توسـعه فیزیکی، 

نیازها و ضرورت ها و رسیدگی به امور دانشـجویان کم بـضاعت 

توزیع نماید و در عین حـال مجرایی باشـد بــراي مشــارکت 

دوستداران فنی در نیل و وصول به این مقصد...

احداث دانشکده فنی فومن
 وابسته به دانشکده فنی 

انتخابات بـنیاد حـامیان دانشـکده فنی، بـراي انتخاب 5 نفر عضو منتخب 

هیات امناي بنیاد، روز اول اسـفندماه سـال جاري و همزمان بـا بـرگزاري 

جشـن سـالیانه کانون مهندسـین فارغ التحـصیل دانشـکده فنی، در محـل 

ص 9 را بخوانیدپردیس مرکزي دانشکده فنی برگزار می شود.



سیدمحمد خاتمی:

دانشکده فنی در این هفتاد سال، واحد و موسسه اي بوده است که بیشـترین تاثیر را در حـیات علمی، صنعتی و اجتماعی ایران داشـته اسـت... امروز 

تقریباً همه گام هاي زیربنایی بزرگی که در این کشور برداشته شده است، یا توسط خود استادان و بزرگوارانی که در این دانشـکده بـودند و سـمت 

علمی داشتند، یا توسط تربیت شدگان این دانشکده بوده است... امروز به لطف خداوند ما دانشکده هاي فنی و مهندسی فراوانی داریم... اما از یاد نبریم 

که بسیاري از این دانشکده ها و دانشگاه ها و موسسات علمی نیز مدیون دانشکده فنی دانشگاه تهران هستند که بنیان گذاران آنجا بـودند... امروز هم، 

دانشکده فنی ما از معتبرترین و کارآمدترین موسسات علمی فنی و مهندسی کشـور ماسـت و بـه لطف خداوند در عرصه جهانی هم معتبـر اسـت. 

هم چنان که بسیاري از پرورده هاي این جا، از چهره هاي علمی و معتبر دنیاي امروز هستند... البته دانشکده فنی فقـط پرورنده مهندسـان و متخصصان 

فنی نبوده است؛ یکی از کانون هاي فعال و تپنده شعور دانشگاهی و دانشجویی براي حضور در عرصه هاي اجتماعی هم بوده است... دانشکده فنی تنها 

جوابگوي نیازهاي روز افزون جامعه ما براي توسعه و پیشرفت و قوت اقتصادي و علمی نبوده است، بلکه عالوه بر آن، یک کانون فعال بـوده اسـت 

براي زنده نگهداشتن روح آزادگی، روح استقالل و روح دفاع از حقوق مردم و جامعه ما؛ از این جهت هم دانشکده فنی ممتاز است.

مهندس بیژن نامدار زنگنه/ وزیر سابق نفت:

 از نظر من دانشکده فنی در طول عمرش فقط مهندس براي ایران تربیت نکرده است. بسیاري از دانش  آموختگان و دانشجویان دانشکده فنی در محیط 

کار، تالش و زندگش اجتماعی شان بیشتر از یک مهندس عمل کرده اند.مهندسان فنی چه قبل و چه بعد از انقـالب، نقـش موتورهاي کارآفرین این 

مملکت را داشته اند.

دکتر محمدهادي نژادحسینیان/ وزیر سابق صنایع سنگین:

 دانشکده فنی محل آموزش و تربیت نخبگانی است که هر یک در زمان خود از بهترین و فرهیخته ترین فرزندان این مرز و بوم بوده اند. در هرکجاي 

این مرز و بوم که اثري از سازندگی و آبادانی می بینید، بوي عطر عرق پیشانی فرزندان پرتالش فنی را نیز در آنجا استشمام می کنید. فرزندان فنی بـه 

سرباز سازندگی این کشور بودن افتخار می کنند.

مهندس طهماسب مظاهري/ وزیر اسبق امور اقتصادي و دارایی:

 دانشکده فنی در زمان ما، دو ویژگی برجسـته داشـت: اول این که سـطح علمی و نحـوه آموزش آن نسبـت بـه روز و زمان و نسبـت بـه آنچه در 

دانشکده هاي فنی و مهندسی دانشـگاه هاي بـزرگ دنیا مطرح می شـد، هماوردي داشـت و دیگر این که فعالیت هاي سیاسـی و اجتماعی در محـیط 

دانشکده، گرمی و رونق خود را داشت و به یک معنی، منشاء حرکت هاي سیاسی و اجتماعی دانشگاه تهران و آن هم خود موتور محرك و پیشتاز در 

مجموعه دانشگاه هاي کشور بود. نظم و انضباط حاکم در دانشکده فنی، مسلماً به روحیه همه دانشجویان آن سرایت می کرد و یقیناً بسیاري از باورها 

و نظم و انضباط فکري فارغ التحصیالن دانشکده فنی، حاصل دانش اندوزي در دانشکده فنی است.

مهندس حبیب ا... بیطرف/ وزیر سابق نیرو:

 مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی از برجسته ترین متخصصین در رشته هاي مختلف علوم مهندسی هستند و اکثر آن ها منشاء خدمات چشـمگیر و 

فعالیت هاي درخشانی در کشور ایران شده اند. روسا، اساتید و دانشجویان دانشکده فنی باید کوشـش کنند که اعتبـار و حـیثیت فنی را حـفظ کنند؛ 

فارغ التحصیالن فنی هم باید براي اعتالي فنی کمک کنند. دانشکده فنی باید همیشه از افتخارات ملی باشد و براي این کشـور و بـراي این ملت مفید 

باشد.

مهندس محسن خلیلی عراقی/ رییس کنفدراسیون صنعت ایران: 

دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان پیشاهنگ توسعه دانش و فنون مهندسی در ایران، جایگاه ویژه اي دارد و شایسته است که در آینده مهندسی نیز 

جایگاه ویژه خود را حفظ کند. در هر تحول و فرآیند توسعه اي در ایران، بـی تردید ردپایی از از اسـتادان و دانش آموختگان دانشـکده فنی می توان 

یافت. 



صاحب امتیاز: بنیاد حامیان دانشکده فنی

مدیر مسئول: دکتر رضا فرجی دانا

سردبیر: محمدرضا تقی  دخت 

حروفچینی: مژگان جعفري

صفحه آرایی: مرتضی زاهدي امیري

دانشکده فنی دانشگاه تهران، از ابتداي تاسیس در سال 1313، تاکنون به عنوان مهد مهندسی و اولین نهاد علمی و پژوهشی کشور، اندیشمندان و 

متخصصانی را به جهان علم تقدیم کرده است که همواره بـا ایفاي نقـش هاي محـوري در عرصه توسـعه فناوري و پژوهش، پیشـگام بـوده اند. 

فارغ التحصیالن دانشکده فنی، مرزهاي جغرافیایی را نیز در نوردیده اند و افتخارات زیادي را در عرصه هاي بـین المللی آفریده اند. دانش آموختگان 

دانشکده فنی، فرهیختگانی هستند که علم و تعهد را در خدمت به بشریت، آمیزه هم کرده اند. موفقیت فارغ التحـصیالن دانشـکده فنی در مقـاطع 

تحصیالت تکمیلی، کسب مقام توسط دانشجویان در مسابقات داخلی و بین المللی، چاپ مقاالت توسط اسـتادان و دانشـجویان در مجالت معتبـر 

بین المللی، شرکت در پروژه هاي عظیم صنعتی و ایجاد نهادهاي مشترك علمی با مراکز صنعتی، خود گواهی بر این مدعا است.

وجود هشت قطب علمی مصوب وزارت علوم تحقیقـات و فن آوري بـه شـرح زیر، نشـان دهنده کیفیت بـرتر فعالیت هاي علمی و پژوهشـی 

دانشکده فنی است:

    قطب علمی نفت و گاز در دانشکده مهندسی شیمی

    قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختها در دانشکده مهندسی عمران

    قطب هاي علمی سیستم هاي الکترو مغناطیسی کاربردي، کنترل و پردازش هوشمند و نانوالکترونیک در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

    قطب علمی فرآوري و شناسایی مواد با کارایی باال در دانشکده مهندسی متالورژي و مواد

    قطب علمی مکانیک تجربی هوشمند در دانشکده مهندسی مکانیک

    قطب علمی مهندسی نقشه برداري و مقابله با سوانح طبیعی در گروه مهندسی نقشه برداري

  در حال حاضر دانشکده فنی با بیش از 100 هزار متر مربع فضاي آموزشی و کمک آموزشی، حدود 3700 دانشجو در مقـطع کارشناسـی، 1700 

دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، 270 دانشجو در مقـطع دکترا و بـیش از 300 نفر عضو هیات علمی، هم تراز بـزرگترین دانشـگاه هاي صنعتی 

جهان به ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی مشغول است. وجود انستیتوهاي مختلف تحقیقاتی از جمله انستیتو مهندسی نفت، موسسـه پژوهش در 

مدیریت و برنامه ریزي انرژي، گروه پژوهشی بهینه سازي مهندسی، موسسه عالی پژوهشی خودرو،سوخت و محیط زیست، شـرکت مهاب فنی، 

مرکز تحقیقات و کاربرد مواد معدنی، موسسـه پژوهشـی فناوري هاي نوین در صنعت خودرو، موسسـه زیسـت مواد، موسسـه آب و انسـتیتو 

توربوماشین امکان ارتباط نزدیک تر صنعت و دانشکده را فراهم کرده است. غیرت ملی دانش آموختگان فنی و اشتیاق آنان به حفظ ارتباط مستمر 

و مستحکم با مهد مهندسی کشور، همواره پشتیبان مهمی براي دانشـکده بـوده اسـت. ما بـر این بـاوریم که گرد هم آوردن نسـل هاي مختلف 

دانش آموختگان دانشکده فنی و بهره گیري از کمک ها، تجارب و نظرات آنان، نقش مهمی در ارتقاي علمی و کیفی دانشکده فنی دارد.

  پس از تجربه موفق تاسیس کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی، اکنون تاسیس �بنیاد فنی�(بنیاد حامیان دانشکده فنی) گام دیگري اسـت 

براي اعتالي نام بلند و تاریخ درخشان دانشکده فنی. امید است با همکاري همه اعضاي خانواده بزرگ دانشکده فنی، این کار نیز قوام و دوام یابد و 

دانشکده فنی، سرافرازتر از همیشه، پاي به راه آینده اي پرشکوه و پرامید بگذارد. 

ویژه نامه بنیاد حامیان دانشکده فنی (بنیاد فنی)



از دریافت و پرورش ایده �بنیاد� تا رسیدن به جایگاه امروز، زمان بسیاري گدشته اسـت و پیمودن 

این راه، تا بدین جا داستانی بلند دارد که شرحی است از تالش ها و پیگیري هاي فراوان و سـخت. 

ادامه این راه که تا نیمه اسفند 1385 به تاسیس بـنیاد رسـید، اکنون منتظر یاري ها و همراهی هاي 

تازه است و بنیاد، چشم به راه همراهی ما و همراهان تازه... 

آنچه در پی می آید، تصاویر کوتاهی است از بخشی از راهی که تا بدین جا طی شده است.

مجمع موسسین 

اولین مجمع موسسین بنیاد فنی، در تاریخ85/3/8 با حضور کلیه اعضاي موسس تشکیل شد. در این جلسه:

ـ اساسنامه موسسه مشتمل بر 30 ماده تنظیم و به تصویب کلیه موسسین رسید.

ـ تقاضانامه ثبت موسسه، پس از تنظیم به امضاي کلیه موسسین رسید.

ـ موسسین، شش نفر از اعضاي هیات امناء را طبق ماده 10 اساسنامه بشرح ذیل معرفی نمودند:

   1- آقاي دکتر محمد رحیمیان به انتخاب شوراي دانشکده فنی

   2- آقاي مهندس محمد عطاردیان به انتخاب شوراي عالی کانون

   3- آقاي دکتر رضا فرجی دانا به انتخاب شوراي دانشکده فنی

   4-آقاي مهندس سیدعباس موسوي رهپیما به انتخاب شوراي عالی کانون

   5- آقاي دکتر سیدمحمد هادي نژادحسینیان به عنوان رئیس شوراي عالی کانون

   6- آقاي دکتر محمود نیلی احمدآبادي به عنوان رئیس دانشکده فنی

پنج نفر از اعضاي هیات امنا نیز توسط فارغ التحصیالن دانشکده فنی در انتخاباتی که در تابستان سال 1386 برگزار می شود، 

برگزیده خواهند شد. 

هیات امناي بنیاد و انتخابات داخلی آن

عصر همان روز که مجمع موسسین بنیاد تشکیل شد و اساسنامه به تصویب رسـید، اعضاي هیات امناي منتخب نیز تشـکیل 

جلسه دادند. در این جلسه:

ـ انتخابات داخلی هیات امناء برگزار واعضاي آن به شرح زیر انتخاب شدند:

   1- آقاي دکتر محمد هادي نژاد حسینیان/ به سمت رئیس هیات امناء

   2- آقاي دکتر محمود نیلی احمد آبادي/ به سمت نایب رئیس هیات امناء

   3- آقاي دکتر محمد رحیمیان / به سمت دبیر هیات امناء

ـ انتخابات اعضاي هیات مدیره و بازرسین برگزار و:

   1- آقایان دکتر رضا فرجی دانا، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره/ مهندس محمد عطاردیان، نایب رئیس هیئت مدیره/

        مهندس سید عباس موسوي رهپیما، خرانه دار، به عنوان اعضاي هیات مدیره براي یک دوره سه ساله انتخاب شدند.

اکنون همه ما در آغاز راهی هستیم که بعد از حدود یکسال و نیم تالش، تازه به آغاز خود رسیده است؛ این شـروع نو را بـه 

همه دوستداران دانشکده فنی، دانشجویان، اساتید و فارغ التحصیالن سال هاي دور و نزدیک دانشکده، تبریک گفته و چشـم 

انتظار یاري ها و همراهی هاي همه اعضاي خانواده بزرگ فنی هستیم. 

بنیاد فنی، بنیاد دوستی ها، همدلی ها و همراهی هاي تازه خواهد بود. چنین باد.

اکنون همه ما در آغاز راهی 

هستیم که بعـد از حـدود 

یکسال و نیم تالش، تازه به 

آغاز خود رسیده است. 

بنیاد فنی، بنیاد دوستی ها، 

همدلی ها و همراهی هـاي 

تازه خواهد بود.                                                               

ادامه خبر یک

بنیادي تازه براي اعتالي دانشکده فنی



دانش آموخته راه و ساختمان سال 1356 - رئیس دانشـکده فنی از سـال 64 تا 68 - رئیس 

دانشگاه تهران از سال 1368 تا سال 1372 - معاون پژوهشی سابق دانشگاه تهران

دانش آموخته راه و ساختمان سال 1338 - عضو شوراي عالی و رئیس هیات مدیره کانون 

مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی - دبیرکل کانون انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران 

- عضو هیئت مدیره و دبـیر انجمن شـرکت هاي راهســازي ایران - رئیس هیأت مدیره 

شرکت عطاردیان

دانش آموخته مهندسی برق سال 1365 - رئیس سابق دانشکده فنی - رئیس سابق دانشگاه 

تهران (از سال 1381 تا 1384 ) 

دانش آموخته مهندسی شیمی سال 1341 - مدیرعامل شرکت فومن شیمی و عضو شوراي 

عالی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

دانش آموخته مهندسی عمران سال 1349 - وزیر اسبق راه و ترابـري و صنایع سـنگین - 

رئیس شوراي عالی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی

دانش آموخته مهندسی متالورژي و مواد دانشگاه شـیراز سـال 1360 - رئیس پـردیس 

دانشکده هاي فنی دانشگاه تهران از سال 1382 تا کنون - معاون پژوهشی سابق دانشکده فنی



خالصه خبر:

ـ اختصاص حدود هفتاد هزار 

متر مربــــــــع زمین در 

شهرستان فومن

ـ  ـ ســاخت مجموعه اداري 

آموزشی مورد نیاز بـا نظارت 

دانشکده فنی

ـ تجهیـز کامـل فضاهــاي 

اداري و آموزشـــی پس از 

آماده سازي

ـ احـداث یک واحـد صنعتی 

در شهرســـــتان فومن و 

اختصـاص کلیـه درآمد هـا و 

عواید آن بـه دانشـکده فنی 

فومن براي تامین هزینه هاي 

بهره برداري

ـ وقــف خاص کل مجموعه 

براي دانشکده فنی دانشگاه 

تهران

ـ آغاز فعالیت جهت ساخت 

خوابگاه بـراي دانشـجویان 

مدیرعامل گروه صنعتی فومن شـیمی, بــا امضاي 

وقـف نامه و موافقـت نامه اي بــا دانشــگاه تهران, 

موقوفه اي شامل حدود 70000 متر مربع زمین, 5000 

متر زیربــنا و تجهیزات کامل را جهت تأســـیس 

دانشکده فنی فومن اختصاص داد.

مهندس سیدعبـاس موسـوي ره پیما, دانش آموخته 

دانشـکده فنی دانشـگاه تهران، در مراســم امضاي 

وقف نامه و توافقنامه تاسیس دانشکده فنی فومن، که 

در باشگاه دانشـگاه تهران برگزارشـد, هدف از این 

کار را عالوه بر نیت خیر در کمک به گسترش آموزش عالی در شهرستان فومن، گسـترش و اعتالي نام دانشـکده 

فنی به عنوان مهد مهندسی کشور دانست.

در این مراسـم،که رییس دانشـگاه تهران، رییس دانشـکده فنی و جمعی از معاونین و  مدیران و فارغ  التحـصیالن 

برجسته دانشگاه حضور داشتند، اعالم شد دانشکده فنی فومن، به عنوان یکی از دانشکده هاي زیرمجموعه دانشـکده 

فنی و وابسته به آن عمل خواهد کرد و کلیه مقررات، ضوابط و قوانین اداري و ستادي دانشـکده فنی بـر آن حـاکم 

خواهد بود.

در این مراسم، هم چنین رییس دانشکده فنی، با تشکر از نیت خیر واقف محترم، ضمن اشاره به سوابـق همکاري و 

مساعدت هاي مهندس موسوي رهپیما به دانشکده فنی، در سخنانی با اشاره به تنگناهاي بـودجه اي دانشـکده فنی از 

محل بودجه عمومی دانشگاه، مساعدت هاي بیرونی را که عموماً از سوي فارغ التحصیالن موفق دانشکده فنی صورت 

می گیرد، منشاء برکات فراوان براي دانشکده فنی دانست و اعالم کرد اگر این گونه مساعدت ها و کمک ها نباشـد، 

مسیر توسعه و گسترش و اعتالي دانشکده فنی با مشکل مواجه می شود؛ چرا که سرانه هاي تخصیص یافته بودجه اي، 

بیشتر صرف هزینه هاي جاري و آموزشی دانشکده می شود. گفتنی اسـت دانشـکده فنی فومن که بـا هزینه مهندس 

موسوي رهپیما در حال ساخت است، قرار است در رشته هاي مهندسی شیمی, نفت و صنایع در مقـطع کارشناسـی و 

بیوتکنولوژي, محیط زیست و مخازن نفت و گاز در مقطع کارشناسی ارشد دانشـجو پذیرش نماید.  هم چنین مقـرر 

 DBA در مقـطع کارشناسـی ارشـد و MBA شده است عالوه بر این رشته ها, دانشکده فنی فومن, در دوره هاي

درمقطع دکتري دانشجو بپذیرد. هم چنین قابل ذکر است که مهندس موسوي رهپیما اقداماتی را نیز جهت تأسیس و 

ساخت خوابگاه براي دانشجویان دختر دانشکده فنی آغاز نموده اند.

مهندس هدایت اهللا دهش، مدیر عامل شرکت سـاراول، 

قطعه زمینی را به مساحت تقریبی 2500 مترمربع در منطقه 

سعادت آبـاد تهران، جهت ســاخت خوابــگاه بــراي 

دانشــجویان دختر دانشــکده فنی اهدا کرده و عملیات 

ساخت این خوابگاه، بـا نظارت دانشـکده فنی دانشـگاه 

تهران و با هزینه ایشان در حال انجام است.

در مراسم آغاز به سـاخت این مجموعه، که بـا حـضور 

معاونین دانشگاه و رییس و هیات رییسـه دانشـکده فنی 

ـ مالی دانشــگاه  بـرگزار شــد، دکتر امید معاون اداري 

تهران،کمبود خوابگاه بـراي دانشـجویان، بـه خصوص 

دانشجویان دختر را،  یکی از مشکالت محسوس دانشگاه 

دانست. وي ضمن برشمردن مشکالت بودجه اي, اداري و 

سازمانی احداث خوابگاه هاي دانشـجویی گفت:�حـتی در 

پاره اي موارد, بعد از جلب نظر خیرین هم, براي احـداث 

خوابگاه مشکل داشته ایم�. 

دکتر محمود نیلی احمدآبادي، رییس دانشکده فنی نیز دراین مراسم, ضمن تشکر از نیت خیر مدیرعامل شـرکت 

ساراول, احداث این خوابگاه را گامی مهم براي ساماندهی و سـکونت دانشـجویان دختر دانشـکده فنی برشـمرد و 

کمک هاي مردمی به دانشکده فنی را پشتیبان همواره فعالیت هاي ویژه این دانشکده دانست.

در ادامه مراسم, مدیرعامل شرکت ساراول, ضمن اعالم این که اهداي این زمین و ساخت خوابگاه براي دانشـکده 

فنی, به دلیل عالقه ایشان به فعالیت هاي علمی دانشکده فنی است, اظهار داشت: �در این زمین که مساحـت آن 2320 

متر مربع است, خوابگاهی در دو طبقه با هزینه شرکت ساراول سـاخته خواهد شـد و انشـاءاهللا در سـال 1387 بـه 

بهره برداري خواهد رسید�.

گفتنی است در احداث این خوابگاه که تماما با هزینه شرکت ساراول در حال سـاخت اسـت، عالوه بـر طبقـات 

مسکونی، یک طبقه زیرزمین نیز جهت دایرکردن بخش هاي خدماتی مثل محیط هاي ورزشی, لباس شویی, خدمات 

وغیره دیده شده است و مقرر است یک باب کتابخانه نیز در طبقه اول ساخته شود. 

هم چنین قابل ذکر است که در سال 1379 نیز مهندس دهش، 30% از سـهام شـرکت سـاراول را بـا هدف اعطاي 

بورس تحصیلی به افراد مستعد، اعزام به خارج دانشجویان ممتاز، گسترش آموزش زبـان انگلیسـی بـه دانشـجویان 

دانشکده فنی و ایجاد یک مهمانسرا براي استادان خارجی به دانشکده فنی واگذار نموده اند. 

ایشان عالوه بر ساخت خوابگاه فوق الذکر و واگذاري 30% سهام شرکت ساراول به دانشکده فنی، تاکنون بیش از 

دو میلیارد ریال به دانشکده فنی کمک نقدي نمودند.

خالصه خبر:

ـ اختصاص قطعه زمینی به مساحت  

تقریبــی دو هزار و پانصد متر در 

سعادت آباد تهران

ـ ساخت مجموعه خوابگاهی مورد 

توافق با نظارت دانشکده فنی

ـ تجهیـز کــل مجموعــه پــس از 

آماده سازي

ـ اختصــاص مجموعـــه پـــس از 

آماده ســـازي بـــراي خوابـــگاه 

دانشجویان دختر دانشکده فنی

ـ واگذاري 30% ســهام شـــرکت 

ساراول به دانشکده فنی

ـ  بــیش از دو میلیارد ریال کمک 

نقدي به دانشکده فنی در چند سال 

گذشته

ساخت دانشکده فنی فومن از دو سال پیش آغاز شده است

عملیات اجرایی ساخت خوابگاه آغاز شده است



خالصه خبر:

ـ اختصاص حدود هفتاد هزار 

متر مربــــــــع زمین در 

شهرستان فومن

ـ  ـ ســاخت مجموعه اداري 

آموزشی مورد نیاز بـا نظارت 

دانشکده فنی

ـ تجهیـز کامـل فضاهــاي 

اداري و آموزشـــی پس از 

آماده سازي

ـ احـداث یک واحـد صنعتی 

در شهرســـــتان فومن و 

اختصـاص کلیـه درآمد هـا و 

عواید آن بـه دانشـکده فنی 

فومن براي تامین هزینه هاي 

بهره برداري

ـ وقــف خاص کل مجموعه 

براي دانشکده فنی دانشگاه 

تهران

ـ آغاز فعالیت جهت ساخت 

خوابگاه بـراي دانشـجویان 

مدیرعامل گروه صنعتی فومن شـیمی, بــا امضاي 

وقـف نامه و موافقـت نامه اي بــا دانشــگاه تهران, 

موقوفه اي شامل حدود 70000 متر مربع زمین, 5000 

متر زیربــنا و تجهیزات کامل را جهت تأســـیس 

دانشکده فنی فومن اختصاص داد.

مهندس سیدعبـاس موسـوي ره پیما, دانش آموخته 

دانشـکده فنی دانشـگاه تهران، در مراســم امضاي 

وقف نامه و توافقنامه تاسیس دانشکده فنی فومن، که 

در باشگاه دانشـگاه تهران برگزارشـد, هدف از این 

کار را عالوه بر نیت خیر در کمک به گسترش آموزش عالی در شهرستان فومن، گسـترش و اعتالي نام دانشـکده 

فنی به عنوان مهد مهندسی کشور دانست.

در این مراسـم،که رییس دانشـگاه تهران، رییس دانشـکده فنی و جمعی از معاونین و  مدیران و فارغ  التحـصیالن 

برجسته دانشگاه حضور داشتند، اعالم شد دانشکده فنی فومن، به عنوان یکی از دانشکده هاي زیرمجموعه دانشـکده 

فنی و وابسته به آن عمل خواهد کرد و کلیه مقررات، ضوابط و قوانین اداري و ستادي دانشـکده فنی بـر آن حـاکم 

خواهد بود.

در این مراسم، هم چنین رییس دانشکده فنی، با تشکر از نیت خیر واقف محترم، ضمن اشاره به سوابـق همکاري و 

مساعدت هاي مهندس موسوي رهپیما به دانشکده فنی، در سخنانی با اشاره به تنگناهاي بـودجه اي دانشـکده فنی از 

محل بودجه عمومی دانشگاه، مساعدت هاي بیرونی را که عموماً از سوي فارغ التحصیالن موفق دانشکده فنی صورت 

می گیرد، منشاء برکات فراوان براي دانشکده فنی دانست و اعالم کرد اگر این گونه مساعدت ها و کمک ها نباشـد، 

مسیر توسعه و گسترش و اعتالي دانشکده فنی با مشکل مواجه می شود؛ چرا که سرانه هاي تخصیص یافته بودجه اي، 

بیشتر صرف هزینه هاي جاري و آموزشی دانشکده می شود. گفتنی اسـت دانشـکده فنی فومن که بـا هزینه مهندس 

موسوي رهپیما در حال ساخت است، قرار است در رشته هاي مهندسی شیمی, نفت و صنایع در مقـطع کارشناسـی و 

بیوتکنولوژي, محیط زیست و مخازن نفت و گاز در مقطع کارشناسی ارشد دانشـجو پذیرش نماید.  هم چنین مقـرر 

 DBA در مقـطع کارشناسـی ارشـد و MBA شده است عالوه بر این رشته ها, دانشکده فنی فومن, در دوره هاي

درمقطع دکتري دانشجو بپذیرد. هم چنین قابل ذکر است که مهندس موسوي رهپیما اقداماتی را نیز جهت تأسیس و 

ساخت خوابگاه براي دانشجویان دختر دانشکده فنی آغاز نموده اند.

مهندس هدایت اهللا دهش، مدیر عامل شرکت سـاراول، 

قطعه زمینی را به مساحت تقریبی 2500 مترمربع در منطقه 

سعادت آبـاد تهران، جهت ســاخت خوابــگاه بــراي 

دانشــجویان دختر دانشــکده فنی اهدا کرده و عملیات 

ساخت این خوابگاه، بـا نظارت دانشـکده فنی دانشـگاه 

تهران و با هزینه ایشان در حال انجام است.

در مراسم آغاز به سـاخت این مجموعه، که بـا حـضور 

معاونین دانشگاه و رییس و هیات رییسـه دانشـکده فنی 

ـ مالی دانشــگاه  بـرگزار شــد، دکتر امید معاون اداري 

تهران،کمبود خوابگاه بـراي دانشـجویان، بـه خصوص 

دانشجویان دختر را،  یکی از مشکالت محسوس دانشگاه 

دانست. وي ضمن برشمردن مشکالت بودجه اي, اداري و 

سازمانی احداث خوابگاه هاي دانشـجویی گفت:�حـتی در 

پاره اي موارد, بعد از جلب نظر خیرین هم, براي احـداث 

خوابگاه مشکل داشته ایم�. 

دکتر محمود نیلی احمدآبادي، رییس دانشکده فنی نیز دراین مراسم, ضمن تشکر از نیت خیر مدیرعامل شـرکت 

ساراول, احداث این خوابگاه را گامی مهم براي ساماندهی و سـکونت دانشـجویان دختر دانشـکده فنی برشـمرد و 

کمک هاي مردمی به دانشکده فنی را پشتیبان همواره فعالیت هاي ویژه این دانشکده دانست.

در ادامه مراسم, مدیرعامل شرکت ساراول, ضمن اعالم این که اهداي این زمین و ساخت خوابگاه براي دانشـکده 

فنی, به دلیل عالقه ایشان به فعالیت هاي علمی دانشکده فنی است, اظهار داشت: �در این زمین که مساحـت آن 2320 

متر مربع است, خوابگاهی در دو طبقه با هزینه شرکت ساراول سـاخته خواهد شـد و انشـاءاهللا در سـال 1387 بـه 

بهره برداري خواهد رسید�.

گفتنی است در احداث این خوابگاه که تماما با هزینه شرکت ساراول در حال سـاخت اسـت، عالوه بـر طبقـات 

مسکونی، یک طبقه زیرزمین نیز جهت دایرکردن بخش هاي خدماتی مثل محیط هاي ورزشی, لباس شویی, خدمات 

وغیره دیده شده است و مقرر است یک باب کتابخانه نیز در طبقه اول ساخته شود. 

هم چنین قابل ذکر است که در سال 1379 نیز مهندس دهش، 30% از سـهام شـرکت سـاراول را بـا هدف اعطاي 

بورس تحصیلی به افراد مستعد، اعزام به خارج دانشجویان ممتاز، گسترش آموزش زبـان انگلیسـی بـه دانشـجویان 

دانشکده فنی و ایجاد یک مهمانسرا براي استادان خارجی به دانشکده فنی واگذار نموده اند. 

ایشان عالوه بر ساخت خوابگاه فوق الذکر و واگذاري 30% سهام شرکت ساراول به دانشکده فنی، تاکنون بیش از 

دو میلیارد ریال به دانشکده فنی کمک نقدي نمودند.

خالصه خبر:

ـ اختصاص قطعه زمینی به مساحت  

تقریبــی دو هزار و پانصد متر در 

سعادت آباد تهران

ـ ساخت مجموعه خوابگاهی مورد 

توافق با نظارت دانشکده فنی

ـ تجهیـز کــل مجموعــه پــس از 

آماده سازي

ـ اختصــاص مجموعـــه پـــس از 

آماده ســـازي بـــراي خوابـــگاه 

دانشجویان دختر دانشکده فنی

ـ واگذاري 30% ســهام شـــرکت 

ساراول به دانشکده فنی

ـ  بــیش از دو میلیارد ریال کمک 

نقدي به دانشکده فنی در چند سال 

گذشته

ساخت دانشکده فنی فومن از دو سال پیش آغاز شده است

عملیات اجرایی ساخت خوابگاه آغاز شده است



تدوین آیین نامه اجرایی انتخابات بنیاد

آیین نامه اجرایی انتخابات اعضاي هیات امناي بنیاد فنی تدوین شد. به گزارش خبرنگار ما، در راسـتاي بـرگزاري بـهتر 

انتخابات اعضاي باقیمانده هیات امناي بنیاد حامیان دانشکده فنی، آیین نامه اجرایی این انتخابات، تدوین و در جلسـه مورخ 

6/11/86 هیات امناي بنیاد بررسی و به تصویب نهایی رسید.گفتنی است این آیین نامه، مبناي اجرایی برگزاري انتخابـات 

اول اسفندماه بنیاد فنی خواهد بود.

افتتاح دفتر مرکزي بنیاد حامیان دانشکده فنی

دفتر مرکزي بنیاد حامیان دانشکده فنی (بنیاد فنی) مهرماه امسال رسماً آغاز به کار کرد. این دفتر که با تالش مدیر عامل 

بنیاد و پشتیبانی دانشکده فنی فعال شده است، طی حدود 2 ماه عملیات بهسازي، آماده و تجهیز شـده اسـت و هم اکنون بـه 

عنوان دفتر مرکزي بنیاد فنی در حال فعالیت است.هم چنین قابل ذکر است که کار تجهیز و نوسازي این دفتر، با کمک هاي 

اهدایی دانشکده فنی و کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده و یکی از یاریگران بنیاد که مبـلغ اهدایی خود را بـراي این 

منظور اختصاص داده بود، انجام گرفته است.

گفتنی است دفتر مرکزي بنیاد فنی، در نشانی: خیابان طالقانی، بین وصال و قدس، سـاختمان 111، طبقـه سـوم، نزدیک 

دانشگاه تهران واقع شده است و عالقمندان می توانند با شماره تلفن هاي 88953244 و 88953178 با این دفتر تماس بگیرند.

کمک هزینه بنیاد فنی براي رتبه هاي زیر 100 کنکور 

رتبه هاي زیر 100 کنکور سراسري در دانشکده فنی از بنیاد حامیان دانشکده کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند. بـنا 

بر تصمیم بنیاد حامیان دانشکده فنی، از این پس هر ساله دانشجویانی که با رتبه زیر 100 وارد دانشـکده فنی می شـوند، بـه 

صورت ماهیانه کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند. دکتر رضا فرجی دانا، مدیر عامل بنیاد حامیان دانشـکده فنی، ضمن 

اعالم اینکه بنیاد از امسال پرداخت این کمک هزینه را در دستور کار خود قرارداده است، اشـاره کرد که این کمک هزینه 

براي پوشش بخشی از هزینه هاي تحصیلی و کم تر کردن دغدغه هاي دانشـجویان نخبـه اسـت تا  انشـاء ا... این عزیزان در 

تحصیل خود موفق تر باشند. مدیر عامل بنیاد اظهار امیدواري کرد بـا افزایش توانمندي مالی بـنیاد، مبـالغ و نفرات دریافت 

کننده این کمک بیشتر شود. گفتنی است بر اساس تصمیم اخذ شده، بنیاد امسال به هر دانشجوي زیر 100 که وارد دانشکده 

فنی شود، ماهیانه یک میلیون ریال به عنوان کمک هزینه تحصیلی خواهد پرداخت.

مهندس علیقلی فرداد ، دانش آموخته مهندسـی بـرق پردیس دانشـکده هاي فنی، که 

اکنون مدیر عامل شرکت کابل کرمان است، مبـلغ یک میلیارد ریال بـه طرح توسـعه 

پردیس 2 دانشکده هاي فنی کمک کرد.

 به گزارش دفتر ریاست و ستاد پردیس دانشکده هاي فنی، مهندس فرداد، مدیر عامل 

شرکت کابل کرمان که از شرکت هاي موفق صنعتی در زمینه سخت افزارهاي صنعت 

برق است، در نشستی که با عنوان �دعوت خانواده بزرگ فنی براي مشـارکت در طرح 

بزرگ توسعه مجموعه پردیس 2 دانشکده فنی� در اسفند ماه 85 برگزار شد، اعالم نمود که مبلغ یک میلیارد ریال را به عنوان 

کمک به طرح توسعه پردیس دانشکده هاي فنی اختصاص داده است.

براساس همین گزارش، دکتر محمود نیلی احمد آبادي نیز با اهداي لوح تقدیر، از مساعدت مهندس فرداد تشـکر نمودند. 

در متن این سپاس نامه آمده است: �از مساعدت و پشتیبانی جنابـعالی در توسـعه مجموعه پردیس 2 دانشـکده فنی صمیمانه 

تشکر و قدردانی می نماید. بی شک مساعدت و یاري خانواده بزرگ فنی در اعتالء و گسترش دانشـکده فنی، مهد مهندسـی 

کشور، مفید و موثر خواهد بود و این عمل سخاوتمندانه حضرتعالی، باعث ترغیب دیگر دوستداران فنی خواهد شد�.

خالصه خبر:

ـ اهداي یک میلیارد ریال بـــــه 

عنوان کمک به توسعه دانشکده 

فنی

ـ مورد مصرف در طرح توســعه 

پردیس 2 دانشکده فنی

ـ واریز مبـــلغ طی 10 قســــط 

یکصد میلیون ریالی بـه صورت 

ماهانه



انتخابات بنیاد حامیان دانشکده فنی، براي انتخاب 5 نفر عضو منتخب هیات امناي بـنیاد، روز اول اسـفندماه سـال جاري و 

همزمان با برگزاري جشن سالیانه کانون مهندسـین فارغ التحـصیل دانشـکده فنی، در محـل پردیس مرکزي دانشـکده فنی 

برگزار می شود.

این انتخابات، بر اساس بند �ب� ماده 10 اساسنامه بنیاد فنی، که مقرر می دارد 5 نفر از اعضاي هیات امناي بنیاد با راي مستقیم 

دانش آموختگان دانشکده انتخاب شوند، برگزار می شود و منتخبان آن، به عضویت هیات امناي بنیاد در می آیند.

 بر طبـق اساسـنامه بـنیاد، بـراي انتخاب این اعضاء، 6 نفر عضو ثابـت هیات امناء، از میان اسـامی پیشـنهادي، 15 نفر از 

دانش آموختگان، استادان و یا دوستداران دانشکده فنی را که کمک شایان توجهی به ارتقاء و اعتالي دانشکده نموده اند، بـه 

عنوان کاندیدا انتخاب می نمایند و انتخاب آن ها را به راي می گذارند. در مرحله بعد، 5 نفر از میان این افراد، بـا راي مستقـیم 

دانش آموختگان دانشکده فنی، به عنوان �اعضاي منتخب� به عضویت هیات امناي بنیاد در می آیند. جلسـه هیات امناي بـنیاد 

براي انتخاب 15 نفر کاندیداي انتخابات، روز شنبه 86/11/6 در محل دفتر مرکزي بنیاد برگزار خواهد شد. گفتنی است بـر 

طبق اساسنامه، هیات امناي بنیاد حامیان دانشکده فنی، 6 نفر عضو ثابت (اعضاي موسس بنیاد) و 5 نفر عضو منتخب دارد.

حسابهاي اختصاصی بنیاد براي دریافت کمک هاي حامیان دانشکده فنی افتتاح شد

براي دریافت کمک هاي یاریگران بنیاد و حامیان دانشکده فنی، حساب هاي اختصاصی ویژه اي در بانک تجارت و بـانک 

کارآفرین افتتاح شده است. از آنجا که تعداد زیادي از عالقمندان و حامیان دانشکده فنی، در جلسه افتتاحیه فعالیت هاي بنیاد 

که 13 تیرماه برگزار شد، حضور نداشتند و براي 

اهداي کمک به بنیاد اعالم آمادگی کرده اند، حساب شماره136026100 عهده بانک تجارت، شعبـه اردیبهشـت تهران(کد 

187)، و حساب شماره 5ـ144089ـ02 عهده بانک کارآفرین، شعبه کارگر شمالی(کد2/13) به نام بنیاد حامیان دانشـکده 

فنی افتتاح شده است تا چنانچه حامیان دانشکده تمایل داشته باشـند، کمک هاي خود را بـه این حسـاب ها واریز نمایند. الزم 

است حامیان ارجمند، رونوشت فیش واریزي خود را به نشانی بنیاد ارسـال و یا از طریق تلفن هاي ذکر شـده، فکس نمایند تا 

در پرونده آنها به عنوان یاریگر بنیاد نگهداري شود.

کمک قابل توجه بنیاد به طرح توسعه پردیس 2 دانشکده فنی

بنیاد فنی، از طریق جذب کمک هاي حامیان دانشکده، کمک قابل توجهی به طرح توسـعه پردیس2 دانشـکده فنی نموده 

است. به گفته مدیر عامل بنیاد، پس از آغاز فعالیت بنیاد، عالوه بر دریافت کمک ها براي اهداف عام بنیاد، به صورت خاص 

طرح توسعه پردیس 2 دانشکده فنی نیز به حامیان معرفی شد که از این طریق تا کنون بیش از شـش میلیارد ریال بـودجه بـه 

صورت اختصاصی جهت کمک به این پروژه دریافت و در اختیار دانشکده قرار گرفته است.

گفتنی است طرح توسعه پردیس 2 دانشکده فنی با برآورد بودجه اي بالغ بر دویست میلیارد ریال، در پنج فاز که فاز اول آن 

در حال ساخت است، آغاز شده و با توجه به عدم اختصاص بودجه هاي عمرانی به آن، قرار است تمامی اعتبارات آن از محـل 

کمک هاي یاریگران بنیاد تامین شود.

به زودي گروه داوطلبان بنیاد فنی سازماندهی می شود

گروه داوطلبان همکاري با بنیاد فنی، که عمدتاً از دانشـجویان عالقـمند دانشـکده فنی هسـتند، بـه زودي جهت پیگیري 

فعالیت هاي بنیاد سازماندهی می شوند. پس از افتتاح بنیاد، تعداد زیادي از دانشـجویان دانشـکده فنی، آمادگی خود را بـراي 

فعالیت داوطلبانه در راستاي اهداف بنیاد اعالم  نموده اند که به گفته مسئولین بنیاد، به زودي این گروه در یکی از دفاتر بنیاد 

فنی سازماندهی خواهند شد تا اهداف و فعالیت هاي بنیاد را پیگیري نمایند.



1313 / افتتاح دانشکده فنی، به عنوان یکی از دانشکده هاي شش گانه دانشگاه تهران

0000/ استقرار دانشکده فنی در طبقه دوم دارالفنون

 1314 /اولین دوره پذیرش دانشجو در دانشکده فنی با ظرفیت 40 نفر پذیرش در رشته هاي راه و ساختمان، مکانیک، معدن و برق

1315/ اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی در اعتراض به کمبود وسایل آزمایشگاهی و استاد

1317/ آغاز احداث ساختمان دانشکده فنی بر اساس طرح مهندس سیرو و ظریف پذیرش 200 دانشجو

 1320/ انتقال دانشکده فنی به ساختمان فعلی

1320/ جایگزینی رشته الکترومکانیک به جاي برق و مکانیک

1321/ تاسیس رشته مهندسی شیمی

1321/ اضافه شدن یکسال به دوره تحصیلی چهارساله دانشکده فنی جهت  اخذ فوق لیسانس پیوسته

1325/ فارغ التحصیلی اولین گروه دانشجویان الکترومکانیک

1326 / فارغ التحصیلی اولین گروه دانشجویان شیمی

1329 /تاسیس رشته تصفیه نفت با 7 دانشجو

1330/ تاسیس رشته استخراج نفت

1332/ شهادت 3 دانشجوي دانشکده فنی در واقعه 16 آذر

1334/ فارغ التحصیلی اولین گروه دانشجویان استخراج نفت

1335/ فارغ التحصیلی اولین گروه دانشجویان تصفیه نفت

1339/ فارغ التحصیلی اولین گروه دانشجویان زمین شناسی

1342/ اعتصاب غذاي دانشجویان دانشکده فنی و دانشگاه در اعتراض به فضاي سرکوب

     1352/ تاسیس پردیس 2 دانشکده فنی در  خیابان کارگر شمالی

    1375/ تاسیس پردیس 3 دانشکده فنی در رضوانشهر انزلی(چوکا)

1350/ تاسیس گروه متالورژي و مواد

1352/ تاسیس انستیتو الکتروتکنیک

1352/ اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی در اعتراض به جداکردن گروه هاي آموزشی

 1361/ بازگشایی مجدد دانشگاه ها و دانشکده فنی بعد از انقالب فرهنگی

1367/ تاسیس گروه مهندسی نقشه برداري

1373/ برگزاري مراسم بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشکده فنی

1374/ تاسیس گروه مهندسی صنایع

1376/ تاسیس کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی

1383/ برگزاري مراسم بزرگداشت هفتادمین سالگرد تأسیس دانشکده فنی

1384/ ارتقاي 6 �گروه� مهندسی دانشکده فنی به �دانشکده� و تغییر نام �دانشکده فنی�  به �پردیس دانشکده هاي فنی� 

1385/ تاسیس بنیاد حامیان دانشکده فنی(بنیاد فنی) 



مهندس سیدعباس موسوي رهپیما/ مدیرعامل گروه صنعتی فومن شیمی:

سخت کوشی، اعتماد به نفس، توانایی هاي اجتماعی و موفقیت هاي شغلی کنونی خود را مدیون دانشکده فنی هسـتم. از اسـاتید، دانشـجویان عزیز و 

مسئولین محترم می خواهم که همواره با عشق و سخت کوشی، فرّ دانشـکده فنی را جاودانه و غرورآفرین نگه دارند تا ثمره این فداکاري ها، موجب 

خودکفایی و کسب افتخار بیشتر براي دانشکده و پیشرفت و استقالل صنعتی شود.

مهندس محمد عطاردیان/ دبیرکل کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران : 

همیشه در جهان و جوامع بشري، همه چیز به نام آغازکننده سکه می خورد. دانشکده فنی و دانشگاه تهران هم، به همین دلیل، چون آغازکننده اسـت، 

می تواند به عنوان یک میراث فرهنگی در مملکت ما بر جاي بماند. این آغازگري و این میراث، تنها متعلق به دانشگاه تهران و از لحاظ مهندسـی تنها 

متعلق به دانشکده فنی است.

مهندس آنا آخوندي/ رئیس هیأت مدیره مهندسان مشاور پارس کنسولت: 

دانشکده فنی با تعدد رشته هایی که دارد، اگر با سایر دانشگاه ها از قبیل دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شریف و ... مقایسه شود، باید �دانشگاه فنی� نامیده 

شود. در حالی که همیشه با نام دانشکده فنی و جزئی از دانشگاه تهران باقی مانده است. منظورم فقر احتمالی بودجه دانشکده فنی و سهم آن از بودجه 

عمومی است که فکر نمی کنم در حد بودجه یک دانشگاه باشد. با عنایت به این که تقریباً قریب به اتفاق فارغ التحصیالن دانشـکده فنی در کار خود 

موفق هستند، من فکر می کنم که این آقایان بتوانند با کمک هاي جمعی مالی یا فنی خود، دانشکده را یاري دهند.

دکتر پرویز جبه دار ماراالنی/ رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده هاي فنی و چهره ماندگار مهندسی برق: 

دانشکده فنی، مهد مهندسی کشور است. مهندسان بسیار توانمندي از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند که تعداد بسیار زیادي از آن ها در کشـور مصدر 

خدمات و ایجاد فعالیت هاي صنعتی بوده اند. بسیاري هم در خارج کشور هستند و در آن جا براي دانشـکده فنی افتخار و شـهرت آفریده اند. امیدوارم این 

روند ادامه پیدا کند؛ یعنی آوازه شهرت دانشکده فنی بلحاظ داشتن دانشجویان نخبه و استعدادهاي درخشان؛ و هر جا صحبت از دانشکده فنی باشد، کلمه 

افتخارآفرین را بر چسب داشته باشد و ما از شنیدن آن احساس رضایت و افتخار کنیم.

مهندس غالمرضا زهري/مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور سانو : 

همه ما در دانشکده فنی روش و جرات شنا در دریاي دانش و فن را آموختیم. در مقابـل عظمتِ پیشـگامی و اثرات شـگفت انگیز دانشـکده فنی در 

آبادانی این مرز وبوم و اعتبار ملی و بین المللی آن سر تعظیم فرود می آورم و آن گاه با خشنودي از عضویت در جمع دست پروردگان آن، بـا افتخار 

سر بر می افرازم. 

دکتر کارو لوکس/ استاد مهندسی برق دانشگاه تهران و چهره ماندگار مهندسی برق: 

دانشکده فنی همیشه یکی از معتبرترین دانشگاه هاي کشور بوده و هست؛ اما �عامل تجدد بودن�، بارزترین نقش دانشکده فنی است. فارغ التحـصیالن 

دانشکده فنی یاد گرفته اند در جامعه دیدگاهی علمی تر، متجدد تر و مسئوالنه تر ایفا کنند و این نقش بسیار مهمی است که دانشـکده فنی بـراي کل 

کشور دارد. باید افتخار کنیم فارغ التحصیالنی مثل پروفسور زاده، که بر صدر روند علم و تکنولوژي دنیا قرار دارند، از دانشـکده فنی فارغ التحـصیل 

شده اند.

مهندس سیدمرتضی نبوي/ وزیر اسبق پست، تلگراف و تلفن:

 دانشکده فنی از نهادهاي مهم علمی و فنی کشور است. استادان و دانشجویان در پیشتازي دانشکده فنی نقش مهمی داشته اند و امید است نسل 

جدید، این سابقه را حفظ کند.

مهندس محسن خلیلی عراقی/ رییس کنفدراسیون صنعت ایران: 

دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان پیشاهنگ توسعه دانش و فنون مهندسی در ایران، جایگاه ویژه اي دارد و شایسته است که در آینده مهندسی نیز 

جایگاه ویژه خود را حفظ کند. در هر تحول و فرآیند توسعه اي در ایران، بـی تردید ردپایی از از اسـتادان و دانش آموختگان دانشـکده فنی می توان 

یافت. 
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