برگ سوم ـ خبر « قبولشدگان محصلین متوقف در اروپا»
منبع :روزنامه اطالعات  31مرداد 1313

پیش از تاسیس دانشگاه در ایران تعدادی از جوانان برگزیده برای تعالی و رونق علم و َصنعت میهنمان عازم اروپا شدند و به تحصیل علوم نوین
زمان پرداختند بزرگ مردانی که پس از بازگشت همواره از افراد تاثیرگذار در رشد همه جانبه ایران محسوب میشدند.
در این نوشتار که از روزنامه اطالعات مورخ  1313/6/31برداشته شده به شرح توفیقات محصلین اعزامی رشتههای فنی پرداخته است.

قبولشدگان محصلین متوقف در اروپا
در تعقیب اطالعی که راجع بقبولشدگان آقایان محصلین متوقف در اروپا در امتحانات هذهالسنه داده بودیم اینک آقایان محصلین
مدارس عالیه که در 1امتحانات خود قبل از تعطیل تابستان کامال موفق شدهاند بقرار ذیل اطالع داده شده است:
قسمت فنی:
مهندسی برق:
آقای مهدی بازرگان فارغالتحصیل مدرسه سانترال در این سال در کارخانه (پومیس گینارد) واقع در سنکلو و در کارخانجات
(آلس ـ توم) 1واقع در بلفرو در (ست ـ ادون) و در مدرسه لحیمگری واقع در پاریس و در موسسه (سوسیاتی دالفورسه موتریک دالوارنه)
استاژ و عملی کرده است آقای خلیل ارجمند در امتحان سال دوم مدرسه سانترال پذیرفته شده آقای عالءالدین قزوینیان در امتحان
سال اول مدرسه سانترال پذیرفته شده ـ آقای عبداهلل ریاضی فارغ التحصیل مدرسه برق و مدرسه مهندسی میاه گرنیل در کارخانه (برون
بوری) واقع در سویس استاژ کرده است ـ آقای غالمعلی فریور فارغ التحصیل مدرسه برق گرنیل و مدرسه عالی برق پاریس در کارخانه
(لسیلهمو کینیا کس) واقع در فرانسه و در کارخانه ( اورلیکن) واقع در سویس استاژ کرده است ـ آقای احمد رضوی فارغالتحصیل
مدرسه برق تولوز پاریس در (لسیله مولینا کس) و موسسات مختلفه راهاهن برقی ارلئان استاژ نموده و فعال در انگلستان انتظار دستور
آن وزارت جلیله را دارد که در کارخانه (ترمسون هاستون) استاژ نماید آقایان رحمتاهلل مرشدزاده و احمد ابراهیمی زنگنه باخذ دیپلوم
مدسه عالی برق پاریس موفق شدهاند.
آقایان منصور عهدیه و علیاکبر متروقی باخذ دیپلم مدرسه عالی برق (قسمت تلگراف بیسیم) نائل آمدهاند ـ آقایان میرزا آقا زرگر
منفرد باخذ دیپلوم مدرسه برق کرنیل موفق شده است آقایان میرزا ابوالقاسم وزیری ـ علیقلی بیانی ـ قدرتهاهلل تشکری در امتحان کالس
تهیه مدرسه برق کرنیل موفق شدهاند ـ آقای باقر پزشکیان در امتحان سال دوم مدرسه برق نانسی پذیرفته شده بعالوه در دانشکده
علوم نانسی باخذ تصدیق ریاضیات عمومی موفق گردیده است ـ آقای شکراهلل فهیمیان در امتحان سال اول مدرسه برق ولوز پذیرفته
شده بعالوه در دانشکده علوم ولوز باخذ تصدیق ریاضیات عمومی موفق گردیده است.
مهندسی معدن:
آقای عباس شهیدزاده باخذ دیپلوم مدرسه معدن پاریس نائل آمده ـ فریدون بهمنیار در امتحان سال دوم مدرسه معدن پاریس
پذیرفته شده آقای محسن عطائی در امتحان سال اول مدرسه معدن پاریس پذیرفته شده ـ آقایان رضا فخرائی و اسمعیل زنجانی در
امتحان سال دوم مدرسه معدن سناتین پذیرفته شده است ـ آقای عبدالعلی دبیریان در امتحان سال اول مدرسه معدن سن اتین
پذیرفته شده ـ آقای رحیم ساسان بعنوان محصل آزاد بکالس سوم مدرسه معدن نانسی پذیرفته شد.
مهندسی طرق:
آقایان احمدعلی ابتهاج و ابوالحسن بهنیا باخذ دیپلوم مدرسه پل و شوارع نائل آمدهاند ـ آقایان ایرج شمس و عبدالحسین خلیلی در
امتحان سال دوم مدرسه پل و شوارع پاریس موفق شده اند.
مهندسی ماشین:
آقای ابوالحسن ابوذر فارغالتحصیل مدرسه حرف و صنایع ایل و مدرسه برق تولوز (قسمت مکانیک) در هذه السنه در کارخانه اتوموبیل
سازی (رنالت) استاژ کرده است ـ آقای احمد عنایت باخذ دیپلوم ( انجینرمکانیسین ) مدرسه برق نانسی نائل آمده.
معماری:
آقای مشیری باخذ دیپلوم مدرسه فوائد عامه (قسمت معماری) موفق شده و ضمنا در مدرسه صنایع مزینه پاریس نیز تحصیل کرده
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و در قسمت ساروج مسلح (بتون ارم) در موسسه ( لفورت) نیز استاژ کرده است ـ آقای منوچهر خرسند و عباس اژدری شاگردان سال دوم
مدرسه معماری پاریس در امتحان پذیرفته شدهاند.
مهندسی شیمی:
آقایان عباس معتمدی و محمدقلی باستانی صاحب دیپلوم مدرسه شیمی نانسی مشغول تهیه دکترا میباشند و بموجب راپرت مدرسه
در این سال در انجام این امر مراقبت وافی مبذول داشتهاند ـ آقای فضلاهلل شیروانی صاحب دیپلوم مدرسه شیمی لیل مشغول تهیه رساله
دکترا میباشند و بر طبق راپرت مدرسه عمومی الیه در انجام این امر مراقبت وافی را مبذول داشته است ـ آقای عبدالرسول دبیر در امتحان
سال دوم مدرسه شیمی نانسی پذیرفته شده ـ آقای عباس فاروقی در امتحان سال اول مدرسه شیمی نانسی پذیرفته شده است ـ آقای
حسن تقوی در امتحان سال دوم مدرسه لیل پذیرفته شده است.
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