
1خبرنامه كانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فني دانشگاه تهران / سال بیست و چهارم / شماره 170 تا 172 / پاییز 1393

گزارش ویژه 



خبرنامه كانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فني دانشگاه تهران / سال بیست و چهارم /  شماره 170 تا 172 / پاییز 1393 2

گزارش ویژه 

   امسال دانشگاه تهران هشتادمین سالگرد تاسیس خود را جشــن می گیرد. همه دانشکده ها، و در راس آن ها دانشکده فنی با 
پشتیبانی و همکاری همه جانبه کانون، مراسم متنوعی را در فاصله 4 تا 6 اسفند ماه برگزار خواهند کرد. در این ارتباط، هیات 
مدیره و به ویژه دبیرکانون وقت و انرژی زیادی را از ابتدای سال جاری مصروف و به موازات تدارک مراسم ویزه جشن، تدوین و 

انتشار سه کتاب مهم و یک فیلم ویژه را پیش برده اند.
عناوین کتاب ها عبارتنــد از: 5000 سال مهندسی ایرانی، تاریخ هشتاد ساله دانشكده فنی دانشگاه تهران و تاریخ 

تصویری دانشكده فنی دانشگاه تهران.
   شایان ذکر است که در سی سال اخیر این کانون بود که برای اولین بار پیشــنهاد برگزاری جشن شصتمین سالگرد تاسیس 
دانشکده فنی را در سال 1363 به مدیریت وقت دانشکده پیشنهاد کرد و تدارک آن را با پشتیبانی و همکاری دانشکده بر عهده گرفت. 
ده سال بعد با استفاده از الگوی جشن اخیر و این بار در سطح دانشگاه تهران، جشن هفتادمین سالگرد دانشگاه تهران برگزار شد 
و در برگزاری آن دانشکده فنی و کانون نقش اصلی را ایفا کردند. در جشن امسال البته برنامه ریزی و فعالیت دانشگاه تهران در 

سطوحی باالتر از آنچه که در هفتادمین سال انجام شد، صورت می گیرد.
   گزارش ویژه شماره حاضر خبرنامه نیز به معرفی این جشــن و فعالیت های پیش گفته کانون اختصاص یافته است، تا کمیته 
انتشارات با تبلیغ آن و تشویق اعضا به همکاری و حضور در این مراسم، سهم خود را در تدارک آن ایفا کرده باشد.کمیته بویژه 

سفارش خرید کتاب های فوق را قبل از شروع مراسم به اعضای گرامی توصیه می کند.

                          
                                                                                                                اورنگ فرزانه

سرمقاله
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نکته
این یک گزارش ویژه به روال معمول خبرنامه نیســت. 
ارائه ی یک ویژه نامه به مناســبت 80 سالگی فنی، کار 
سترگی اســت که به ســختی در توان خبرنامه و کمیته 
انتشارات باشد. خبرنامه این چند صفحه را به عنوان یک 
“گزارش ویژه” برای رویدادی ویژه آورده است تا خود را 

در این جنبش و جشن بزرگ سهیم کرده باشد.
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در اســتقبال از هشــتادمین ســالگرد تاسیس 
دانشــگاه تهران، و به تبع آن، دانشکده ی فنی، 
کانون مهندسین فارغ اتحصیل دانشکده ی فنی 
دانشگاه تهران )کانون(، در سال 1392 تصمیم 
گرفت که تاریخ دانشــکده فنی را با استفاده از 
مدارک و مستندات موجود، روایت های شفاهی 
مهندســین فارغ التحصیل و سایر منابع، توسط 
یکی از کارشناســان و صاحب نظران کشور در 
زمینه ی علوم اجتماعی به رشته ی تحریر درآورد 

و منتشر کند.
به همین منظور با آقای دکتر مقصود فراستخواه، 
جامعه شــناس برجسته ی کشــور مذاکرات و 

توافق الزم به عمل آمد و نامبرده از تاریخ دی ماه 
1393 تحقیقات و مقدمــات نگارش این کتاب 

را آغاز کرد.
از آنجا که در دانشــکده فنی، همچون بسیاری 
از نهادهای دیگر کشــور، در موارد گوناگون، یا 
مدارک و مستنداتی وجود ندارد و یا دسترسی 
به آنها، اگر نه ناممکن، حداقل دشــوار اســت، 
نویسنده با مشکالت عدیده ای دست به گریبان 
بوده است. دکتر فراســت خواه، خود اذعان دارد 
که در ابتــدا تصوری از بزرگــی حجم و اهمیت 
کار، آنگونه که در مراحل تحقیق و مطالعه به آن 

دست یافته، نداشته است. 

حاصل اما، کتابی در حدود 450 صفحه اســت 
که با بررسی نکات ریز و درشت وقایع، مطالعه ی 
تقریبا تمامی مستندات قابل دسترس و خصوصا 
انجام مصاحبه های عدیده با تعداد قابل توجهی 
از فارغ التحصیالن فنــی در د وره های مختلف 
سنی، اجتماعی،شغلی و حتی عقیدتی، به رشته 

ی تحریر درآمده است.
از آنجا که این کتاب در مرحله ی تکمیل نهائی 
نمونه خوانی، چاپ و صحافی است و نویسنده ی 
محترم به دلیل دقت و وسواس کاری، که شاید تا 
آخرین لحظه ی قبل از چاپ، ناگزیر از تغییراتی 
در متن باشد، صرفا نســخه ای از قسمت پایانی 

معرفی کتاب
»تاریخ هشتاد ساله دانشکده ی فنی دانشگاه تهران«

داستان یک خانه، داستان یک سرزمین

نوشته ی دکتر مقصود فراستخواه
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کتاب با عنوان "حاصل سخن" را برای معرفی ، 
والبته نه نقد کتاب، در اختیار قرارداد که ضمن 
سپاسگزاری از ایشــان، از همین نوشته جهت 
معرفی کتاب به خوانندگان خبرنامه اســتفاده 

شده است.

نگارش این کتاب کاری ســاده نبوده است، نیز، 
برای ما که در کشوری با فقر مستندات و موارد 
ثبت شــده از وقایع زندگی مــی کنیم، نگارش 
چنین کتبی اهمیت ویــژه دارد. چرا که تاریخ 
علم در همه جا، صرفا یک تاریخ فکری نیســت.

علم به صورت اجتماعی ساخته می شود. بنابراین 
تحلیل  جامعه شناختی نهادهای علمی، بخشی 
از مطالعه ی علم است. آن چه در پی خواهد آمد، 
بیشــتر خالصه ای از رئوس مطالبی اســت که 
نویســنده در البالی تاریخ فنی جستجو کرده، 

یافته و بازگو کرده است. 
داستان فنی در این هشت دهه ی عمر، شاهدی 
است بر پویائی شناســی و دینامیزم دشوار یک 
نهاد آکادمیک ایرانی. تاریخ دانشــکده ی فنی، 
فصلی از تاریخ عســرت بار علم آمــوزی و علم 
ورزی نوین در دوره ی معاصر تاریخ ایران است. 
در این هشتاد ســال، فضای اجتماعی، به دلیل 
عدیده، حامل انواع مشکالت و موقعیت های غالبا 
نامســاعد بود. اما فنی یک موجود بالنده بود که 
بوجود آمد، اوج گرفت، دورانی طالئی داشت و 
بعد ها رو به ضعف نهاد. اکنون، مدتی اســت که 
درگیر عیان کردن و بیان کردن هویت اصیل و از 

دست رفته ی خویش است.
فنی، چیزی بیش از یک دانشکده از مجموعه ی 
دانشگاه تهران است. شــواهد و رویدادهائی در 
فنی هســت که از یک "خاص بــودن" حکایت 
می کند. مهندسی، صالحیتی از تصرف ذهنی و 
فنی در عالم و آدم را بــه اذهان تداعی می کند و 
یک نوع اعتبار معرفت شناختی برای این جماعت 
تدارک می بیند. این “خــود انگاره” ی پرقدرت 
و منســجم را در پس چهره ی فنی ها می بینیم. 
چه در شــیوه های تحقیق و تدریــس آنها، چه 
در انئــاع ایدئولوژی های سیاسی شــان، چه در 
عملکردهای مدیریتی و تکنوکراتیک آنها و چه 
در محیط کسب و کار. شاید برای همین است که 

دانشکده ی فنی، تاریخی پر واقعه دارد.

در تاریخ فنی، چیزی نیســت که نیســت! علم 
آمــوزی، درس ورزی، کارآمــوزی و فنــاوری 
هســت. حرفه گری، مبارزه و سیاســت، ورزش 
و مدیریت اجرائی هســت. فکــر انتقادی و فکر 
پراگماتیســتی هر دو هســت. نظریه هســت، 

آزمایــش و تجربــه هم هســت.
فنی، اگر چند ســنت مهم داشته 
باشــد، یکی دیســیپلین و نظم 
ســخت و جدی اســت. استاد در 
مقابل جواب غلــط نمره ی منفی 
مــی داد، بــرای جواب درســت 
هیچ. مــی گفــت: "آموختن کار 
و وظیفــه ی شماســت!" نظــم 
کلمه ای مهم و پر بسامد در تاریخ 
فنی اســت، چرا که مهندس در 
جستجوی منطق یک نظم است. 

اگر قرار باشــد نظمی بهم بخورد، باید توجیهی 
از برپائی نظمی جدید داشته باشد. همین سبب 
شــد که اولین جنبش دانشــجوئی نیز در قالب 
یک اعتصاب در ســال 1314 به کاســتی ها و 

ناکارآمدی وضعیت تحصیلی شکل گیرد.
فنی، سنت و اســطوره ی "مردبودن" مهندس 
را به خاک ســپرد. هر چند سال ها خود در قرق 
مردان بود، اولین دانشــکده ای بود که در سال 
1326 دختران را نیز وارد ایــن قلعه ی مردانه 

کرد.
در فنی، آموزش در حــد تخصصی نبود و تا حد 
امکان سرشــار از نوعی کلی نگری بود. حضور و 
"اقامت" استاد و دانشــجو به صورت دائمی در 
دانشــکده، یک هنجار جدی بود و اســتاد پاره 
وقت وجود نداشــت. در فنی، به ویژه در دوران 
طالئی خو در اواخر دهــه ی 40 و اوائل دهه ی 
50، تحول خواهی و پویائی نظام آموزشی مد نظر 
بود. هوشی جاری در فنی بود که خود را با کالس 

جهانی هم داستان می کرد.
در فنی، ســنت درس خوانــدن در کنار کنش 
سیاســی و جنبش دانشــجوئی، هــم زمان در 
جریان بود. بعد از واقعه ی 16 آذر 32،  تعدادی 
از استادان بازداشت شــدند. پس از آن، هر 16 
آذر، دانشجویان باالخره "یک کاری" می کردند. 
همه می گفتند: “فنی، النه زنبور است!" البته، نه 
جنبش دانشجوئی از جدیت آموزش می کاست 

و نه درس وبحث فضای اجتماعی و سیاســی را 
نادیده می انگاشــت. همه می دانستند که تقویم 
نوشته شده ی آموزشی، در پس خود، یک تقویم 

نا نوشته ی سیاسی هم دارد.
با وقوع انقالب و شرایط سیاسی و اجتماعی پس 
از آن، همکاری هــای بین المللی 
فنی رو به ضعف نهاد و انواع موانع 
فرهنگی ، ســاختاری ، سیاسی و 
زمینه های بیرونی نامســاعد در 
کار بود تــا توســعه ی علمی  به 
نحوی موثر صورت نگیرد. در آن 
دوران طالئی، دانشجویان درکی 
اوتوپیک از آمدن به دانشــکده ی 
فنی داشتند. رویائی ورای تهیه ی 
مدرک و ورود به بازار کار. فرهنگ 
رشته ای و خود فهمی حرفه ای در 

میان دانشجویان فنی امری مهم بود.
فنی به دانشجویان هویتی فرهنگی و اجتماعی 
داد. راه اندازی کانون مهندســین ایران در سال 
1321 ، نخستین تشــکل دانش آموختگان در 
ســال 1324 ، اولین صندوق تعاون دانشجوئی 
در سال 1324،اولین سلف ســرویس در سال 
1344، اتحادیه ی دانشــجوئی با شرط انتخابی 
بودن نمایندگان، حضور موثر در انتخاب ریاست 
دانشکده، گرو های ورزشی و فرهنگی و هنری، 
همه همه نشانی از این حضور پر رنگ در تمامی 
عرصه ها بود. در فنی، فرهنگ کار گروهی بسیار 

باال بود.
مهندســین فنی، به نام فنی، نقــش خود را بر 
دانش مهندســی، حرفه ی مهندسی، طرح های 
ملی و عمرانی، صنعت و زیر ســاخت های آن و 
توســعه ی تکنولوژیک، اقتصــادی و اجتماعی 
ایران زده اند. هر چند که گذشته و حال فنی سر 
به سر موفقیت نیســت. شکست ها، گسست ها و 

عبرت هائی نیز در او هست و کم هم نیست.
این کتاب، با بازگوئی و ثبت تاریخ فنی، تالشی 
در جهت برقــراری گفتگوی میان نســل های 
پیشین و امروزی اســت که می تواند افقی برای 
کشف گذشــته و خلق آینده بگشــاید. شاید به 
کمک آن، نسل جدید بتواند به درک خویش از 

آینده ی فنی عمق بخشد.

در فنــی، آمــوزش در 
حد تخصصــی نبود و 
تا حد امکان سرشار از 
نوعی کلــی نگری بود. 
حضور و "اقامت" استاد و 
دانشجو به صورت دائمی 
در دانشکده، یک هنجار 
جدی بود و استاد پاره 

وقت وجود نداشت.
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نیچه در ابتدای كتاب مشهور خود  "چنین گفت زرتشت" عبارت جالبی دارد: كتابی برای هیچ كس و همه كس! 
شاید این جمله به نحوی برای كتاب 5000 سال مهندسی ایرانی، تالیف فرزین رضائیان، مصداق داشته باشد، البته مسلماً نه در 

آن مفهومی كه نیچه بر ابتدای كتاب خود نگاشته بود.
كتاب 5000 سال مهندسی ایرانی، نه به صورت اخص تاریخ است و نه مباحث تخصصی مهندسی در آن مطرح می گردد. نه از 
آن تاریخ می توان آموخت و استنادی به آن كرد و نه در دانشكده های مهندسی قابل تدریس است. اما، كتابی است كه وجود 
آن در خانه ی هر ایرانی، در دفتر كار و مهندسی یا روی میز هر تاریخ دان الزم است. كتابی است كه خواندن آن از جوان تا پیر 

را به وجد می آورد و هزاران نكته ی باریک تر ز مو می آموزد. شگفتی كتاب در این است.

معرفی فیلم و کتاب 5000 سال مهندسی ایرانی
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فرزین رضائیان، دانش آموخته جامعه شناسی، 
علوم سیاسی و ارتباطات در دانشگاه ایلی نویز آمریکا 
و پژوهشــگر آکادمیک و نیز، خود آموخته ی هنر 
و تمدن ایران اســت. بیست ســال گذشته ی 

عمر را صرف پژوهــش، نگارش 
متــن، کارگردانــی فیلم هــای 
گوناگون مســتند و آموزشــی و 
ارائه کتاب هایی نموده که در نوع 
خود، الاقل در ایران بی بدیل است.

آثار شــناخته شده ی او در ایران 
هم چون شــکوه تخت جمشید، 
هفــت رخ فــرخ ایران، شــکوه 
پاسارگاد و میراث جهانی ایران، 

روشی نو و بسیار جذاب در معرفی و شناساندن 
گوشــه هایی از فرهنگ ایران است که بصورتی 
ســهل و ممتنع، بــا اســتفاده از دانش عمیق 
تاریخی، جامعه شناســی، زیبایی شناسی و هنر 
ایرانی خود نویســنده، در کنار بــه کارگیری 
عکس، نقاشی و گرافیک، محصولی بدیع از یک 
کار گروهی به خواننــده ی ایرانی ارائه می دهد 
که در هر ســطحی از دانش و معرفت، بهره ای 

وافی از اثر می برد.
انگیزه نگارش و تهیه 5000 ســال مهندسی 
ایرانی  به گفته خود رضائیــان الهام گرفته از 
دو رویداد است که در دو دانشگاه )با فاصله ای 
نزدیک بــه ده هــزار کیلومتر از هم( شــکل 
گرفت. نخســتین الهام از کانون مهندســین 
فارغ التحصیل دانشــکده فنی دانشــگاه تهران 
بود که در خــرداد ماه 1392 پیشــنهاد تهیه 
کتاب و فیلمی مســتند درباره تاریخ مهندسی 
در ایران را داد و با فاصله ای چهار ماهه، دعوتی 
از انستیتوی خاورشناســی دانشگاه شیکاگو تا 
کتاب شکوه پاسارگاد را معرفی و رونمایی کند. 
این دو، برای ذهن جستجوگر و خالق رضائیان، 
انگیــزه ای کافی فراهم کرده اســت تا برخی از 
شاهکارهای مهندســی ایران را به روش بسیار 

جذاب خود معرفی و ارائه کند، شــاهکارهایی 
که به راستی به دلیل کفایت های فنی، در خور 

بزرگداشت و ستایش اند.
کتاب در شــش فصل بــه بررســی تاریخی 
دانــش مهندســی در ایران  و 
بــا توجــه بــه شــاهکارهای 
نجام شــده، که نمونه های آن  ا
تا به امروز نیــز در جای جای 
این ســرزمین دیده می شــوند 
و بعضاً هنوز هــم کارکرد خود 
نــد، می پردازد. را حفظ کرده ا

فصل یکم با اشاره به شکل گیری 
امپراتوری هخامنشی به بررسی 
تخت جمشید به عنوان نماد مهندسی در ایران 
آن دوره می پردازد و فرضیه های مختلفی را که 
به لحاظ مهندسی امکان ســاخت چنین بنای 

عظیمی را فراهم کرده است، مطرح می کند.
در فصل دوم: آب محور پژوهش است. اختراع 
قنات، ساخت پل و بندها، ســد قوسی، سامانه 
باستانی تصفیه آب و نهایتاً با اشاره ای به کانال 
داریوش کــه بیش از 2500 ســال بعد با طرح 
کانال سوئز در محل فعلی، شکل عملی به خود 

گرفت پایان می گیرد.
فصل ســوم اختصاص به مهندســی آسباد  و 
بادگیرهای ایرانی دارد که هنوز هم در مناطق 
مرکزی و کویری ایران کارکــرد خود را حفظ 

کرده اند.
در فصل چهارم با عنوان "خاک"، سفالینه های 
ایرانی، بناهای خشــتی یا آجری، گنبد و قوس 
جناقی و جاده ها و شبکه های ارتباطی در ایران 
مورد بررســی قرار گرفته اســت. توجه به شهر 
دایره ای شکل اردشــیر ساسانی، مساجد چهار 
ایوانه ی قرون پنجم و ششم و نهایتاً معماری و 
کاشــی کاری های اصفهان، بهشت ایران زمین، 

بیشترین حجم این فصل را در بر می گیرد.
فصل پنجم اختصاص به آتش و ذوب فلزات در 

ایران کهن دارد و با توجه خاص به مجســمه ی 
ملکه ناپیراســو، حدود پیشرفت علم متالورژی 

در ایران را نشان می دهد.
در فصل ششم به موضوع دانش و دانش آموزی 
به شــکل عام. مدارس و دانشــگاه ها و جایگاه 
علوم و دانشــمندان در رشــته های گوناگون 

علمی در ایران قدیم پرداخته می شود.
آنچه کتاب را در کنــار متون، عکس ها، تصاویر 
و نمادهــای گرافیکی جالــب توجه تر می کند، 
نقل قول ها و گفتارهایی اســت کــه در جای 
جای کتاب از صاحب نظران و متخصصان علوم 
مهندسی، هنر و تمدن، جامعه شناسی و تاریخ، 
باستان شناسی و مردم شناسی و ده ها رشته ی 
دیگر، ایرانی و غیر ایرانــی، در مباحث مربوطه 

آمده است.
پیش گفتار پروفســور فضل اله رضا و پســین 
گفتار پروفســور مهدی فرشاد، به خودی خود 
ارزش و اهمیــت کار انجام گرفتــه را نمایان 

می کنند.
کتاب با همکاری گروه قابل توجهی از عکاسان، 
طراحان، تصویرگران، گرافیست ها و محققین 
گرد آمده است، ضمن آنکه نقش ویراستاران و 
چاپخانه، صحافی و نهایتاً انتشارات دایره سبز، 
که همگی تحت نظارت فرزین رضائیان این اثر 
جذاب را در شکل و شمایلی بسیار نفیس تولید 

کرده اند، غیرقابل انکار است.
وجود این کتاب در هر خانــه، در هر دفتر کار، 
برای هــر ایرانــی، فرصت مغتنمی اســت که 
بخشی از تاریخ و فرهنگ سرزمین کهن ایران را 
بشناسد و به نحوی دیدنی و جذاب به دیگران 

نیز معرفی و ارائه کند.
این کتاب، هدیه ای پــر ارزش و پربها برای هر 
دوست، هر هم میهن و هر خارجی عالقمند به 

فرهنگ و تاریخ ایران است.

وجود این کتــاب در هر 
خانه، در هر دفتر کار، برای 
هر ایرانی، فرصت مغتنمی 
است که بخشــی از تاریخ 
و فرهنگ سرزمین کهن 
ایران را بشناسد و به نحوی 
دیدنی و جذاب به دیگران 

نیز معرفی و ارائه کند.
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1312: در بهمن ماه این سال جلسه هیات دولت وقت تشکیل و در آن در 
زمینه آبادى تهران و زیبایى و شکوه ابینه، عمارات و کاخهاى زیباى آن 

سخن به میان آمد. مرحوم على اصغرحکمت، کفیل وزارت معارف، گفت: 
«البته که در آبادى و عظمت پایتخت شکى نیست » ولى تنهانقص آشکار 
آن اینست که «انیورسته» ندارد و حیف است که در این شهر نوین از این 
حیث از دیگر بالد بزرگ عالم، واپس ماند». بدین ترتیب آنان با تخصیص 

بودجه اولیه اى به میزان 250000 تومان به وزارت معارف اجازه دادند تا 
زمین مناسبى براى تاسیس دانشگاه بیابد و ساختمان آنرا در اسرع وقت پدید 

آورد. على اصغر حکمت بى درنگ دست به کار شد و جستجو براى مکان 
یابى مناسب دانشگاه را با کمک و مشاوره آندره گدار، معمار چیره دست 

فرانسوى که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود 
آغازکرد. بدین ترتیب باغ جاللیه از قرار مترى 5 ریال و جمعًا به مبلغ 

100000 تومان خریدارى شد و موسیو گدار به سرعت مامور تعیین حدود، 
نرده گذارى، طراحى و اجراى عملیات ساختمانى در آن شد. در همین حال 
پانزدهم بهمن ماه 1313 لوح یادبود تاسیس دانشگاه با حضور رضا شاه در 

محلى که اکنون پلکان جنوبى دانشکده پزشکى است در دل خاك به امانت 
گذاشته شد.

1313: پس از تأسیس دانشگاه تهران، دانشکده فنى به عنوان یکى از 
دانشکده هاى شش گانۀ اولیه دانشگاه از مهرماه همان سال فعالیت 
خود را شروع نمود و چون محل خاصى براى آن نبود، ناچار در طبقه 
دوم ساختمان مدرسۀ دارالفنون که تازه تجدید بنا و مرمت شده بود، 
مستقر شد. ابتدا از بین حدود 100 نفر فارغ التحصیالن دبیرستانها، 40 
نفر دانشجو در چهار رشته مهندسى راه و ساختمان، مکانیک، برق و 
معدن از طریق کنکور پذیرفته شدند. در ابتداى تأسیس دانشکده فنى، 
ریاست آن با مرحوم دکتر محمود حسابى بود. وى پس از تأسیس 
دانشکده فنى، برنامه هاى چهار رشته اولیه را نوشت و خود تدریس 
فیزیک و مقاومت مصالح را برعهده گرفت.

ابتدا فقط ضلع هاى شمال و شمال غربى طبقه دوم در اختیار دانشکده 
بود، ولى در سال 1316 که کتابخانه معارف (کتابخانه  ملى) به محل 
ساختمان جدید منتقل شد، ضلع شرقى طبقه دوم نیز در اختیار 
دانشکده فنى قرار گرفت و کتابخانه و آزمایشگاه معدن در این قسمت 
مستقر گردید. آزمایشگاه شیمى در انتهاى جنوبى ضلع غربى ساختمان 
قرار داشت و دانشجویان از آزمایشگاه فیزیک دانشسراى عالى استفاده      
مى نمودند. در حیاط شمالى دارالفنون که به ساختمان پست و تلگراف 
اتصال مى یافت، از یک اطاق قدیمى براى کتابخانه استفاده مى گردید 
و اطاق دیگرى به سالن رسم اختصاص یافته بود. در قسمت شمالى 
محوطه مدرسه، ساختمانى جهت کارگاههاى دانشکده به منظور استفاده 
دانشجویان ساخته شد که کارگاههاى مکانیک، ریخته گرى و سوهان

 کارى در آن مستقر گردید. کارگاه نجارى نیز در اطاقهاى کتابخانه 
قدیمى قرار داشت.

1314: در دى ماه این سال دانشجویان دانشکده فنى به دلیل کمبود 
استاد و کتاب دست به اعتصاب زدند و از شرکت در کالسها خوددارى 
نمودند. به دنبال این اعتصاب از آنجا که مقامات دانشگاه به دلیل 
نداشتن امکانات مالى قادر به تأمین درخواستهاى دانشجویان نبودند، 
موضوع در سطوح باالترى مطرح شد و مسئول وقت شهربانى کشور 
سرپاس     رکن الدین مختارى با نمایندگان دانشجویان وارد مذاکره 
شد و از آنان در خواست نمود که سرکالسها حاضر شوند. در مقابل 
تعهد نمود که طى شش ماه خواستهاى دانشجویان را برآورده نماید. در 
مدت تعیین شده استاتید خارجى (3 استاد آلمانى و 1 استاد فرانسوى) 
براى چهار رشته مهندسى دانشکده فنى استخدام گردیدند. به عالوه در 
حدود امکانات آن زمان، تجهیزات قابل توجهى براى رشته هاى 
مختلف دانشکده خریدارى گردید.

1317: اجراى ساختمان دانشکده بر اساس طرح مهندس سیرو و زیر 
نظر مرحوم دکتر محمود حسابى با ظرفیت پذیرش حداقل دویست 
دانشجو در غرب محوطه دانشگاه تهران آغاز شد. اولین گروه 
دانشجویان شامل 32 نفر در این سال از دانشکده فنى فارغ التحصیل 
شدند. 

1320: در مهر ماه این سال دانشکده فنى از ساختمان دارالفنون به 
محل جدید منتقل گردید.

از  طرحى  پایه  بر  تهران  دانشگاه  سردر   :1346-1345
کوروش فرزامى یکى از دانشجویان دانشکده هنرهاى زیباى 
سیمون  طرح  این  محاسب  شد.  ساخته  تهران  دانشگاه 
سرکیسیان بود. ساخت آن را شرکتى ایرانى به نام "شرکت 
به  تبدیل  امروزه  تهران  دانشگاه  سردر  برد.  پایان  به  آرمه" 
درباره  است.  گشته  ایران  آکادمیک  چهره  از  نمادى 
نمادشناسى این سردر دو دیدگاه وجود دارد: بال  هاى پرنده  
اى خیالى (علم و دانش به عنوان بال هایى براى صعود به 
مدارج باالتر) و کتابى باز. این اثر در فهرست آثار ملى ایران 
در سال 1388  تهران  دانشگاه  است. سردر  رسیده   ثبت  به 

براى نخستین بار شسته شد.

1384: دانشکده فنى به 
پردیس دانشکده هاى فنى
تغییرنام داد

 7500 حدود  اکنون  هم  فنى  دانشکده   :1392
و  (برق  مهندسى  دانشکده  هشت  در  دانشجو 
عمران،  ها،  سیستم  و  صنایع  شیمى،  کامپیوتر، 
گروه  دو  و  مکانیک)  و  معدن  مواد،  و  متالورژى 
مهندسى)  پایه  علوم  و  بردارى  (نقشه  آموزشى 
علمى  هیات  عضو  نفر   338 دانش  از  و  داشته 

استفاده مى کند. 

1393: آمار دانشکده فنى:

نمودار تعداد دانشجویان و اساتید دانشکده فنى
در سال تحصیلى 93-94

جمع کل دانشجو: 8358 نفر
جمع کل هیات علمى: 336 نفر
جمع کل فضاى آموزشى: 100 هزار متر مربع

1375: دانشکده فنى کاسپین در رضوانشهر استان 
گیالن گشایش یافت و اولین پذیرش دانشجوى خود 
را در نیمسال اول سال تحصیلى 76-75 با پذیرش 
25 دانشجو آغاز کرد و هم اکنون در دو رشته 
مهندسى شیمى و مهندسى صنایع در دو مقطع 
کارشناسى و کارشناسى ارشد دانشجو مى پذیرد.

1388: راه اندازى دانشکده فنى فومن  این دانشکده در حال 
حاضر در سه رشته مهندسى نفت، مهندسى شیمى و 
مهندسى صنایع در مقطع کارشناسى و دو رشته مهندسى 
شیمى و مهندسى صنایع در مقطع کارشناسى ارشد 
دانشجوى شاغل به تحصیل دارد.

ش 
س موسسات آموز

طرح و توسعه: دانشگاه تهران بر اسا
عالى فرانسه الگوبردارى شد و حتى طراحان ساختمان هاى 

س و 
دانشگاه تهران مهندسین فرانسوى بودند، و درو

برنامه هاى هنرکده (دانشکده هنرهاى زیباى فعلى) دقیقًا 
س الگوى موسسه اکول د بوزار طراحى گردید. 

بر اسا
س و بناهاى این دانشگاه توسط معماران اروپایى 

پردی
روالند دوبرول، ماکسیم سیرو، مارکوف، آلکساندر موزر، 
آندره گدارد، و محسن فروغى طراحى گردید. در اواخر 
ش.) ساختار 

دهه 1940 میالدى (اواخر دهه 1320 ه.
درسى و پژوهشى دانشگاه تهران رفته رفته به سمت 
الگوبردارى از سیستم دانشگاه هاى آمریکایى شروع به 

حرکت نمود. بطور نمونه دانشکده کشاورزى این دانشگاه 
ش یافت.

ک دانشگاه یوتا توسعه و گستر
به کم

ص: استاد جالل الدین همایى، عبدالعظیم 
افراد شاخ

قریب، بدیع الزمان فروزانفر، دکتر محمود حسابى، 
س 

استاد على اکبر دهخدا، دکترمحمد معین، مهند
مهدى بازرگان، شهید دکتر مصطفى چمران، دکتر 
یداله سحابى، شهید دکتر محمد مفتح، استاد شهید 
مرتضى مطهرى، دکترعبدالحسین زرین کوب، دکتر 
کریم ساعى، دکتر احمد حامى، سید محمد خاتمى، 

حسن روحانى، ابوالحسن بنى صدر، سید جواد 
طباطبایى، اصغر فرهادى، سید موسى صدر، محمد 

ابراهیم باستانى پاریزى و ... تنها برخى از افراد 
شایسته و شخصیتهاى برجسته و چهره هاى صاحب 

نامى هستند که در دانشگاه تهران به تحصیل یا 
س پرداخته اند.

تدری

مرداد   28 کودتاى  از  پس  ماه  چهار  (حدود   1332 آذر   16
1332): در این روز، سه دانشجو (به نامهاى احمد قندچى، 
هنگام  بزرگ نیا)  مصطفى  و  شریعت رضوى  (مهدى)  آذر 
رئیس  معاون  نیکسون  ریچارد  رسمى  دیدار  به  اعتراض 
از سرگیرى  آمریکا و همچنین  ایاالت متحده  جمهور وقت 
روابط ایران با بریتانیا، در دانشکده فنى دانشگاه تهران کشته 
شدند. این روز، روز دانشجو نامیده شده و گرامى داشته مى

 شود.

1324: جامعه فارغ
 التحصیالن دانشکده 
فنى براى نخستین بار 
به ابتکار اساتید وقت 
این دانشکده فعالیت 
خود را تحت نام 
"جامعه فارغ

 التحصیالن دانشکده 
فنى" آغاز کرد و تا 
زمان نامعلومی بکار 

خود ادامه داد.

فارغ التحصیالن  از  گروهى  ابتکار  به  دوم،  بار  1358:براى 
فارغ "کانون  عنوان  تحت  اى  جامعه  فنى،  دانشکده 
 التحصیالن دانشکده فنى دانشگاه تهران" تشکیل و به مدت 
و  مختلف  دالیل  به  آن  فعالیت  ولى  نمود  فعالیت  کوتاهى 

شرایط ویژه سیاسى آن زمان متوقف ماند.

1369: پس از این که گروههایى از فارغ التحصیالن سالهاى مختلف دانشکده فنى در 
گردهمایى هاى ماهیانه خود به یکدیگر پیوستند، براى سومین بار پایه هاى تشکیل 
جامعه مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران پى ریزى شد. در این سال 
متعاقب تشکیل جلساتى با شرکت فارغ التحصیالن دوره هاى مختلف، به اتفاق تصمیم

 گیرى شد که در جهت تأسیس (کانون) اقدام شود. بدین منظور گروه کارى انتخاب 
شد تا اساسنامه کانون را تهیه کرده، مقدمات تشکیل جلسه مجمع موسس را فراهم 
آورد. بدین ترتیب کانون در روز یکم اسفند ماه 1369 با حضور بیش از هشتصد نفر از 
فارغ التحصیالن موجودیت خود را اعالم کرد. در اولین جلسه شوراى عالى که در تاریخ 
1370/1/22 تشکیل شد، اعضاى هیئت مدیره و بازرسان انتخاب شدند. پس از تهیه و 
تصویب نمودار سازمانى کانون، کارهاى اجرایى آن شروع شد. از اهم کارهاى هیئت

 مدیره در شروع کار، شناسایى و جذب فارغ التحصیالن دانشکده فنى بود که بطور وسیع 
و همه جانبه اى انجام گردید.

از این تاریخ به بعد کانون همواره فعال و منشاء فعالیت هاى مفید و مختلفى بوده است.

 :1370
دانشکده هاى 
پزشکى، 
دندانپزشکى و 
داروسازى از 
دانشگاه تهران 
جداشدند و 
دانشگاه علوم 
پزشکى تهران 
را تشکیل 
دادند.

١٣٥٧

انقالب
اسالمى

س تا سال تحصیلى 
دوره تحصیلى در دانشکده فنى از بدو تأسی

س بود و در همین 
ش آن برابر با فوق لیسان

45-1344 چهار سال و ارز
ش 

س از پنج سال ارز
سال، یکسال به دوره دانشکده افزوده گردید و پ

س شناخته مى شد وکسانى 
تحصیلى فارغ التحصیالن معادل بافوق لیسان

س فارغ التحصیل شوند.
که به عللى نمى توانستند با اخذ درجه فوق لیسان

س داراى 4 رشته بود. بعداً رشته 
دانشکده فنى در بدو تأسی

ک گردید و در سال 
ک جانشین رشته هاى برق و مکانی

الکترومکانی
تحصیلى 1325-1324 تعداد 20 نفر در این رشته فارغ التحصیل 
شدند. نخستین سرى فارغ التحصیالن رشته مهندسى شیمى در 
س از آن رشته 

سال 26-1325 از دانشکده فنى خارج شدند. پ
تصفیه نفت به رشته هاى موجود در دانشکده فنى افزوده شد که در 
سال تحصیلى 35-1334، 7 نفر در این رشته فارغ التحصیل 
گردیدند. رشته استخراج نفت در سال 36-1335 و رشته زمین

 شناسى در سال 40-1339 نخستین فارغ التحصیالن خود را 
تحویل جامعه دادند بعدها رشته هاى تصفیه نفت و استخراج نفت و 
زمین شناسى منحل گردید و از سال 1349 نیز گروه مهندسى 
متالورژى به گروههاى دانشکده افزوده شد

80 ســـــال
دانشگاه تهران،
دانشکده فنــى 
وکانــون

طرح و اجرا:      هادی آجورلو (عمران ٨٨
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1350: آمار دانشگاه تهران:
16 دانشکده-3 موسسه-16 بیمارستان-75 

ساختمان
278 هزار متر مربع فضا

12800 دانشجوى پسر-4500 دانشجوى دختر
1787 استاد و دانشیار و استادیار و دبیر

بیش از 40 هزار فارغ التحصیل

1313: آمار دانشگاه تهران:
6 دانشکده

1200 دانشجوى پسر
121 استاد و دانشیار و دبیر

1337: تعداد فارغ التحصیالن 
فنى به باالى 100 نفر (133 

نفر) رسید

1340: افتتاح اولین سلف 
سرویس دانشگاه تهران 

در دانشکده ى فنى

1345: تغییر سیستم 
آموزشى از سالیانه به 

ترمى–واحدى

1351: انتقال گروه 
مهندسى برق به 
ساختمان تازه تاسیس 
خیابان امیرآباد

1359: انقالبفرهنگی
تعطیلی موقت دانشگاه

1361: پذیرش و ورود اولین 
گروه دانشجویان بعد از انقالب 

فرهنگى در بهمن ماه

1366: شروع دوره هاى 
کارشناسى ارشد ناپیوسته

1372: فارغ التحصیلى اولین دانشوى دوره ى 
دکترا در رشته ى مهندسى برق و الکترونیک

1385: اغاز به کار رسمى بنیاد 
حامیان فنى (بنیاد) با مشارکت 
و همکارى کانون مهندسین 
فارغ التحصیل دانشکده فنى 
دانشگاه تهران

1393: پذیرش 8358 دانشجو در 
کلیه ى پردیس ها و کلیه ى 
مقاطع در سال تحصیلى 94-93

1328: اولین 
شماره نشریه 
دانشکده فنى

1343: اولین شماره دوره جدید نشریه دانشکده فنى

(

1364: اولین پذیرش 
دانشجو در مقطع 

کارشناسى ارشد ناپیوسته

1367: اولین پذیرش 
دانشجوى دکتراى فنى

1349: شروع بهره 
بردارى ساختمان جدید 
دانشکده فنى 

رشته نقشه بردارى در سال 1367، رشته مهندسى 
صنایع در سال 1374 و گروه علوم مهندسى در 
سال 1387 در دانشکده فنى ایجاد شدند.
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گزارش ویژه 

١٣١٣

١٣٩٣ ١٣٢٠

١٣٣٠

١٣٤٠

١٣٥٠

١٣٦٠

١٣٧٠

          ١٣٨٠

١٣٩٠

1312: در بهمن ماه این سال جلسه هیات دولت وقت تشکیل و در آن در 
زمینه آبادى تهران و زیبایى و شکوه ابینه، عمارات و کاخهاى زیباى آن 

سخن به میان آمد. مرحوم على اصغرحکمت، کفیل وزارت معارف، گفت: 
«البته که در آبادى و عظمت پایتخت شکى نیست » ولى تنهانقص آشکار 
آن اینست که «انیورسته» ندارد و حیف است که در این شهر نوین از این 
حیث از دیگر بالد بزرگ عالم، واپس ماند». بدین ترتیب آنان با تخصیص 

بودجه اولیه اى به میزان 250000 تومان به وزارت معارف اجازه دادند تا 
زمین مناسبى براى تاسیس دانشگاه بیابد و ساختمان آنرا در اسرع وقت پدید 

آورد. على اصغر حکمت بى درنگ دست به کار شد و جستجو براى مکان 
یابى مناسب دانشگاه را با کمک و مشاوره آندره گدار، معمار چیره دست 

فرانسوى که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود 
آغازکرد. بدین ترتیب باغ جاللیه از قرار مترى 5 ریال و جمعًا به مبلغ 

100000 تومان خریدارى شد و موسیو گدار به سرعت مامور تعیین حدود، 
نرده گذارى، طراحى و اجراى عملیات ساختمانى در آن شد. در همین حال 
پانزدهم بهمن ماه 1313 لوح یادبود تاسیس دانشگاه با حضور رضا شاه در 

محلى که اکنون پلکان جنوبى دانشکده پزشکى است در دل خاك به امانت 
گذاشته شد.

1313: پس از تأسیس دانشگاه تهران، دانشکده فنى به عنوان یکى از 
دانشکده هاى شش گانۀ اولیه دانشگاه از مهرماه همان سال فعالیت 
خود را شروع نمود و چون محل خاصى براى آن نبود، ناچار در طبقه 
دوم ساختمان مدرسۀ دارالفنون که تازه تجدید بنا و مرمت شده بود، 
مستقر شد. ابتدا از بین حدود 100 نفر فارغ التحصیالن دبیرستانها، 40 
نفر دانشجو در چهار رشته مهندسى راه و ساختمان، مکانیک، برق و 
معدن از طریق کنکور پذیرفته شدند. در ابتداى تأسیس دانشکده فنى، 
ریاست آن با مرحوم دکتر محمود حسابى بود. وى پس از تأسیس 
دانشکده فنى، برنامه هاى چهار رشته اولیه را نوشت و خود تدریس 
فیزیک و مقاومت مصالح را برعهده گرفت.
ابتدا فقط ضلع هاى شمال و شمال غربى طبقه دوم در اختیار دانشکده 
بود، ولى در سال 1316 که کتابخانه معارف (کتابخانه  ملى) به محل 
ساختمان جدید منتقل شد، ضلع شرقى طبقه دوم نیز در اختیار 
دانشکده فنى قرار گرفت و کتابخانه و آزمایشگاه معدن در این قسمت 
مستقر گردید. آزمایشگاه شیمى در انتهاى جنوبى ضلع غربى ساختمان 
قرار داشت و دانشجویان از آزمایشگاه فیزیک دانشسراى عالى استفاده      
مى نمودند. در حیاط شمالى دارالفنون که به ساختمان پست و تلگراف 
اتصال مى یافت، از یک اطاق قدیمى براى کتابخانه استفاده مى گردید 
و اطاق دیگرى به سالن رسم اختصاص یافته بود. در قسمت شمالى 
محوطه مدرسه، ساختمانى جهت کارگاههاى دانشکده به منظور استفاده 
دانشجویان ساخته شد که کارگاههاى مکانیک، ریخته گرى و سوهان
 کارى در آن مستقر گردید. کارگاه نجارى نیز در اطاقهاى کتابخانه 
قدیمى قرار داشت.

1314: در دى ماه این سال دانشجویان دانشکده فنى به دلیل کمبود 
استاد و کتاب دست به اعتصاب زدند و از شرکت در کالسها خوددارى 
نمودند. به دنبال این اعتصاب از آنجا که مقامات دانشگاه به دلیل 
نداشتن امکانات مالى قادر به تأمین درخواستهاى دانشجویان نبودند، 
موضوع در سطوح باالترى مطرح شد و مسئول وقت شهربانى کشور 
سرپاس     رکن الدین مختارى با نمایندگان دانشجویان وارد مذاکره 
شد و از آنان در خواست نمود که سرکالسها حاضر شوند. در مقابل 
تعهد نمود که طى شش ماه خواستهاى دانشجویان را برآورده نماید. در 
مدت تعیین شده استاتید خارجى (3 استاد آلمانى و 1 استاد فرانسوى) 
براى چهار رشته مهندسى دانشکده فنى استخدام گردیدند. به عالوه در 
حدود امکانات آن زمان، تجهیزات قابل توجهى براى رشته هاى 
مختلف دانشکده خریدارى گردید.

1317: اجراى ساختمان دانشکده بر اساس طرح مهندس سیرو و زیر 
نظر مرحوم دکتر محمود حسابى با ظرفیت پذیرش حداقل دویست 
دانشجو در غرب محوطه دانشگاه تهران آغاز شد. اولین گروه 
دانشجویان شامل 32 نفر در این سال از دانشکده فنى فارغ التحصیل 
شدند. 

1320: در مهر ماه این سال دانشکده فنى از ساختمان دارالفنون به 
محل جدید منتقل گردید.

از  طرحى  پایه  بر  تهران  دانشگاه  سردر   :1346-1345
کوروش فرزامى یکى از دانشجویان دانشکده هنرهاى زیباى 
سیمون  طرح  این  محاسب  شد.  ساخته  تهران  دانشگاه 
سرکیسیان بود. ساخت آن را شرکتى ایرانى به نام "شرکت 
به  تبدیل  امروزه  تهران  دانشگاه  سردر  برد.  پایان  به  آرمه" 
درباره  است.  گشته  ایران  آکادمیک  چهره  از  نمادى 
نمادشناسى این سردر دو دیدگاه وجود دارد: بال  هاى پرنده  
اى خیالى (علم و دانش به عنوان بال هایى براى صعود به 
مدارج باالتر) و کتابى باز. این اثر در فهرست آثار ملى ایران 
در سال 1388  تهران  دانشگاه  است. سردر  رسیده   ثبت  به 

براى نخستین بار شسته شد.

1384: دانشکده فنى به 
پردیس دانشکده هاى فنى
تغییرنام داد

 7500 حدود  اکنون  هم  فنى  دانشکده   :1392
و  (برق  مهندسى  دانشکده  هشت  در  دانشجو 
عمران،  ها،  سیستم  و  صنایع  شیمى،  کامپیوتر، 
گروه  دو  و  مکانیک)  و  معدن  مواد،  و  متالورژى 
مهندسى)  پایه  علوم  و  بردارى  (نقشه  آموزشى 
علمى  هیات  عضو  نفر   338 دانش  از  و  داشته 

استفاده مى کند. 

1393: آمار دانشکده فنى:

نمودار تعداد دانشجویان و اساتید دانشکده فنى
در سال تحصیلى 93-94

جمع کل دانشجو: 8358 نفر
جمع کل هیات علمى: 336 نفر
جمع کل فضاى آموزشى: 100 هزار متر مربع

1375: دانشکده فنى کاسپین در رضوانشهر استان 
گیالن گشایش یافت و اولین پذیرش دانشجوى خود 
را در نیمسال اول سال تحصیلى 76-75 با پذیرش 
25 دانشجو آغاز کرد و هم اکنون در دو رشته 
مهندسى شیمى و مهندسى صنایع در دو مقطع 
کارشناسى و کارشناسى ارشد دانشجو مى پذیرد.

1388: راه اندازى دانشکده فنى فومن  این دانشکده در حال 
حاضر در سه رشته مهندسى نفت، مهندسى شیمى و 
مهندسى صنایع در مقطع کارشناسى و دو رشته مهندسى 
شیمى و مهندسى صنایع در مقطع کارشناسى ارشد 
دانشجوى شاغل به تحصیل دارد.

ش 
س موسسات آموز

طرح و توسعه: دانشگاه تهران بر اسا
عالى فرانسه الگوبردارى شد و حتى طراحان ساختمان هاى 

س و 
دانشگاه تهران مهندسین فرانسوى بودند، و درو

برنامه هاى هنرکده (دانشکده هنرهاى زیباى فعلى) دقیقًا 
س الگوى موسسه اکول د بوزار طراحى گردید. 

بر اسا
س و بناهاى این دانشگاه توسط معماران اروپایى 

پردی
روالند دوبرول، ماکسیم سیرو، مارکوف، آلکساندر موزر، 
آندره گدارد، و محسن فروغى طراحى گردید. در اواخر 
ش.) ساختار 

دهه 1940 میالدى (اواخر دهه 1320 ه.
درسى و پژوهشى دانشگاه تهران رفته رفته به سمت 
الگوبردارى از سیستم دانشگاه هاى آمریکایى شروع به 

حرکت نمود. بطور نمونه دانشکده کشاورزى این دانشگاه 
ش یافت.

ک دانشگاه یوتا توسعه و گستر
به کم

ص: استاد جالل الدین همایى، عبدالعظیم 
افراد شاخ

قریب، بدیع الزمان فروزانفر، دکتر محمود حسابى، 
س 

استاد على اکبر دهخدا، دکترمحمد معین، مهند
مهدى بازرگان، شهید دکتر مصطفى چمران، دکتر 
یداله سحابى، شهید دکتر محمد مفتح، استاد شهید 
مرتضى مطهرى، دکترعبدالحسین زرین کوب، دکتر 
کریم ساعى، دکتر احمد حامى، سید محمد خاتمى، 

حسن روحانى، ابوالحسن بنى صدر، سید جواد 
طباطبایى، اصغر فرهادى، سید موسى صدر، محمد 

ابراهیم باستانى پاریزى و ... تنها برخى از افراد 
شایسته و شخصیتهاى برجسته و چهره هاى صاحب 

نامى هستند که در دانشگاه تهران به تحصیل یا 
س پرداخته اند.

تدری

مرداد   28 کودتاى  از  پس  ماه  چهار  (حدود   1332 آذر   16
1332): در این روز، سه دانشجو (به نامهاى احمد قندچى، 
هنگام  بزرگ نیا)  مصطفى  و  شریعت رضوى  (مهدى)  آذر 
رئیس  معاون  نیکسون  ریچارد  رسمى  دیدار  به  اعتراض 
از سرگیرى  آمریکا و همچنین  ایاالت متحده  جمهور وقت 
روابط ایران با بریتانیا، در دانشکده فنى دانشگاه تهران کشته 
شدند. این روز، روز دانشجو نامیده شده و گرامى داشته مى

 شود.

1324: جامعه فارغ
 التحصیالن دانشکده 
فنى براى نخستین بار 
به ابتکار اساتید وقت 
این دانشکده فعالیت 
خود را تحت نام 
"جامعه فارغ

 التحصیالن دانشکده 
فنى" آغاز کرد و تا 
زمان نامعلومی بکار 

خود ادامه داد.

فارغ التحصیالن  از  گروهى  ابتکار  به  دوم،  بار  1358:براى 
فارغ "کانون  عنوان  تحت  اى  جامعه  فنى،  دانشکده 

 التحصیالن دانشکده فنى دانشگاه تهران" تشکیل و به مدت 
و  مختلف  دالیل  به  آن  فعالیت  ولى  نمود  فعالیت  کوتاهى 

شرایط ویژه سیاسى آن زمان متوقف ماند.

1369: پس از این که گروههایى از فارغ التحصیالن سالهاى مختلف دانشکده فنى در 
گردهمایى هاى ماهیانه خود به یکدیگر پیوستند، براى سومین بار پایه هاى تشکیل 
جامعه مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران پى ریزى شد. در این سال 
متعاقب تشکیل جلساتى با شرکت فارغ التحصیالن دوره هاى مختلف، به اتفاق تصمیم

 گیرى شد که در جهت تأسیس (کانون) اقدام شود. بدین منظور گروه کارى انتخاب 
شد تا اساسنامه کانون را تهیه کرده، مقدمات تشکیل جلسه مجمع موسس را فراهم 
آورد. بدین ترتیب کانون در روز یکم اسفند ماه 1369 با حضور بیش از هشتصد نفر از 
فارغ التحصیالن موجودیت خود را اعالم کرد. در اولین جلسه شوراى عالى که در تاریخ 
1370/1/22 تشکیل شد، اعضاى هیئت مدیره و بازرسان انتخاب شدند. پس از تهیه و 
تصویب نمودار سازمانى کانون، کارهاى اجرایى آن شروع شد. از اهم کارهاى هیئت

 مدیره در شروع کار، شناسایى و جذب فارغ التحصیالن دانشکده فنى بود که بطور وسیع 
و همه جانبه اى انجام گردید.

از این تاریخ به بعد کانون همواره فعال و منشاء فعالیت هاى مفید و مختلفى بوده است.

 :1370
دانشکده هاى 
پزشکى، 
دندانپزشکى و 
داروسازى از 
دانشگاه تهران 
جداشدند و 
دانشگاه علوم 
پزشکى تهران 
را تشکیل 
دادند.

١٣٥٧

انقالب
اسالمى

س تا سال تحصیلى 
دوره تحصیلى در دانشکده فنى از بدو تأسی

س بود و در همین 
ش آن برابر با فوق لیسان

45-1344 چهار سال و ارز
ش 

س از پنج سال ارز
سال، یکسال به دوره دانشکده افزوده گردید و پ

س شناخته مى شد وکسانى 
تحصیلى فارغ التحصیالن معادل بافوق لیسان

س فارغ التحصیل شوند.
که به عللى نمى توانستند با اخذ درجه فوق لیسان

س داراى 4 رشته بود. بعداً رشته 
دانشکده فنى در بدو تأسی

ک گردید و در سال 
ک جانشین رشته هاى برق و مکانی

الکترومکانی
تحصیلى 1325-1324 تعداد 20 نفر در این رشته فارغ التحصیل 
شدند. نخستین سرى فارغ التحصیالن رشته مهندسى شیمى در 
س از آن رشته 

سال 26-1325 از دانشکده فنى خارج شدند. پ
تصفیه نفت به رشته هاى موجود در دانشکده فنى افزوده شد که در 
سال تحصیلى 35-1334، 7 نفر در این رشته فارغ التحصیل 
گردیدند. رشته استخراج نفت در سال 36-1335 و رشته زمین

 شناسى در سال 40-1339 نخستین فارغ التحصیالن خود را 
تحویل جامعه دادند بعدها رشته هاى تصفیه نفت و استخراج نفت و 
زمین شناسى منحل گردید و از سال 1349 نیز گروه مهندسى 
متالورژى به گروههاى دانشکده افزوده شد

80 ســـــال
دانشگاه تهران،
دانشکده فنــى 
وکانــون

طرح و اجرا:      هادی آجورلو (عمران ٨٨

٠نفر

٥٠٠نفر

١٠٠٠نفر

١٥٠٠نفر

٢٠٠٠نفر

٢٥٠٠نفر
کارشناسى

کارشناسى ارشد
دکترا
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1350: آمار دانشگاه تهران:
16 دانشکده-3 موسسه-16 بیمارستان-75 

ساختمان
278 هزار متر مربع فضا

12800 دانشجوى پسر-4500 دانشجوى دختر
1787 استاد و دانشیار و استادیار و دبیر

بیش از 40 هزار فارغ التحصیل

1313: آمار دانشگاه تهران:
6 دانشکده

1200 دانشجوى پسر
121 استاد و دانشیار و دبیر

1337: تعداد فارغ التحصیالن 
فنى به باالى 100 نفر (133 

نفر) رسید

1340: افتتاح اولین سلف 
سرویس دانشگاه تهران 

در دانشکده ى فنى

1345: تغییر سیستم 
آموزشى از سالیانه به 

ترمى–واحدى

1351: انتقال گروه 
مهندسى برق به 
ساختمان تازه تاسیس 
خیابان امیرآباد

1359: انقالبفرهنگی
تعطیلی موقت دانشگاه

1361: پذیرش و ورود اولین 
گروه دانشجویان بعد از انقالب 

فرهنگى در بهمن ماه

1366: شروع دوره هاى 
کارشناسى ارشد ناپیوسته

1372: فارغ التحصیلى اولین دانشوى دوره ى 
دکترا در رشته ى مهندسى برق و الکترونیک

1385: اغاز به کار رسمى بنیاد 
حامیان فنى (بنیاد) با مشارکت 
و همکارى کانون مهندسین 
فارغ التحصیل دانشکده فنى 
دانشگاه تهران

1393: پذیرش 8358 دانشجو در 
کلیه ى پردیس ها و کلیه ى 
مقاطع در سال تحصیلى 94-93

1328: اولین 
شماره نشریه 
دانشکده فنى

1343: اولین شماره دوره جدید نشریه دانشکده فنى

(

1364: اولین پذیرش 
دانشجو در مقطع 

کارشناسى ارشد ناپیوسته

1367: اولین پذیرش 
دانشجوى دکتراى فنى

1349: شروع بهره 
بردارى ساختمان جدید 
دانشکده فنى 

رشته نقشه بردارى در سال 1367، رشته مهندسى 
صنایع در سال 1374 و گروه علوم مهندسى در 
سال 1387 در دانشکده فنى ایجاد شدند.
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عالوه بر ثبت یادداشت های روزانه ی شخصی و 
کاری، گزارش های مکتوب و بعضا تصویری بسیار 
جالب و ارزنده ای از زندگی، وضعیت اجتماعی، 
آداب و رسوم و حتی گاه با تصویرپردازی از مناظر 
و ابنیه ی این کشور ها ، وضعیت موجود آن زمان 

را برای آیندگان به یادگار گذاشته اند.
این روش پسندیده، در دانشگاه ها و مراکز علمی، 
در باشگاه های ورزشی، در سازمان ها و نهاد های 
مختلف در این کشورها، با پیشرفت تکنولوژی و 
روش های ثبت وقایع، به شکل انبوهی از عکس ها، 
فیلم ها، اسناد مکتوب و... تاریخ و پیشینه ی آن 
سازمان را معرفی می کند. به همین خاطر، فی المثل، 
چندین مجلد قطور، سالنامه ها، آرشیو عکس ها 
و مدارک دیگر، می تواند دانشــجویان، استادان، 
کالس ها و آزمایشــگاه ها و هــر آن چه در یک 

ــخ  تاریـ
فنــی بــه 
روایــت 
ــر تصویـ

مستند ســازی در کشورهای پیشــرفته ی دنیا 
ســابقه ی طوالنی دارد. مکتوب کردن اندیشه ها، 
به تصویر کشــیدن وقایــع، نگهداری اســناد و 
مستندات، شیوه ای مرسوم در کشور های اروپائی 
است. محققان در هر زمینه، امکان دسترسی به 
این بایگانی عظیم تجربیات نسل های گذشته ی خود 
را دارند.  اسناد و مدارک، نامه ها و یادداشت ها،تصاویر 
و عکس ها همه و همه نه تنها روایتگر تاریخ، که 
منابعی مهم برای هر موضوع تحقیقی هســتند. 
حتی اســناد محرمانه و طبقه بندی شــده نیز ، 
به فراخور، پس از گذشت چند سالی، در اختیار 

عموم قرار می گیرند. 
بسیاری از گردشگران، ماموران سیاسی یا حتی 
جاسوسان اروپائی که در ســال های گذشته در 
ســرزمین های دیگر در آمد و شــد بوده اند، 
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دانشگاه در 100 ساله ی گذشــته در یک شهر 
اروپائی یا آمریکائی را بازنمائی کند.

متاسفانه، به دالیل عدیده، سنت ثبت شفاهی وقایع در 
کشور ما ایران بیشتر غالب بوده است. به همین 
قات  تفا ز ا ری ا ز بســیا ه ا دلیل است که گا
د هــای مختلف،  زمان هــا و نها مهم، ســا
ماکن و اشــخاص رد پا و  بنیــه و ا حتــی ا

نشــان ثبت شده ای نیست.
"کانون" از بدو تاســیس در پــی آن بود، و هنوز 
هست، که آن چه از مدارک و مستندات، عکس ها 
و تصاویر، آمار و اطالعات از دانشکده فنی موجود 
است به هر طریق ممکن گردآوری و ثبت نماید. 
یکی از این موارد، جمع آوری عکس های مربوط 
به دانشجویان و اســتادان و خود دانشکده است. 
جمع آوری این عکس ها کار ساده ای نبوده و نیست. 

عالوه بر آن که اصوال تعداد این عکس ها نسبت به 
تاریخ دانشکده ی فنی و دانشجویان و استادان آن 
ناچیز است، دسترسی به آن چه که وجود دارد هم 

کار دشواری است. 
با مراجعه به آرشیو دانشکده ی فنی، مرکز اسناد 
ملی، کتابخانه ی ملی ایــران و مهم تر و اصلی تر 
از همه، درخواست و فراخوان از کلیه مهندسین 
لتحصیــل، مجموعــه ای از چندین  فــارغ ا
عکس گردآوری شده است تا در شکل کتابی 
چاپ و به جامعه ی مهندســی، بل به ساحت 

تاریخ ایران، عرضه گردد.
کار جمع آوری این عکس ها، همانگونه که اشاره 
شد از بدو تاسیس کانون و راه اندازی دبیرخانه ی 
آن در دستور کار بوده است. اما، کار دسته بندی، 
فهرست کردن و آماده ســازی برای چاپ اکنون 

حدود یک سال و نیم است که در جریان می باشد. 
"کانون" در صدد بود که این مجموعه در آستانه ی 
جشن 80 سالگی دانشکده ی فنی آماده وعرضه 
گردد. متاسفانه به دلیل مشکالت فنی و اجرائی 
این امر مقدور نشد، اما این مجموعه در فاصله ی 
زمانی نه چندان دور در اختیار "کانون" خواهد بود 

تا به نحو مناسب معرفی و توزیع شود. 
از آنجا که کتاب هنوز در مرحله ی آماده ســازی 
است، هنوز امکان و فرصت برای افزودن صفحاتی 
به آن وجود دارد. بنابراین از کلیه هم دانشکده ای ها 
تقاضا دارد در صورت دسترسی به چنین عکس هائی، 
اصل و یا کپی آن را به دبیرخانه ی کانون ارسال 

نمایند تا این گنجینه پر بها تر گردد.
عکس هــای چاپ شــده در این چنــد صفحه، 

برگرفته از این مجموعه است.
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سنت حسنه
آبان ماه گذشته، اتفاقی در دانشکده ی فنی افتاد 

که اگر نگوئیم بی سابقه، ال اقل کم سابقه بود.
مسلما در تاریخ کانون، این واقعه میتواند به نقطه ی 
عطفی تلقی گردد که با استفاده از تجارب حاصله 
از آن، ارتباط کانون با مهندســین فارغ التحصیل 
دانشکدهی فنی بیشــتر گردد و این اعضای بالقوه، 

رابطه و همکاری خود را با کانون به فعل دربیاورند.
این کــه فارغ التحصیــان یــک دوره ی خاص از 
دانشکده، قرارهای دوستانه ی سالیانه، فصلی و حتی 
ماهیانه دارند و جلسات ناهار یا شامی را برای تجدید 
دیدار ترتیب می دهند، موضوع تازه ای نیست. اما، 
مراسم برگزارشده توسط مهندسین عمران ورودی 
ســال 1363، به مناسبت سی امین ســال ورود به 
دانشــکده ی فنی، ماهیت آن با چنیــن قرارهایی 

تفاوت داشت.
با یک برنامه ریزی قبلــی چندین هفته ای، تعداد 
قابل توجهی از مهندسان، از شــهرهای مختلف 
کشور، طی سه روز متوالی برنامه ای را اجرانمودند 

که نه تنها در ســابقه ی چندین ســاله ی کانون، 
شاید در کل تاریخ دانشکده ی فنی بی نظیر باشد.

این گروه، روز چهارشنبه 93/8/21 در سالن شورای 
دانشکده گردآمدند. تعدادی از استادان خود را نیز 
دعوت نمودند. گپ وگفتگو داشتند و از حال و کار هم 
جویا شدند. عکس های یادگاری گرفتند. با استادان، 
به صورت نمادین، در کاس درس حاضر شدند. از 
کانون و بنیاد فنی برای معرفــی و جلب حمایت و 
کمک دعوت به عمل آوردنــد و در پایان با هم و در 

باشگاه دانشگاه شام خوردند.
روز بعد، صبح پنجشنبه 93/8/22 با حضور در بهشت 
زهرا، بر سر مزار استادان و دوستان درگذشته جاضر 
شــدند و ادای احترام کردند. در نهایت، روز جمعه 
93/8/23 ، با حضور در اســتخر دانشگاه، با سپری 

کردن ساعاتی خوش، این مراسم را به پایان بردند.
ذکر جزئیات این مراســم، در گزارشــی جداگانه 
آمد ه است. آن چه از نظر کانون، و مسلما بنیاد فنی، 
باید حائز اهمیت باشد، نفس اجرای چنین مراسمی است 
که در واقع یکی از اهداف اساسنامه ای کانون در زمینه ی 

ایجاد ارتباط بین مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
فنی است.

در همین مراسم، نه تنها تعداد قابل توجهی از این 
افراد فرم عضویت کانون را پر کردند و یا حق عضویت 
های معوق خود را پرداخــت نمودند، بلکه با تهیه و 
ارسال منشور وثاق به بنیاد فنی، آمدگی خود را جهت 
همکاری و حمایت مالی و معنوی از بنیاد، به عنوان 
ادای دینی به دانشــکده ی فنی اعام داشتند. اگر 
چه شاید این موضوع تا حدی تحت تاثیر جو حاکم 
بر مراسم بوده باشد، اما به یاد داشته باشیم که خود 
کانون نیز با اتکا به چنین جمعی و مراسمی، با حضور 
تعداد بسیاری از فارغ التحصیان فنی ، فعالیت جدی 

خود را آغاز کرد.
ضمن تبریک گفتن به این عزیزان که با برپائی چنین 
مراســمی، راه جدیدی در رسیدن به یکی از اهداف 
کانون پیش روی ما گشودند، امیدواریم که این تجربه 
فراراه سایرین مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 

فنی واقع گردد.

گزارش گردهمایی فارغ التحصیالن عمران 63

عکس: نادیا پروانی

فرهاد بوترابی
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آغاز داستان
رسم است که برای گرامیداشت واقعه ای یا بزرگداشت 
شــخصیت یا اتفاقی، ســالگرد یا دهه یا حتی سده 
میگیرند. البته این رســم میمون و مبارک ایرادی 
ندارد، جز آن که ممکن اســت در ایــن فاصله های 
زمانی، اهمیت داستان از بین برود یا به دالیل عدیده، 
عوامل مهم داستان، دیگر در صحنه نباشند. حکایت 
این است که برای نکوداشت چنین مواردی، هر زمان 
میتواند مناسب باشد، تا وقت و امکان از دست نرود 
و به مصداق ضرب المثل قدیمی، ماهی از آب گرفته 
همیشه تازه است. اما این حدیث هم شامل رویه ی 
معمول شد و به مناسبت ســی امین سالگرد ورود 
مهندسین عمران ســال 1363 به "فنی" مراسمی 

تدارک و اجرا شد که شرح ماوقع در پی می آید.

نفخ صور
بیست و پنج سال از فارغ التحصیلی جماعت گذشته 
بود و یاران هر یک از گوشــه ای آمده بودند. در این 
فاصله ی زمانی، آنانی که در دوران دانشجوئی انس 
و الفت بیشتری با هم داشتند، از هم با خبر بودند و 
گاه و گاه دیداری تازه می کردند. دهمین و بیستمین 

سالگرد ورود به "فنی" هم در جلساتی محدود برگزار 
شده بود. در ده سال گذشته هم قرار ناهاری در محلی 
ثابت، ظهر دومین دوشــنبه ی دومین ماه هر فصل 
برقرار بود که بهانه ای بود تا دوســتان دیداری تازه 

کنند، اما، نه همه و نه همیشه.
پس الزم بود که برای این گردهمایی، کل دوستان 
هم دوره ای، هرجا که هستند با خبر شوند. از امکانات 
شــبکه های مجازی اجتماعی، تــا دفتر تلفن های 
قدیمی، از هر اطاع کوچک از هر کس، از محل کار یا 
نشانه ای در هرجا، هر کس به هر وسیله که می توانست 
جمع یاران را فراخواند. از روی لیست فارغ التحصیلی، 

تاش شد که همگی جست وجو و فراخوانده شوند.

اندک اندک جمع مستان می رسند
مسئولین دانشکده همراه شدند. اتاق شورا برای پذیرائی 
آماده شده بود. گل و میوه و شیرینی و چای و قهوه، که 
توسط جمعی از دوستان تدارک دیده شده بود مهیا بود. 

زمان رسیدن دوستان فرا رسیده بود.
یکی یکی، گاهی چند نفری با قرار از پیش رسیدند. گل از 
گل همه می شکفت و چهره ها پر لبخند می شد و در کنار 

احوالپرسی و چاق سامتی، متلک ها بود و شوخی ها.

پس موهات کجاست؟ اون موقع اینقدر چاق نبودی؟ 
زن وبچه بهت ساخته! زدی تو کار پیمانکاری؟ تو هنوز 
مجردی؟ شنیدم پول پارو میکنی؟ موهات چرا اینقدر 
سفید شــده؟ و حکایت همچنان باقی بود. برای دیر 
رسیدگان هم یک چرخش 360 درجه ای دور میز اتاق 
شورا الزم بود تا یک دیده بوسی سرتاسری انجام شود.

صدای خنده و متلک و تکه پرانی های مربوط به زمان 
دانشجوئی جو همهمه ی غریبی راه انداخته بود. دور 
میز اصلی دیگر جا نبود. صندلی های اضافه تنگاتنگ 
چیده شد تا جا برای میهمانان باز شود. کاش می شد از 
کسی پرسید که این اتاق بزرگ تاکنون اینچنین مملو 

از جمعیت بوده است؟ 
دو ساعتی طول کشید تا همه آمدند و نشستند و گفتند 
و شنیدند. ســاعت 4 بود و زمان آعاز رسمی مراسم. 

بعضی ها هم بودند که دیرتر می آمدند. 
در انتظار آمدن میهمان ها.

قبل از آمدن میهمانان، با اشاره به عکس های آویخته 
بر دیوار اتاق شورا، رؤسای "فنی" از ابتدا تا حال حاضر 
معرفی شدند. برای خیلی ها، علی رغم حضور نزدیک 
به 5 سال در دانشکده، حضور در این اتاق و دیدن این 

عکس ها واقعه ای تازه بود.

عکس: نادیا پروانی
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استاد آمد، بر پا!
اولین استاد آمد. با هیبتی که بسیاری را به تعجب انداخت. 
مهندس سختگیر و با سواد دیروز، که استاتیک و مقاومت 
مصالح می آموخت و اولین درس های مهندسی را می 
داد، در کسوتی روحانی وارد شد. با همان قد و باالی بلند 
ولبخند بر لب. مهندس اعلمی هرندی، علیرغم ضیق 
وقت به دیدار شاگردان دیروزش آمده بود و چه حیف 
که دیگر فقط درس زبان تخصصی می گفت. ایستاده 
و نشسته، تقریبا با همگی ســام و احوالپرسی و بعضا 

مصاحفه کرد.
بعد از او مهندس تابش بود که همــه را به یاد "اجرای 
ســاختمان و کارگاه" و      متره و بــرآورد" انداخت. با 
لبخندی حزین بر لب از داغی جگرســوز. پس از ورود 
او و ادای احترام و سام دوستان، جلسه به احترام فرزند 
تازه درگذشته ی او، دکتر تابش، فارغ التحصیل "فنی" و 
صاحب چندین اختراع ثبت شده در آمریکا، با یک دقیقه 
سکوت و قرائت فاتحه یادش را گرامی داشت و به استاد 

خود، مهندس تابش ادای تسلیت نمود.
در کوتاه زمانی، دکتر بهنیا )پی ســازی(، دکتر صادق 
آذر)سازه های فوالدی، دکتر فامیلی)مصالح ساختمانی 
و تکنولوژی بتــن(  دکتر فرزانــه )مکانیک خاک( 
و دکتر معماریان )مهندســی زمین شناســی( به 
جمع پیوســتند. از همان ابتدا، تصویــری از دکتر 
قالیبافیان)سازه های بتن آرمه(، روی میز باالی اتاق، 

حضورش بود و نبودش در میان جمع.
ســام و احوالپرسی که گذشــت، برای آن که روشنائی 
آفتاب نگذرد، جماعت به پای پله های ورودی "فنی" رفتند 
تا این واقعه را با تصویری برای همیشه به یادگار بگذارند.

چهره ی دانشــجویان و حتی کارمندان دانشکده، 
دیدنی بود! 

موی سپید را فلكم رایگان نداد
عکس ها که گرفته شــد، دوبــاره همگی در اتاق 
شورا جمع شــدند.ابتدا گزارشــی آماری شامل 

تعداد ورودی های عمران در سال 63، تعدادی که 
فارغ التحصیل شــدند، تعدادی که در حال حاضر 
در خارج از کشور به سر می برند و دوستانی که به 
دیار باقی شتافته اند، داده شد. با توجه به این آمار، 
از جمع53 نفر فارغ التحصیــان حاضر در ایران، 
40 نفر در جلسه حضور داشتند. سپس، قرار شد 
که هر کس بیست و پنج سال گذشته ی خودش را 
در دو دقیقه خاصه کند تا همه بدانند که مو ها در 
اسیاب سپید نشده و نام مهندس "فنی" در جای 

جای میهن ثبت شده است.
حکایت ربع قرنی تاش بود در سراســر کشور،از 
کارگاه های ساختمانی تا دفاتر مهندسین مشاور، 
طرح های کوچک و بزرگ و حتــی فعالیت های 
مدیریتی و مسئولیت های دولتی بعضی هم که در 
کار اســتخدام دولتی بودند کم کم از بازنشستگی 
می گفتنــد. گفتند و شــنیدند و آشــنائی های 
دوســتانه و دوران دانشــجوئی، بــه روابط کاری 
و زمینه های همــکاری رســید.همه از یادآوری 
مهندس "فنی" بودن و تاثیری که در شکل گیری 
و پیشرفت کاریشان داشته سخن گفتند و این که 
نام "فنی" بر باالی مدرک مهندسی آنان برایشان 

چه آبرو و احترامی به همراه داشته است.
جائی نبود که نقشــی از این جمع نداشته باشد. از 
کرانه ی خزر تا سواحل خلیج فارس. از آذربایجان 
تا سیستان. از راه و ســاختمان، تا سد و نیروگاه، 
تا مترو و تونل های شــهری، همــه جائی از نقش 
و نشــان "فنی"را به یادگار گذاشته بودند. دست 
مریزاد، همت همه پایدار که آنچه را "فنی" به آنان 
آموخت، در طبق اخاص و دست تاش، به دامان 

مردم و مملکت ریختند.
ما را هم از این نمد كاله

کانون و بنیاد فنی هم از این جشن بی نصیب نماندند. 
هر چند الزم اســت که از یاری و همــکاری آنان در 

برگزاری این مراسم تقدیر شود. آقای مهندس مهنا، 
دبیر کانون نیز، عاوه بر این که با حضور خود به شور 
وشوق جلسه دامن می زد، خواستار همکاری بیشتر 

دوستان با کانون بود.
در ادامه، آقای مهندس بیطرف، دبیر بنیاد فنی، ضمن 
 power point ارائه ی گزارشی مبسوط و نمایش یک
مفصل، ضمن توضیح در مورد ماهیت و نقش بنیاد 
فنی به ذکر جزئیاتی از فعالیت های انجام شده و در 
حال انجام بنیاد پرداخــت. وی در خاتمه، از تمامی 
مهندسین حاضر در جلســه درخواست نمود که با 
همکاری، صرف وقت و کمک هــای مالی و معنوی 
خود، بنیاد را در پیشبرد اهدافش یاری دهند. حاصل 
آن، "منشور یاری" بود که بعد از پایان جلسه تدوین 
و به امضای حاضرین رسید. میثاقی که طی آن، این 
جمع آمادگی خود را بــرای ادای دین به "فنی" در 

چهارچوب فعالیت های بنیاد اعام و تعهد می کند.
در حین صحبت های آقای مهندس بیطرف، دکتر 
بانکی )مهندســی سیســتم ها( هم به جمع حضار 
پیوست و پس از مهندس بیطرف، طی سخنانی، شرح 
مبسوطی از وضعیت اقتصادی مملکت داد و به سیری 
دل عقده گشود و گایه های بسیار کرد و علی رغم 
قولی که برای حضور در مراسم شام داده بود، با یک 

خداحافظی کوچک، جمع را ترک کرد.

مطایبه به جای معادله
قبل از حضور برای مراسم شــام، تمامی دوستان و 
استادان حاضر، به کاس درس "جمال افشار"رفتند، 
ایــن کاس به یــاد ماندنی که فــارغ التحصیلی از 

دانشکده نیست که در آن خاطره ای نداشته باشد.
قرار بود کــه هر یک از اســتادان، چنــد دقیقه ای 
همان درسی را بگوید که چندین سال پیش به این 
مهندسین امروز و دانشــجویان آن روز آموخته بود. 
اما، به جای درس و معادله، زمان به خاطره و مطایبه 

گذشت.
این پرسید و آن پاسخ شــنید. آیا روزی هیچ کدام 
از این دوستان، تصوری از این چند دقیقه داشتند؟ 
این که در همان کاس، با همان استاد و برای همان 
درس، دوباره بر نیمکت دانشجوئی بنشینند؟ و اینکه 
آیا در ذهن این استادان بزرگوارمی گذشت که روزی 
در همین کاس، روبروی دانشــجویان قبلی خود، 
به جای درس و فحص، به خاطــره گوئی و یادآوری 

گذشته بپردازند؟
همه گفتند و شنیدند، اما این که یکی از خوش اخاق 
ترین استادان دانشکده، چگونه چند نفر را به خاطر 
شــلوغ بازی در کاس، برای اولین و آخرین بار در 
عمراستادی خود، از کاس اخراج کرد و دست بر قضا 
یکی از همین اخراج شدگان در سال های بعد مقام 
باالتر او در یکی از پروژه های عمرانی بود، بیشترین 

خنده و انبساط خاطر همه را به همراه داشت. 

نی
روا

یا پ
 ناد

س:
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شام و ختام
باز هم با یاری دانشــکده و البته همت دوستان، 
مراسم شام در باشگاه دانشــگاه، مختصر، مفید 
و صد البته محترمانه و خوشمزه برگزار شد. دکتر 
نژاد حســینیان ) بارگذاری(به جمــع حاضرین 

پیوست و در گپ و گفت ها شرکت کرد.
پس از صرف شــام، وقت خداحافظی که نه، به امید 
دیدار گفتن رسید تا حکایت مچنان برای روزهای بعد 

ادامه داشته باشد.

بیا تا قدر یكدیگر بدانیم
شــب جمعه تعلق به اموات دارد. هم این باور دینی، 
همان یادی از استادانی که دیگر در میان یاران نبودند، 
جماعت را صبح پنج شــنبه و البته با قرار قبلی و به 
عنوان بخشی از برنامه ی گرد هم آئی به بهشت زهرا 

کشاند.
از استادان، مهندس ساالر قباد )مکانیک سیاالت(، 

دکتر سلطانپور )معادالت دیفرانسیل(،
دکتر قالیبافیان )بتن آرمه(، دکتر مهر آذین )ترافیک(، 
دکتر نورزاد ) سیستم های انتقال آب( و از دوستان هم 
دوره ای سید مشحور اکملی در جایگاه جاودان خود 
آرمیده اند. از اتفاق روزگار آن که علی رغم تاریخ های 
فوت مختلف، همگی در محدوده ی کوچکی از وسعت 

باالی بهشت زهرا، در کنار هم جای دارند.
دوستان با مترو به بهشت زهرا آمدند و بعد پیاده، در 
همان محدوده ی ذکر شده، با حضور بر مزار عزیزان 
از دست رفته، به آنان ادای احترام کردند. از دوستان 
رفته، حسن جعفریان که در در سال 1365 در حادثه 
ای جان باخت و ســید محســن صانعی که در سال 
1365 در جبهه شهید شد، در شهر های محل تولد 
خود، خوی و سبزوار جای گرفته اند که یاد آنان نیز 

گرامی داشته شد.
این دیدار، ماندگان را بیش از پیش بر آن داشت که تا 
فرصت حیات هست، از وجود همدیگر، از این روابط 
پاک و دوستانه، بهره ی بیشتری ببرند. شاید اگر قرار 
به ده سال دیگر باشد، رفتگان، بیشتر و ماندگان کمتر 

باشند. زمان را دریابیم.

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد
جمعه بعد از ظهــر. دیگر جائی برای یاد گذشــته و 
نوستالژی نبود. استخر دانشگاه، به همت آقای فضل 
اهلل قدس، عضو هیئت علمی دانشکده ی تربیت بدنی 
و مدیر استخر، میزبان دوستان بود تا هر آنچه را از شور 

عکس: نادیا پروانی
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جوانی هنوز در وجود دارند، بروز دهند.
سر به سر گذاشتن ها، خندیدن ها، بازگوئی خاطرات، 
پریدن در آب، آب بازی های دوران دانشــجوئی در 
همین استخر، ساعاتی از خوشی و شادمانی را، فارغ از 

هر گونه دغدغه ی کاری، رقم زد.
آب، دلتنگی ها را شست وبرد، روح و توانی تازه در دل 
و جان و تن همه ریخت تا نشــاط دوران دانشجوئی 
را دوباره در وجود خود باز یابند. دوستی ها را جانی 
دوباره داد، هم چون باران که بر زمین خشکیده می بارد.

هنگام خداحافظی، همه در این اندیشه بودند که چه 
خوش گذشــت، و چه پر بار بود، و این که آیا باز هم 
فرصتی این چنین خواهد بود. کس چه می داند ده 
سال دیگر، در چهلمین سال ورود به "فنی" که خواهد 

بود؟ چه خواهد گذشت؟
به قول قدیمی هــا، گویا این ســه روز را نباید جزو 

عمرمان به حساب آورد.

لم یشكر المخلوق
این حکایت، بدون سپاسگزاری از آنان که این مراسم 
را برنامه ریزی و اجرا کردند، نا تمام است. مسئولین و 
کارکنان دانشکده فنی، باشگاه دانشگاه، تربیت بدنی 
و استخر دانشگاه، کانون مهندسین فارغ التحصیل 
دانشکده ی فنی و بنیاد فنی، نهایت همکاری و تاش 

خود را در اجرای این مراسم به کار بردند.
برنامه ریز و مدیر اجرائی مراسم، مهندس علیرضا )ارد( 
عالم زده بود که به تائید همه بسیار کوشید و دوستان 

به عنوان یادبود وسپاس، کتابی به او هدیه دادند.
اما سپاس اصلی به همگی دوستانی باز می گردد که با 
حضور خود، از شهر های مختلف و علی رغم درگیری 
های کاری و خانوادگی بسیار، همت کردند و آمدند و 

این حکایت را رقم زدند.
عمران 63 "فنی" نشان داد که همچنان عمران 63 

است!  

ما دانش آموختگان "فنی" هستیم. علم، وجدان واراده ی مهندســی را، شوق ساختن را، در 
خدمت جامعه و انسان بودن را در این مدرسه آموختیم!

ما رهین منت "فنی" هستیم. از سنگ پلکان ورودی ساختمانش، که قدمگاه ما به سوی پیشرفت 
و ترقی بود، تا کاس های درسش، استادان و کارمندانش، که همگی مجدانه کوشیدند تا من 

دانشجوی آن روز، مهندس سربلند و کامیاب امروز باشم. یک عمر وام دار آنیم!
ما به مهندس "فنی" بودن خود بالیده ایم. ســال های جوانی را با حفــظ این نام پرافتخار، در 
کارگاه های عمرانی یا در دفاتر مهندسی، سربلند سپری کرده ایم. سالیان دیگری نیز، کمابیش 

به سهم خود از عمر، بر این مهم می مانیم تا این امانت را به نسل دیگر فرزندان "فنی" بسپریم!
ما سپاسگزار "فنی" هستیم. همانگونه که نسل های پیش از ما این مدرسه را نگاه دار بودند تا 
مبنای پیشرفت و احترام ما باشد، ما نیز خود را متعهد میدانیم که تمام تاش خود را در ادامهی 

این امر خطیر به کار بندیم، تا راه بر جوانانی گشودهماند که مهندسان فردای میهن باشند.
ما، مهندسین عمران دانشکده فنی )ورودی 1363 ( با بنیاد فنی پیمان میبندیم که در جهت 
اعتای نام "فنی" و یاری به بنیاد، در چهار چوب اساسنامه و مقررات اجرائی آن، آن چه را، هم به 
لحاظ مادی و هم معنوی، در توان داریم در طبق اخاص بگذاریم و با افتخارتقدیم بنیاد کنیم. 

شاید، اثری، حتی به گمنامی، از ما بماند.

 از دست و زبان که برآید
که از عهده ی شکرش به درآید

مهندسین عمران "فنی" )ورودی 1363(

منشور یاری

عکس: نادیا پروانی



گزارش

19خبرنامه كانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فني دانشگاه تهران / سال بیست و چهارم / شماره 170 تا 172 / پاییز 1393

گردهمایی عمومی آبان ماه
گردهمایی عمومــی کانون عصر روز چهارشــنبه 
28 آبــان ماه 1393 تحــت عنوان بررســی نقش 
دانش آموختگان دانشــکده فنی در توسعه کشور با 
حضور 100 نفر از اعضای کانون در تاالر رجببیگی 

دانشکده فنی برگزارشد.
مهندس میرعلیرضا مهنا)معــدن67( دبیر کانون، 
ضمن خوشامدگویی به حضار توضیحاتی در خصوص 
موضوعات گردهمایی های کانون در سال 93 ارائه داد. 
وی گفت: در آستانه هشــتادمین سالگرد تاسیس 

دانشکده فنی، سعی داشتیم به نقش دانش آموختگان 
دانشــکده فنی در حوزه های مختلــف بپردازیم. از 
این رو در گردهمایی اردیبهشــت ماه کانون نقش 
دانش آموختگان دانشکده فنی در نهادهای صنفی و 

حرفه ای مورد بررسی قرارگرفت. 
همچنین پیش بینی شــده بود کــه در گردهمایی 
شهریور ماه کانون واکاوی علل و انگیزه های میل به 
مشارکت سیاسی در تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی 
با حضور تعدادی از کنشگران سیاسی فارغ التحصیل 

در دهه های مختلــف مورد بحــث قرارگیرد که به 
علت همزمانی جلســه با مراســم ویژه دانشجویان 
جدیدالورود دانشــکده فنی، این جلسه لغو گردید. 
در گردهمایــی مهر ماه نیز قرار بــود موضوع نقش 
دانش آموختگان فنی در برنامه ریزی و توسعه کشور 
بررسی گردد، که به علت درگذشت آیت اهلل مهدوی 
کنی و تعطیلی دانشــکده، این جلســه نیز برگزار 
نگردید. لذا این موضوع در جلســه این ماه به بحث 

گذاشته می شود.

عکس: رجبی
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برنامه ابتدا توسط مهندس اسماعیل مسگرپورطوسی 
بصورت پرسش و پاسخ با اعضای پانل انجام شد. وی 
به بیان رزومه دکتر طهماسب مظاهری )عمران55( 
یکی از حاضران این میزگرد پرداخت. دکتر طهماسب 
مظاهری مسئولیت، معاونت سازمان برنامه، وزارت 
اقتصاد و دارایی و ریاســت بانک مرکزی را بر عهده 

داشته است.
دکتر مظاهری در مقدمه سخنانش گفت: از افتخارات 
من این است که دانش آموخته دانشکده فنی هستم 
همچنین افتخار داشــتم که در دوره هایی در دولت 

مسئولیت هایی را بر عهده داشته باشم.
دکتــر مظاهــری کــه عمــده فعالیت هایش در 
حوزه های اقتصادی بود در ادامه ســخنانش گفت: 
معاون استانداری اســتان کهکیلویه و بویر احمد از 
مســئولیت های اولیه من در دولت بود و فعالیت در 
بانک مرکزی نیز به عنوان آخرین فعالیت من در دولت 
محسوب می شود که در دولت نهم بود هر چند دوره ی 

کوتاهی بود و یک سال بیشتر به طول نینجامید.
وی در سخنانش به این نکته نیز اعتراف کرد که برخی 
از مشکات امروز دولت به علت کاستی هایی است که 
در دوران فعالیت وی صورت گرفت چرا که کارهایی 

که باید انجام می شد را انجام ندادند.
دکتر محمدتقی بانکی )راه و ساختمان47( از دیگر 
شــرکت کنندگان این میزگرد، در ادامه سخنان 
دکتر مظاهری بیان داشت: بی قابلیتی های ما علت 
بروز برخی مشکات است و فکر می کنم باید نسبت 
به عملکرد خودمان یک بازنگری داشته باشیم. وی 
در ادامه، در خصــوص روزهای آغازین فعالیت خود 
توضیحاتی ارائه داد و گفت: زمانی که در ســازمان 
برنامه در کنار مهندس خیر مشغول فعالیت شدم، 
جنگ بود و امکانات دولت صرف جنگ می شــد. از 
پیشنهادهایی که در آن دوره از سوی بنده مطرح شد 
انتخاب شخصی از سوی رئیس جمهور برای رسیدگی 
به برنامه های وزرا بود، در حقیقت فردی تعیین شود 

که جای رئیس جمهور باشد و کسی باشد که به رئیس 
جمهور نزدیک باشد. در این راستا سازمان برنامه و 
بودجه نیز وظیفه اش اداره ی اقتصادی دولت بود و این 

موضوع در سازمان برنامه مطرح شد.
دکتر بانکی اظهار داشــت در خصوص قانون برنامه 
که در سال 52 تهیه شده بود گفت: این قانون بارها و 

بارها خوانده و مورد بررسی قرار گرفت و قانون بسیار 
مناسبی است و باید عملی گردد و افرادی که با این 
قانون مخالفت کردند به دنبــال بی نظمی در دولت 

حاکم بوده اند.
مهندس موســی خیر)صنایع43( به دنبال سخنان 
دکتر بانکی به این موضوع اشاره کرد که آموزه هایی 
که در دوران تحصیل در دانشکده فنی آموخته بود، در 

سازمان ها و کارهای دولتی به کار گرفته شد.
وی گفت: در دوره ای کــه جنگ بود و بدون ارز نفت 

نســتیم  کارهــای دولتی پیــش می رفت، توا
5000 پروژه ای که از سال 57 تا 61 بصورت 
راکــد باقی مانده بــود را راه انــدازی کنیم و 
1700 فقره دعــاوی بین المللــی که خارج از 
دادگاه ها بــود، در کمیته های فنــی و مالی و 

قتصادی پیگیری شد. ا

گفتنی است تشــکیل سازمانی برای نظارت بر 
حکومت اســامی نیز بر عهــده مهندس خیر 

بوده است. 
یــن میزگــرد دکتــر مظاهری در  مه ا دا در ا
خصوص فعالیت های مهمی که در دوران ایشان 
انجام شده بود صحبت کرد. وی گفت: در سال 
60 که آغــاز فعالیت ما در ســازمان برنامه و 
بودجه بود این ســازمان عمــًا تعطیل بود و 
فعالیتی نداشت در آن ســال ها با پیگیری های 
دکتر بانکی این ســازمان رونقــی پیداکرد و 
یده ای که از ســوی  ولین برنامه 5 ســاله با ا ا
دکتر بانکی مطرح بود احیا شــد و پیشــنهاد 
شده بود که زیر ســاخت هایی برای این برنامه 

له در نظر گرفته شود. 5 سا
بنا به گفته دکتر مظاهری اولین برنامه 5 ساله در سال 
62 تا 68 الیحه اش تنظیم و به مجلس ارائه گردید که به 
علت جنگ در مجلس تصویب نشد و در نهایت این الیحه 

بین سال های 68 تا 71 به تصویب مجلس رسید.
دکتر مظاهری همچنین در ســخنانش به سه رکن 
حکومتی اشاره داشت و گفت: سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در واقع سه 
رکن حکومتی هستند برای سه بخش اصلی اقتصاد، 
و هر اقتصادی از سه بخش نظام پولی و بانکی، نظام 
بودجه ای و بازار سرمایه تشکیل شدهاست. وی با بیان 
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اینکه این سه بخش در اقتصاد باید مکمل هم باشند در 
حالی که بصورت مستقل عمل می کنند به این نکته اشاره 
کرد که در دولت باید وظیفه تهیه بودجه تا مرحله اجرای 
بودجه بر عهده یک سازمان باشد و این در حالی است که 
سازمان و برنامه و بودجه، بودجه را تهیه و توسط سازمان 
اقتصاد و دارایی اجرا می شود و باید کار بودجه تماماً در 

یک سازمان انجام گردد.
میزگــرد با صحبت هــای دکتر بانکــی در خصوص 

برنامه های 5 ساله سازمان برنامه و بودجه ادامه داشت. 
از نظر وی برنامه های 5 ساله، هر چند دارای مشکاتی 
هستند ولی برای اینکه افق دید مملکت را نشان دهند، 
الزم می باشد و برنامه های 5 ساله الزمه ی انجام کارهای 

سازمان برنامه و بودجه است.
وی با بیان مهمترین فعالیتش که فروش 22 میلیارد نفت 
در سال 63 که رکوردی در آن زمان بود و توسط سازمان 
برنامه و بودجه انجام شد، دنباله بحث را به مهندس خیر 

واگذارکرد.
مهندس خیر نیز دقایقی در خصوص مسائل بنیادی 
موضوع جلسه سخنرانی کرد. به اعتقاد وی مباحث فنی 
و مباحث اقتصادی جدای از هم نیستند و و هر اهل فنی، 

اهل اقتصاد نیز هست.
در انتهای این میزگرد دکتر مظاهری موضوع تبدیل 
صندوق توسعه ی ارزی را به حساب توسعه ی ارزی به عنوان 
اشتباهات انجام شده در دوران فعالیتش بیان داشت به اعتقاد 
وی تبدیل صندوق به حساب باعث بروز صدمات زیاد 
به مملکت بود و باید در آن دوران با این موضوع مخالفت 

شدید می نمود.

مهندس خیر نیــز در خصوص کارهــای نکرده خود 
گفت: در دولت عزیزانی کنار رفتند که باید می ماندند 
و آدم هایی در البه الی این سیستم ماندند که نباید 

باشند.
وی همچنین اشــاره ای کرد به کلمه ارشاد که معنی 
رشد را به دنبال دارد در حالی که ما می خواستیم این 

سیستم ارشادی را در سازمان برنامه پیاده کنیم، ولی 
بصورت مجزا یک وزارت ارشاد شد و این کلمه را 

بی معنی کرد.
این میزگرد با پرسش و پاسخ حضار ادامه پیدا کرد و در اتمام 
جلسه مهندس مسگرپور از حضور آقای مهندس خیر، دکتر 

مظاهری و دکتر بانکی قدردانی کرد.

عکس: رجبی
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از آنجا که نمایش فیلم 6قرن،6سال، چه به لحاظ 
تعداد حاضرین و چه از نظر کیفیت برگزاری جلسه، 
با استقبال چشــمگیر اعضای کانون مواجه بود، بی 
مناسبت نیست که چند خطی به اختصار، با استفاده 
از اطاعات و منابع تاریخی، نیز جمع بندی نظر برخی 
صاحب نظران در زمینه ی فیلم و موسیقی، در مورد 

آن آورده شود.
لقادر  لقادر غیبی مراغی مشــهور به عبدا عبدا
838( شاعر، موسیقی دان، نوازنده  غه ای)؟ - مرا
و هنرمند ایرانی قرن نهم هجری بود. لقب او معلم 
ثانی در موسیقی اســتوی عاوه بر اینکه نوازنده 
چیره دســت عود بود در خوشنویســی و شــعر و 
نقاشی هم تبحر داشت و حافظ قرآن بود.او همراه 
با فارابی، ابوعلی ســینا، صفی الدین ارمویو قطب 
الدین شیرازیاز بزرگ ترین نظریه پردازان موسیقی 

ایرانی به شمار می رود.
مراغی در مراحل مختلــف زندگی اش در دربارهای 
بغداد، بصره و در نهایت در هرات نزد شــاهرخ شاه 
تیموری مشــغول به کار بوده است. شخصیت او نزد 

ترکان عثمانی از نقش اصلــی اش به عنوان نوازنده، 
آهنگساز و نظریه پرداز بســی فراتر رفته و تبدیل به 

یک اسطوره شده است
همواره این پرسش مطرح بوده که موسیقی ایرانی 
از چه پیشینه یی برخوردار است؟ آن چه در این باره 
می دانیم این است که مثل موسیقی  سایر کشورها 
موسیقی در ایران نیز احتماالً باید از خنیاگری یعنی 

خواندن اشعار با استفاده از ساز آغاز شده باشد 
در حقیقت اطاعات ما در زمینه ی موسیقی ردیفی، 
تنها به ســابقه ی این نوع موســیقی در عصر قاجار 
برمی گردد. موســیقی ایرانی در طول سال ها هویت 
اصلی خود را گم کــرده و تنها محملــی بوده برای 

خواندن اشعار. 
کار بسیار مهمی که مستند "شش قرن و شش سال" 
برای موسیقی ایرانی انجام داده این است که توضیح 
می دهد موسیقی خاصی که در شش قرن قبل وجود 
داشته می تواند پیشینه ی موسیقی ردیفی ما باشد. 
موسیقی ای که در حال حاضر از آن به موسیقی اصیل 

سنتی یاد می کنیم.

این فیلم، مخاطب تاریخ موســیقی ایران را به عقب 
برمی گرداند و ضمن ارائه ی یک پیشینه ی ششصد 
ســاله به مخاطب خود می گوید این موسیقی فقط 
حامل اشــعار نبوده اســت. از آن جمله می توان به 
نمایش کاربرد کلمه ی عشــق، تبدیل آن به ســه 
سیاب و ارجاع هر ســه کلمه ی آن به عنوان صوت 

اشاره شده است.
نکته ی جالب دیگری که این فیلم توضیح می دهد 
این اســت که آن چه به عنوان موسیقی ترکی گفته 
می شود ریشه ی ایرانی دارد. بنابراین می توان به این 
نکته فکر کرد که از قبل از شش قرن پیش، آن چه که 
به عنوان موسیقی عرب یا ترک یاد شده پیشینه یی  

ایرانی دارد.
مستند "شش قرن و شش سال"در حقیقت عاوه بر 
کشف تاریخ موسیقی ایران و اشاره به هویت هنری 
آن، توضیح و تشریحی درباره ی شخصیت برجسته ی 
عبدالقادر مراغی و یک تک نگاری درخشان درباره ی 

او نیز هست.

گردهمایی عمومی آذرماه

س: رجبی
عک
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کمیته تخصصی مهندسی عمران کانون مهندسین 
فارغ التحصیل دانشــکده فنی دانشگاه تهران عصر 
روز سه شنبه 29 مهر ماه 1393میزگرد "بازآفرینی 
بافت های فرســوده" را با حضور حــدود100 نفر از 
مسئوالن و کارشناسان حوزه نوســازی بافت های 
فرســوده و اعضای کانون و دانشــجویان در تاالر 

رجب بیگی دانشکده فنی برگزار کرد.
در این میزگــرد اولویت های پیش روی نوســازی 
بافت های فرسوده کشور و مکانیزم های اجرایی مورد 

بررسی قرار گرفت.
ســپس دکتر گیتی اعتماد مدیرعامل شرکت طرح 
و معماری در ســخنان خود به نکات "تعریف بافت 
فرسوده"، "دالیل ایجاد بافت فرسوده" و "راه حل های 
متعارف و ممکن" اشــاره کرد و کمبود خدمات در 
بافت های فرسوده را یکی از چالش های مهم دانست. 
وی اظهار داشت: مردم اصلی ترین عامل در نوسازی 
بافت های فرســوده شهری هســتند. دکتر اعتماد 
همچنین با طرح این سؤال که "چرا بافت های فرسوده 
تولید می شود؟" پاسخ این سؤال را در مهاجرت افراد 
مرفه به نقاط دیگر شهر و جایگزینی آنها با مهاجرین 
کم درآمد عنوان کرد. وی با انتقاد از شــهرداری در 
فروش تراکم برای کســب درآمــد و تأمین نکردن 
خدمات برای مردم، نتیجه را کاهش کیفیت زندگی 
خواند. دکتر گیتی اعتماد در ادامه صحبت هایش، به 
موضوع مسکن مهر پرداخت  و در این زمینه با انتقاد 
از ساخت مسکن مهر در نقاط نامناسب و خدمات و 
زیرســاخت های ناکافی آن گفت: توانمندی خانوار، 
ایجاد اشــتغال برای جوانان، تأمین وام های بدون 
بهره مسکن و ایجاد صندوق های محلی، راهکارهای 
الزم برای اقدام در جهت بهسازی و احیای بافت های 

فرسوده شهری هستند.
دکتر ســعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری از دیگر 
سخنرانان این مراسم بود. وی پنج عرصه شامل "حوزه 
نظر"، "حوزه سیاســتگذاری"، "ساختار مدیریت"، 
"ابزارها" و "مکانیزم ها" را برای گفت وگو پیشــنهاد 
کرد و در توضیح حوزه نظری گفــت: این حوزه در 
کشــور، یکی از نقاط اختافــات در تصمیم گیری، 

برگزاری میزگرد »بازآفرینی بافت های فرسوده« 
توسط کمیته تخصصی مهندسی عمران
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رویکردها، گونه شناسی محدوده ها و نقد و ارزشیابی 
ضعف ها و مشــکات اســت. وی همچنین درباره 

حوزه سیاستگذاری، با انتقاد از متولیان 
و مســئوالن در زمینــه پرداختن به 
"درمان" و توجه نکردن به پیشگیری، 
پیش نگری و گسترش محدوده ها که در 
حال گسترش است، به ساختار مدیریت 
به عنوان دیگر حوزه گفت وگو اشاره کرد 
و گفت: توجه به نقش مــردم، دولت، 
عامان و عوامل برای تدوین ســاختار 

مدیریتی مناســب ضروری اســت. دکتر ایزدی، با 
اشاره به حوزه ابزارها گفت: احصا و پیگیری قوانین و 
تحقق آنها خأل بزرگتری ست تا خود قوانین. باید به 
طور دقیق نقاط ضعف و قوت ابزارهای مالی همچون 

اوراق مشــارکت برای تأمین منابع مالی پروژه های 
بهسازی و نوسازی شــهرها مورد بررسی قرار گیرد. 
وی در زمینــه مکانیزم هــا نیز گفت: 
این حوزه مربوط به تحلیل مدل های 
گذشته اســت که دولت، شهرداری و 
بخش خصوصی در مواجهه با مسائل 
و مشــکات محدوده های فرســوده 
انتخاب کرده انــد و همچنین انتخاب 
مدل های کارآمدتر بــرای مواجهه با 
مسائل و مشکات مردم. دکترایزدی با 
بیان اینکه "همه این عرصه ها به هم مرتبط هستند"، 
گفت: متخصصان، بازوان دولت هستند و از شهرداری 
و دانشگاه ها می خواهیم در این امر خطیر راه حل های 

کارآمدتر را مورد توجه قرار دهند.

این میزگرد با سخنان دکتر ایمانی جاجرمی رئیس 
مؤسســه مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه تهران ادامــه یافت. وی در 
سخنان خود با بیان اینکه "جامعه شناسان از واقعیات 
جامعه دور نیستند"، نسبت به مخاطرات پیش آمده 
در حوزه شهری هشدار داد و در عین حال گفت: این 
مسائل قابل حل و مستلزم تاش بیشتر هستند. وی 
اضافه کرد: سازمان ســکونتگاه های انسانی سازمان 
ملل در سال 2003 گزارشــی را منتشر می کند به 
عنوان زاغه ها کــه آن را به عنــوان یک چالش 
جدی معرفــی می کند. این مســئله چالشــی 
جهانی ست و شامل شهرهایی همچون کراچی، 

استانبول، قاهره و ... می شود.

گیتی اعتماد با انتقاد از 
شهرداری در فروش تراکم 
برای کسب درآمد و تأمین 
نکردن خدمــات برای 
مردم، نتیجــه را کاهش 
کیفیت زندگی خواند.
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دکتر ایمانی با اشاره به سخنان وزیر پیشین آموزش 
و پرورش در صحن علنی مجلس شورای اسامی در 
موضوع مدرسه "شــین آباد" گفت: همه ما که قادر 
نیستیم به همه حوزه های مسئولیتی خود برسیم، ولی 
سؤال اینجاست که چرا ما مسئولیت های خود را واگذار 
نمی کنیم؟ این امر در شکل گیری بافت های فرسوده 
و سکونتگاه های غیررسمی نیز صدق می کند. دکتر 
ایمانی افزود: مردم مــا در عرصه های تصمیم گیری 
حضور فعال ندارند و باید نگاه خــود را در این عرصه 
عوض کنیم و رویکرد جدیــد دارایی مبنا را انتخاب 
کنیم. دانشگاه باید از حصارکشی به دور خود بپرهیزد، 

مردم را ببیند و از ایده های مردم استفاده کند.
در ادامه این میزگرد نیز دکتر حمزه شکیب عضو سابق 
شورای شهر تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت 

مدرس، با ارائه آماری از وضعیت نوسازی بافت های 
فرسوده و راهکارهای ناموفق مســئوالن در این امر 
گفت: یک نمونه از این عدم توفیق را در پروژه بزرگ 

نواب می توان به چشم دید.
وی راهکار اصلی را جلوگیری از مهاجرت عنوان کرد و 
ادامه داد: متأسفانه تاش های گذشته در امر نوسازی 
و بهسازی بافت های فرسوده به هیچ وجه کافی نبوده 
و سرعت فرسودگی بسیار بیشتر از این تاش ها بوده  

است.
شکیب اضافه کرد: مسائل نوسازی بافت های فرسوده 

شهری قابل حل است و نباید ناامید شد.
مهندس عبــاداهلل فتح اللهی، مدیرعامل ســازمان 
نوسازی شهرداری تهران و شهردار سابق منطقه 19 
نیز در خصوص تبیین راهکارهای نوسازی بافت های 

فرسوده به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی با اشاره به آمارهای دکتر ایمانی جاجرمی افزود: 
آمار ارائه شــده ناشی از ســه مؤلفه مصوب شورای 

شهرسازی است و آمارهای واقعی باالتر می باشد.
وی در ادامه گفت: چرا خانواده های کم بضاعت باید با 
این قانون مصوب، از شهرداری تراکم خریداری کنند 

در حالی که قدرت مالی چنین کاری را ندارند.
 وی با اشاره به فعالیت خود در شهرداری منطقه 19، 
مهاجرت را عامل اصلی تراکم و فرسودگی بافت شهری 
دانســت و گفت: معضل اول در نوســازی بافت های 

فرسوده، فقدان ادبیات واحد و گفتمان واحد است.
گفتنی اســت، پایان بخش این میزگرد نیز، جلسه 
پرســش و پاســخ بود که در آن، اعضای میزگرد به 

سؤاالت حضار پاسخ دادند.

عکس: رجبی
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شركت عطاردیان
مدیر عامل : مهندس  محمدصادق 

الماسی
زمینه فعالیت:  راه سازی  

ساختمان سازی
انتقال آب و فاضالب

آدرس: تهران، استاد مطهري، 
 سلیمان  خاطر درفش،

پالك 8- طبقه  3
تلفن:  88834162
فکس: 88829318

ایمیل: 
info@otaredianco.ir 

مهندسان مشاور سانو
مدیر عامل : مهندس بهمن حشمتی

زمینه فعالیت: طراحی و نظارت سازه  
ژئوتکنیک ، بهسازی

آدرس:خیابان ولیعصر، خیابان 
شهید عباسپور)توانیر(

شماره 11
تلفن : 88770173 ) 7 خط (

فکس: 88775520
www.sano.ir

info@sano.ir  :ایمیل

شركت كیسون
مشاور عالي: مهندس محمدرضا انصاری

زمینه فعالیت: مهندسي، تدارك، ساخت، 
مدیریت پروژه و تامین  مالي پروژه ها؛  در 
حوزه هاي نفت و گاز و صنعت، مسکن، 
سیویل و ساختمان، آب و فاضالب و 

سیستم هاي حمل و نقل ریلي
آدرس: تهران، شهرك قدس، خیابان ایران 
زمین، ساختمان ایران زمین، شماره 2288

تلفن :88072521
فکس: 88072520

 md@kayson-ir.com:ایمیل
 www.kayson-ir.com :وب سایت

شركت تهران بوستن
مدیر عامل : مهندس اسماعیل 

مسگرپور طوسی
زمینه فعالیت: خدمات مشاوره اي 
شامل مطالعات امکان سنجي، 

مطالعات بنیادي توسعه اي، طراحي 
اجراي طرح ها و پروژه      
  )BOO,EP,EPC,...(

آدرس: تهران، خیابان  دكتربهشتي، 
میدان تختي،  اول خیابان علی 
 اكبری،جنب كوچه مهرداد، 

پالك  119
تلفن :

 88747499-93و88756292
فکس: 88739452

info@tbe.ir :ایمیل

شركت هگزا
مدیر عامل : مهندس حسین چهرآزاد  

سال تاسیس:1344
زمینه فعالیت:مشاوره، مطالعات، طراحی، 
نظارت ومدیریت طرح پروژه های راه و راه 
آهن، پل های بزرگ و خاص، سازه های 

زیرزمینی، تونل سازی و قطارشهری
آدرس: خیابان سهروردی شمالی، 

باالتر از خیابان مطهری، خیابان زینالی 
 غربی،خیابان شهید عشوری،

كوچه هشتم، پالك 13
تلفن :88742174-88506230

فکس: 88744900
info@hexa.ir
www.hexa.ir

شركت مهندسی اردال
ARDAL ENGINEERING CO.

مدیر عامل : مهندس محمدحسین فتاپور
زمینه فعالیت: تهیه، نصب و راه اندازی و 

آموزش سیستم های اعالم و اطفاء حریق، 
پمپ های آتش نشانی، سیستم های 

حفاظتی و پوشش های ضد حریق
آدرس: تهران، خ  خالداسالمبولي،
خ  پنجم   پالك  23، طبقه  همکف

تلفن: 88710809-10
 فکس :88727167

 ardal@dpimail.net: ایمیل
www.ardalengineering.com

www.ardal.co

مهندسین مشاور سیویار
مدیر عامل : دكتر اورنگ فرزانه

زمینه فعالیت:طراحی و نظارت در
 پروژه های تونلهای راه ، راه آهن و 

ایستگاه های زیرزمینی مترو
آدرس: تهران، خیابان كارگرشمالی، 

 روبروی بیمارستان قلب، 
خیابان شکراهلل)یکم(، كوچه آذر، 

پالك 14،طبقه 2
تلفن: 88355804
 فکس :88355841

www.cvr-co.com  :وب سایت
info@cvr-co.com : ایمیل

مهندسین مشاور كاوشگران
مدیرعامل: مهندس فرزان رفیعا
زمینه فعالیت: زمین شناسی، 

مهندسی معدن،
 صنایع فلزی و غیر فلزی، ژئوتکنیک

آدرس: تهران، 
 سردار جنگل شمالی، بلوار قدس،

 24 متری زیتون، ارغوان 1، پالك 4
تلفن: 021-44806070 

)خط ویژه(
فکس: 021-44808166

ایمیل :
kce@kavoshgaran-mine.com

شركت فرعی راه   
مدیر عامل : مهندس علی آزاد

زمینه فعالیت:
راه ، پل، تونل، راه آهن، باند فرودگاه
آدرس: تهران ، میدان  ونک، خیابان 
مالصدرا، خیابان پردیس،كوي  

زاینده  رود شرقی، پالك  16
تلفن : 88880055 - 88881166

فکس: 88884573
ایمیل : 

fareirah@yahoo.com

شركت نشـرفـن
مدیر عامل : مهندس آیدین ختالن

زمینه فعالیت: آموزش، 
تحقیقات،خدمات فن آوری 
اطالعات، برگزاری همایش، 

كنفرانس و نمایشگاه
 آدرس: تهران، میدان فاطمی، 

 میدان گلها، خیابان 1/4، پالك109،
طبقه اول

تلفن:88979251-5
فکس: 88971887

ایمیل : 
info@nashrefan.com 

مهندسین مشاور ناظران یكتا
مدیر عامل: مهندس عبد الوهاب آداب آوازه

زمینه فعالیت: بازرسی فنی، آزمایش های 
غیر مخرب، كنترل و تضمین كیفیت، 

آموزش های تخصصی)ملی و بین المللی(
آدرس: اصفهان، خیابان شمس آبادی، 

چهارراه قصر، ساختمان شمس
تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان 

شاداب، روبروی هتل قدس، پالك49، 
طبقه ششم شرقی

تلفن: 
03132231750 و 03132231744

02188901204 
نمابر:

0312231765 و 02188895648
ایمیل: 

حامیان خبرنامه کانون
كمیته انتشــارات در هر 
شماره خبرنامه صفحاتی را 
به معرفی مختصر شركت 
های اعضا و زمینه فعالیت 
آنها اختصاص می دهد. این 
صفحات فرصتی اســت 
تا اعضا عــاوه بر معرفی 
زمینه فعالیــت خود به 
ز  ، ا نشــكده ای ها هم دا
انتشــار خبرنامه كانون 

نیز حمایت كنند.
بدینوسیله از اعضای كانون 
برای ارسال نام، آرم و زمینه 
فعالیت خود بــه دبیرخانه 
كانــون برای انتشــار در 

خبرنامه دعوت می شود.
info@nazeranyekta.com

info@nazeranyekta.ir
www.nazeranyekta.ir
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شركت دریاخاک پی
رئیس هیات مدیره : 
دكتر  بهروز گتمیری

زمینه فعالیت: ژئوتکنیک،طراحي و 
نظارت،سازه، سازه هایي زیرزمیني، 

گود هاي عمیق، ژئوتکنیک و 
سازه هاي دریایي

آدرس: تهران، خ ولیعصر، روبروي 
فاطمي كوچه عبده، شماره 46

تلفن :88930501-5
فکس:

 5-88930501 )داخلي 105(
info@daryakhak.com:ایمیل

شركت صنایع كابل كرمان
مدیر عامل : مهندس علیقلي فرداد
زمینه فعالیت:  :  تولید كننده انواع 

كابل هاي  كواكسیال، 
 مخابرات ،  برق

آدرس: تهران، ولي عصر، باالتر از 
پارك وي كوچه هستي، پالك 18
تلفن : 22669500-510-511

فکس: 22028427
ایمیل:

info@kermancableind.com 

مهندسین مشار رمپ
مدیر عامل: دكتر علي اردكانیان

زمینه فعالیت: راه، فرودگاه، راه آهن، 
حمل و نقل

آدرس:خیابان بهشتي شرقي، اندیشه 
اصلي، اندیشه 5 غربي، پالك 9، طبقه 3
تلفن: 88414030، 88414031 

88441880
فکس: 88441879

ایمیل:
ardakanian@yahoo.com

شركت آبفن
مدیرعامل: مهندس احمد قزل ایاغ

زمینه فعالیت: مهندسین مشاور رسته 
آب ،سدسازي،شبکه آبیاري،آب 

وفاضالب و كشاورزی
آدرس : سیدخندان،ابتداي سهروردي 

شمالي،كوچه مهاجر، پالك 25
تلفن : 021-88526903-5
فکس: 021-88511839

infoabfan@gmail.com: ایمیل

شركت پرلیت
مدیر عامل : 

مهندس علیرضا ناصر معدلی
زمینه فعالیت: آب، حمل و نقل، 

ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، 
كاوش های زمینی

 آدرس: تهران،  ایران، میدان ونک، 
خیابان برزیل، بن بست نارنج، شماره 2

تلفن:88784781
فاكس:88796462

info@perlite-co.com:ایمیل

شركت مشاور فربر
FARBAR Consulting Engineers
مدیر عامل : مهندس مهدی محیط كرمانی

زمینه فعالیت: انجام مطالعات و تهیه طرح و 
نظارت بر اجرای پروژه های راه های فرعی و 
اصلی ، بزرگراهها و آزادراهها، راه آهن شهری 
و برون شهری، پلهای بزرگ و تونل ها و مقاوم 

سازی پلها
آدرس : تهران ، خ سید جمال الدین اسد آبادی 

خ بیستون،  نبش خ دهم، پ 23
تلفن : 021-88707720
فکس: 88707714 -021

info@farbar-eng.com : ایمیل

شركت صنایع كابل كاویان
مدیر عامل : مهندس حسین حاجي 

حسینلو
زمینه فعالیت:  تولید كننده انواع

كابل هاي مخابراتي و برق
آدرس: تهران، ولي عصر، باالتر از 
پارك وي كوچه هستي، پالك 18
تلفن : 22669500-510-511

فکس: 22028427
ایمیل : 

  info@kermancableind.com

شركت آب نیرو 
مدیر عامل : دكتر حسین جاللی

زمینه فعالیت: سد سازی، شبکه های 
آبیاری زهکشی و نیروگاههای برق آبی

آدرس:  خیابان سهروری شمالی،
 پائین  تر از خیابان شهید بهشتی،

كوچه سینک ، پالك 18
 تلفن : 4-88754753 و

88745715-16 
فکس: 88759345

 abniuru.co@gmail.com: ایمیل
info@abniru.com

شركت مهندسین مشاور ماهر 
و همكاران 

مدیر عامل : مهندس حسین كوشافر
 زمینه فعالیت: طراحی و نظارت بر 
پروژه های ساختمانی بیمارستانی، 

ورزشی و آموزشی. طرح های ساماندهی 
آدرس: خیابان آفریقا، بلوار شهید ستاری، 

پالك 11، طبقه 4
تلفن : 88878875 – 88785825

فکس: 88878876
وب سایت: 

www.mahervahamkaran.com
maher@mahereng.net :ایمیل

شركت تعاونی مسكن كانون 
مهندسین فارغ التحصیل

دانشكده فنی دانشگاه تهران
مدیر عامل : مهندس فرشید جلیلوند
زمینه فعالیت:  احداث مجتمع های 

مسکونی برای اعضای كانون و بستگان ایشان
آدرس: تهران ، خیابان كارگرشمالی، 

كیومرث شکراهلل، پالك 133، خانه كانون
 تلفن : 21 و 20 250 333 )026( 

مجتمع مهرشهر
فکس: 21 و 20 250 333 )026(

ایمیل :
tmkanoon@yahoo.com

سایت اینترنتی :
www.tmk-fanni.com

مهندسین مشاور آبران
مدیر عامل : مهندس علی ربوبی 

خبوشانی
زمینه فعالیت : تاسیسات شهری، 

آب و فاضالب
آدرس : خیابان شیخ بهایی شمالی ، 

خیابان كشفیان ، پالك 40
تلفن : 88060441-3
فکس :  88047504

tehran@abran.info  : ایمیل
 www.abranco.net: وب سایت

شركت بسپار پی ایرانیان
مدیرعامل: مهندس روزبه صالح آبادی
زمینه فعالیت: خدمات طرح و اجرای 

بهسازی خاك، پایدارسازی گود با روشهای 
نیلینگ، انکراژ، شمع، دیوار برلنی، بهسازی 

خاك با تکنولوژی میکروپایل، بهسازی 
خاك با استفاده از محصوالت ژئوسنتتیک
آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، 

باالتر از تقاطع مالصدرا، خیابان عرفی 
شیرازی، پالك 36

تلفن: 88610242-3
فکس: 88037652

info@basparpey.com :ایمیل
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شركت ساختمانی بتن شانتیه
مدیرعامل: مهندس سید محسن 

مقدس زاده
زمینه فعالیت: پیمانکار

 آدرس:  چهار راه مطهری،
سهروردی شمالی،كوچه بیشه، پالك 1

تلفن : 88798416-88400099
فکس: 88642004

ایمیل:
info@betonchantier .com

شرکت فنی و ساختمانی کانیو
                             سال تاسیس : 1350  

  
مدیر عامل : مهندس منصور حیدری
زمینه فعالیت: احداث راه ، راه آهن، 
فرودگاه ، سد ، نیروگاه ،موج شکن 

و . . .
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، 
خیابان نارنجستان هفتم، کوی 

نرگس، پالک 5 و 7
کدپستی : 1957946611

تلفن :  22295278 - 22280477
فکس: 22290526

info@canivo.com
www.canivo.com

شركت ساختمانی فیلده
مدیر عامل :

مهندس پیروزكاموری مقدم
 زمینه فعالیت: ساختمان سازی،

 راه سازی
 آدرس: سهروردی شمالی،
 خیابان ابن یمین،پالك 19

تلفن:88735205 و 88741987
فکس: 88764388

p.kamvari@chmail.ir :ایمیل

شركت مهندسان مشاور دریا بندر
 مدیر عامل : مهندس مرتضی بنی جمالی
زمینه فعالیت: مطالعات توجیه فنی و 
اقتصادی، طراحی، مدیریت بر اجرای 
بنادر، سازه های دریایی و مجتمع های 

صنایع دریایی
آدرس: تهران، پاسداران، میدان هروی، 
خیابان موسوی، خیابان شهید ضابطی، 

پالك 9
تلفن: 22516834 و 22516854

فکس: 22516063
 info@daryabandar.com :ایمیل

مدیر عامل: دكتر كامبیز بهنیا
سال تاسیس 1354

زمینه فعالیت: مشاوره، مطالعات و طراحی 
بناهای خاك مسلح، ابنیه نگهبان، 

پایدارسازی گودبرداریها، بهسازی زمین،
پروژه های راه و راه آهن

آدرس: تهران، خیابان جمالزاده شمالی، 
خیابان غالمرضا طوسی، شماره 3

تلفن: 50 و 66943249
فکس: 66431176

www.khakemosalah.ir
info@khakemosalah.ir

شركت پیروز آراد
مدیر عامل : مهندس پرویز ونداد

زمینه فعالیت : طراحی ، تهیه ، ساخت ، 
حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیکی 
سدها و شبکه های آبیاری ، انواع شیرها 

و تجهیزات صنعتی
 آدرس : تهران، شیخ بهایی شمالی،  
بن بست ولیعصر ،پالك 2، طبقه 2، 

واحد 4
تلفکس : 88046484 - 88063477  

88602127
piroozarad@yahoo.com

شركت ساختمانی ویسا

مدیر عامل :مهندس محمد تقی مرادی
زمینه فعالیت: پیمانکار راه و ساختمان 

زیرسازی راه آهن ، پل ، تونل ، گالری
آدرس: تهران، یوسف آباد ، 

خیابان 24 ، پالك 11
تلفن: 88705198-88720360-

88705193
فکس: 88725007

info@waysa.net :ایمیل

 شركت ساختمانی دنا رهساز
مدیر عامل : مهندس محمد ابوطالبي

زمینه فعالیت: ساخت بزرگراه ، آزادراه ، 
فرودگاه ، پل ، تقاطع غیر همسطح ، سد 

سازي ،آبیاري ، زه كشي ، فاضالب ، اجراي 
خطوط لوله نفت و گاز و آب ،  احداث تونل  

و ساختمان سازي .
آدرس: تهران،  میدان آرژانتین، بلوار 
بیهقي، كوچه هشتم شرقي، پالك3

تلفن: 021-88757360
فکس: 021-88735079

info@denarahsaz.com:ایمیل
www.denarahsaz.com

مهندسین مشاور طرح بامداد
مدیر عامل : مهندس مجتبی كتیرائی

زمینه فعالیت : 
خدمات مشاوره سازه و معماری

آدرس : یوسف آباد، خیابان جهان آرا،             
انتهای خیابان 51،خیابان 53 ، شماره20، 

واحد اول غربی
تلفن : 88058830  و 88058840

فکس : 88618265
كدپستی : 1436744961

ایمیل:
tarhebamdad@gmail.com

شركت انتشارات فنی ایران
مدیر عامل :مهندس سیدرضا كروبی

زمینه فعالیت: انتشارات
 آدرس: تهران،خیابان مطهری،
خیابان میرعماد، نبش سفارت 

هند،پالك 24
تلفن: 88505055
فکس: 88532136

info@entesharat.com :ایمیل 
www.entesharat.com :سایت

شركت مهندسین مشاور زاویر
   مدیرعامل:مهندس محمدرضا مسعودیه 
زمینه فعالیت: خدمات مهندسي مشاور 
در تخصص صنایع، تولید فلزات اساسي

آدرس: تهران، خیابان مالصدرا، شماره 96
تلفن:

88042414 و88032054- )021(
فکس: 88034894 – )021(

info@zavir-consult.com
www.zavir-consult.com

شركت نیمرخ
مدیر عامل : مهندس محمدباقر 

حدادزاده هندو
زمینه فعالیت:

راهسازی، راه آهن)زیرسازی(، 
سدسازی،  پل، تونل، فرودگاه

آدرس: بلوار میرداماد،خیابان بهزاد 
حصاری پالك6

تلفن: 22220343-021 )10خط(
فکس: 021-22226048

nimrokh_company@yahoo.com
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شركت پارس آداک
مدیرعامل: مهندس كامبوزیا 

پزشک نجفی
زمینه فعالیت: مهندسی و اجرای 
پروژه های تولید ، انتقال و توزیع 

نیروی برق
آدرس: تهران، خیابان توانیر،

خیابان نظامی گنجوی،شماره 39
تلفــن: 02188772379
فکس: 02188771941

ایمیل: 
pars.adak@hotmail.com 

شركت آب و انرژی
عضو انجمن صنفی شركت های پیمانکار 
تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، سال 

تاسیس1364
مدیرعامل: مهندس محمدرضا 

محمدآبادی كمره ای
زمینه فعالیت:طراحی، اجرا و نگهداری و 
تعمیرات تاسیسات و تجهیزات صنعتی و 
خطوط لوله و ایستگاه های آبرسانی و گاز

 آدرس:تهران، خیابان سپهد قرنی،
جنب بیمارستان آپادانا، پالك 125 واحد1

تلفن:88827634
فکس:88491165

شركت اینترالک
مدیر عامل : 

مهندس محمد شریف زاده بوشهري
زمینه فعالیت :

طراحي،تهیه ،ساخت و نصب خطوط رنگ 
قطعات پالستیکي و فلزي طراحي ، ساخت 
ماشین آالت پوشش خطوط لوله آب و نفت 

و گاز و تجهیزات صنعتي
آدرس: خیابان سهروردي شمالي ، خیابان 
خلیل حسیني، كوچه مریم،پالك 3،واحد3

تلفکس: 88530699-704 
 info@interlock.ir :ایمیل
www.interlock.ir  :سایت

شركت آرمان مانگ
مدیرعامل: مهندس قاسـم رحمـانـی
زمینه فعالیت: آسـانسـور و پـله بـرقی
آدرس: تهران، كارگرشمالی، پایین تر 
از چهارراه فاطمی، كوچه هما، پالك 4 

، طبقه 6 ، واحد 18
تلفن: 88973225-9             

       66572620-3
فکس: 88973200                 

66430292
ایمیل:

Info@armanmang.com
سایت: 

www.armanmang.com

شركت سامان پی
 مدیرعامل: دكتر حمیدرضا الهی

زمینه فعالیت: پایدارسازی گودها به روش 
نیلینگ و انکراژ، بهسازی خاك و تحکیم 
پی ساختمان ها با روش های میکروپایل،  

ستون شنی، تراكم ارتعاشی و تزریق
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان 
شهیدكالهدوز)دولت(، نبش خیابان 

معتقد، بن بست بامداد، پالك 2، طبقه 5. 
تلفن: 22002420
فکس: 22602730

info@samanpey.com:ایمیل
www.samanpey.com  :سایت

مدیر عامل : مهندس عالءالدین سادات 
باریکانی

زمینه فعالیت :طرح و اجرای پروژه های 
سازه های آبی ، احداث اسکله ، موج 
شکن ، تاسیسات ساحلی ، تاسیسات 

 الکترومکانیکال ، 
ابزار دقیق ،  ابنیه و حمل و نقل

آدرس : تهران، خیابان آفریقا ، بسمت 
شمال ، بعد از پل همت، نبش بن بست 

زاگرس، پالك 11 واحد7
تلفن : 88886648/ فکس : 88784035

 Info@parstechno.ir :ایمیل
www.parstechno.ir :سایت

شركت زالل ایران
مدیر عامل : مهندس امیرمنصور عطائی

سال تاسیس 1363
زمینه فعالیت:

تصفیه آب و فاضالب شهری و صنعتی؛ 
یوتیلیتی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان 

منتظری نژاد، پالك 42 كد پستی 
1948814451

تلفن:27190000
فکس: 22844611

www. zolaliran.com

شركت میشو داغی
 مدیر عامل :مهندس احمدعلی پیروزفرد

زمینه فعالیت: پیمانکاري
مجري خطوط انتقال نفت و گاز و آب 
و اجراي كلیه كارهاي ساختماني ، 
تاسیساتي، مجتمع هاي مسکوني ، 

آبرساني و فاضالب و راهسازي
آدرس: تهران ، خیابان ولي عصر ، ابتداي 

 خیابان مطهري ، خیابان منصور ، 
پالك 22، طبقه دوم

تلفن: 88700997-8
فکس: 88722378

ایمیل:
mishodaghi@yahoo.com  

شركت خمیر مایه و الكل 
رازی)سهامی عام(

مدیرعامل: مهندس علی احتشامی
زمینه فعالیت:

 بزرگترین تولید كننده خمیر مایه خشک 
 فوری)ناب مایه( در بسته بندی های 

كیسه ای و وكیوم و ساشه.  بزرگترین 
تولیدكننده اتانول طبی 96درصد و الکل 

صنعتی )بصورت فله و بشکه(
آدرس دفتر مركزی: تهران، میدان ونک، 

خیابان برزیل شرقی، بن بست الله، پالك4، 
طبقه اول

تلفن: 88676723 / فکس: 88782763
afehteshami@yahoo.com :ایمیل

www.ya-razi.org:سایت

شركت باران خاک و  پی
 

مدیر عامل: دكتر علی جسیم
زمینه فعالیت :

ژئوتکنیک خشکی و دریایی، خدمات 
آزمایشگاهی مکانیک خاك، طراحی و 
ساخت و تعمیر دستگاه های حفاری
آدرس : تهران، خیابان ستارخان، 

خیابان باقرخان، پالك 121، واحد9 
تلفن:66926751  و 66926743   

فکس:66926406
info@bkp.co.ir  :ایمیل
www.bkp.co.ir :سایت

شركت آسفالت طوس 
مدیر عامل:مهندس علی ناظران

زمینه فعالیت:اجرای امور پیمانی 
و طرح های EPC در پروژه های 

صنعتی، گاز و پتروشیمی، پروژه های 
صنعتی، معدنی، عمرانی و فرودگاهی

آدرس:تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از 
پارك ساعی، شماره 2225)ساختمان 

ایرانیان(
تلفن:88672636
فکس:88886415

info@asfalt-tous.com
www.asfalt-tous.com
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شركت بین المللي ارسا ساختمان
مدیر عامل: مهندس علی خطیبی

زمینه های فعالیت:
پروژه های سیویل صنعتی، سد

و سازه های وابسته، شبکه انتقال آب،
احداث راه، پل و تونل، شمع، حفاری و 

تزریق، آماده سازی و گودبرداری تخصصی
Cو PC,EPC در قالب قراردادهای

آدرس: تهران خیابان میرزای شیرازی، 
كوچه شهدا، پالك 17 تلفن: 20 72 71 88

فکس: 47 18 72 88
 www.arsa.ir:سایت
 info@arsa.ir:ایمیل

 شركت معدنی اماح ایران
)سهامی عام(

مدیرعامل : مهندس علی اكبر ساداتی
زمینه فعالیت: تولید نمک تصفیه )تبلور 
مجدد( ید دار و بدون ید برای مصارف 

خوراكی ، صنایع غذایی و دارویی
سولفات سدیم : برای مصارف پودرهای 

شوینده ، شیشه سازی و صنعتی
آدرس: تهران- خیابان سیدجمال الدین 

اسدآبادی – خیابان 64 پالك 29
تلفن:  88067828 )ده خط(

فاكس: 88037020
info@amlah.com :ایمیل

www.amlah.com :وب سایت

مهندسان مشاور صنعتی نوها
مدیرعامل: مهندس حمید افشار

زمینه فعالیت: ساختمانهای صنعتی، 
سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، صنایع 

فلزات اساسی
آدرس: تهران، قیطریه،

روشنایی، خیابان شهاب،
نبش مهرداد غربی، پالك2
تلفن: 22691060-62
فکس: 22691059

www.knowhow.ir  :سایت
knowhow@neda.net :ایمیل

شركت مهندسین مشاور ترددراه
مدیر عامل: مهندس عباس قدس

زمینه كاری : انجام خدمات فنی و مشاوره 
ای، طراحی و نظارت برحسن اجرا و انجام 

خدمات مشاوره ای
پروژه های راه و راه آهن

آدرس: تهران، خیابان شهید مفتح، 
كوی بخشی موقر-پالك 8- كدپستی:  

1588834539
تلفن : 88305656 – 88834437 - 

88834510
دورنگار : 88839578

پست الکترونیکی:
info@Taraddod rah.IR 

شركت ساختمانی گراه
 

مدیر عامل :مهندس حسین فقیهی 
مقدم 

زمینه فعالیت :پیمانکاری
آدرس: تهران  خیابان شریعتی خیابان 
داود گل نبی میدان كتابی پالك 24 

طبقه 3 
تلفن: 22868470-22854796

فکس:22867442 
info@grah.ir :ایمیل

مدیر عامل : مهندس عباس مازوچی
زمینه فعالیت : راهسازی

آدرس : تهران خیابان ولی عصر باالتر 
ازچهارراه طالقانی كوچه فرهنگ 

حسینی پالك 1
تلفن :88947052 - 88945491

فاكس : 88944154
ایمیل :

yahoo.com@parizz2004

شركت ساختمانی 
پاریز

شركت مهندسی برسامكو  
)سهامی خاص(

 مدیرعامل : مهندس محمداسماعیل 
منبع چی

زمینه  فعالیت : پایه یک رشته  )ساختمان 
و ابنیه _ تاسیسات و تجهیزات(

آدرس : تهران_  خیابان مالصدرا – شیراز 
جنوبی – خیابان

گرمسار شرقی پالك  36  طبقه 4
تلفن :88611812-15  

    فکس :88611778
info@barsamco.com :ایمیل

     barsamco@yahoo.com           
www.barsamco.com :سایت

شركت زمین كاوان زمان
مدیر عامل : مهندس محمدجعفر 

صادقی پناه
زمینه فعالیت : بخش معدن و صنایع 

معدنی از  پی جویی و اكتشاف تا 
استخراج و فرآوری مواد معدنی

آدرس : بزرگراه یادگار امامـ  بلوار 
ایثارگران )شمال(ـ  ایثار دومـ  پالك 10

تلفن : 22136256-9
فکس : 22065391

  Info@zaman- co.com : ایمیل
 وب سایت :

   www.zaman-co.com

شركت ام – ک – بتن
مدیر عامل: مهندس ایرج منصوری

زمینه فعالیت: طرح و اجرای پروژه های 
بتن پیش ساخته و پیش فشرده در 

صنعت راه و ساختمان
آدرس: تهران – فرمانیه غربی – خیابان 

صالحی )ندا( – پالك 5 - زنگ اول
تلفکس: 22241314 – 22241313 - 

22210649
mail@MKBeton.com
www.MKBeton.com

شركت تولیدی صنعتی 
پارس رادیاتور

مدیر عامل: محمد خداپرست
تولید رادیاتور پانلی منازل

آدرس دفتر مركزی :تهران 
خیابان مطهری بعد از مفتح 

شماره 178 ط 1
تلفن :88832014
فکس :88307506

pars-radiator.ir :ایمیل

مهندسان مشاور پاسیلو
مدیرعامل: مهندس حسن زندی نژاد

سال تاسیس:1354
زمینه فعالیت مشاوره، مطالعات، طراحی،
نظارت ومدیریت طرح پروژه های راه وراه 

آهن، قطار شهری وابنیه فنی خاص
آدرس:خیابان مفتح شمالی، كوچه آرام

پالك 37
تلفن:88821884-88838280

فکس:88327628
info@passillo.com

www.passillo.ir

شركت توسار
مدیر عامل: مهندس عباس غفاری

زمینه فعالیت: طراحی و ساخت راه، 
ابنیه، تاسیسات زیربنایی، انبوه سازی، 

زیرسازی راه آهن و باند فرودگاه
نشانی: تهران، شهرك غرب، تقاطع 
یادگار امام و شهید دادمان، پالك1 

كدپستی:1468617444
تلفن:88374660
فکس:88370516

tossar@tossar.com :ایمیل
www.tossar.com :سایت
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دانشکده

مراسم نکوداشت دکتر حسین محسنی 
برگزار شد

داد:  گزارش  فنی  دانشکده  عمومی  روابط 
دانشگاه  کامپیوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده 
اساتید،  نظیر  کم  حضور  شاهد  تهران، 
و  برق  و دانش آموختگان مهندسی  دانشجویان 
کشور  برق  عالی صنعت  مدیران  و  کارشناسان 
بود که به  پاس سال ها تالش مستمر، ارزشمند 
در  محسنی،  حسین  دکتر  خستگی ناپذیر  و 
مهندسی  برجسته  چهره  این  از  باشکوه  آیینی 

برق کشور تجلیل کردند.
داد:  گزارش  فنی  دانشکده  عمومی  روابط 
دانشگاه  کامپیوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده 

اساتید،  نظیر  کم  حضور  شاهد  تهران، 
و  برق  و دانش آموختگان مهندسی  دانشجویان 
کشور  برق  عالی صنعت  مدیران  و  کارشناسان 
بود که به  پاس سال ها تالش مستمر، ارزشمند 
در  محسنی،  حسین  دکتر  خستگی ناپذیر  و 
مهندسی  برجسته  چهره  این  از  باشکوه  آیینی 

برق کشور تجلیل کردند.
دی   10 چهارشنبه  شامگاه  که  مراسم  این  در 
ماه 1393 با حضور دکتر فرجی دانا، وزیر سابق 
بی طرف،  مهندس  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
مقام  قائم  احمدی،  مهندس  نیرو،  اسبق  وزیر 

شرکت  مدیرعامل  حائری،  مهندس  نیرو،  وزیر 
صنعت  برجسته  مدیران  از  چند  تنی  و  توانیر 
برق کشور و رییس و معاون پژوهشی دانشگاه 
پردیس  برجسته  اساتید  و  رییس  و  تهران 
برگزار  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده های 
نعمت زاده،  مهندس  تصویری  پیام های  شد، 
بیژن  مهندس  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر 
احمدیان، معاون  دکتر  نفت،  وزیر  نامدارزنگنه، 
سازمان انرژی اتمی و تنی چند از مدیران عالی 
از  تقدیر  در  کشور  برق  صنعت  و  نیرو  وزارت 

خدمات و تالش های استاد محسنی پخش شد.

بی
 رج

س:
عک
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دانشکده

دانشکده  رییس  فرهنگی،  شاهرخ  دکتر 
طی  تهران  دانشگاه  کامپیوتر  و  برق  مهندسی 
سخنانی در این مراسم با اشاره به رویکرد ویژه 
و  صنعت  و  دانشگاه  ارتباط  در  محسنی  دکتر 
خدمات ماندگار استاد در بنیان گذاری موسسه 
آزمایشگاه های  و  الکتریکی  فشارقوی  پژوهشی 
فشارقوی الکتریکی، روشنایی فنی، مدل شبکه 
و جریان قوی برق دانشکده مهندسی برق که 
است  مهندسی  استادان  برای  ارزش  با  الگویی 
از استاد پرویز جبه دار به عنوان نماد آموزش و 
با صنعت  ارتباط  نماد  به عنوان  دکتر محسنی 
در این دانشکده یاد کرد که به همت همکاران 
نکوداشت  مراسم  برپایی  با  شاگردانشان  و 

شده اند. تقدیر 
صنعت،  وزیر  نعمت زاده،  محمدرضا  مهندس 
معدن و تجارت هم در پیامی تصویری به این 
و  صنعت  ارتباط  اهمیت  به  اشاره  با  مراسم 
بدو  از  داشت:  اظهار  پایدار  توسعه  در  دانشگاه 
انقالب از دوره مسوولیت در وزارتخانه های کار 
و صنایع و مدیریت شرکت توانیر و پس از آن 
عنوان  به  کرده ام  تالش  همواره  وزارت صنعت 
و  علمی  مراکز  کنار  در  صنعتی  مدیر  یک 
دانشگاهی باشم و توفیق بهره مندی از مشاوره 
ولی  داشته  ام؛  را  بسیاری  اساتید  همکاری  و 
را  صنعت  بخش  با  محسنی  دکتر  همکاری 

کامال ویژه می دانم.
بعد  از  نظر  صرف  محسنی  دکتر  گفت:  وی 
صنعتی  و  فنی  بعد  از  دانشگاهی  و  علمی 
جمله  از  کشور  برق  صنعت  بر  کامال  نیز 
آسیب  ترانسفورماتورهای  بازسازی  نحوه 
یادم  دارند.  اشراف  کامال  نیروگاه ها  دیده 
یکی  توانیر  در  مسوولیت  دوران  در  هست 
رامین  نیروگاه  بزرگ  ترانسفورماتورهای  از 
کامال از بین رفته بود و ناچار شدیم ژنراتوری 
جایگزین را از شرکتی روسیه خریداری کنیم. 
و  کرده  تست  را  ژنراتور  شد  قرار  که  زمانی 
همراه  که  محسنی  دکتر  بگیریم  تحویل 
شده  اعزام  روسیه  به  کارشناسان  از  گروهی 
ترانسفورماتوری  کرد  ثابت  آن  بررسی  با  بود 
ایران  به  نو  تجهیزات  عنوان  به  است  قرار  که 
است.  شده  تعمیر  و  مستعمل  شود،  تحویل 
خطای  پذیرش  جز  چاره ای  که  روسی  طرف 
این  و  عذرخواهی  ایران  از  رسما  نداشت  خود 
در  ما  عجله  دلیل  به  که  کرد  مطرح  را  توجیه 
ترانسفورماتوری  شده  ناچار  تجهیزات  تحویل 
دریافت  با  نهایت  در  کند.  آماده  را  دوم  دست 
قیمت  به  را  ترانسفورماتور  توجه  قابل  خسارتی 

دست دوم تحویل گرفتیم.
پیگیری  و  تالش  به  اشاره  با  صنعت  وزیر 

راه اندازی  برای  محسنی  دکتر  ناپذیر  خستگی 
با  که  تهران  دانشگاه  قوی  فشار  آزمایشگاه 
از  گرفت  صورت  مختلف  صنایع  حمایت  جلب 
دانشگاه  و  به صنعت  استاد  و خدمات  زحمات 

قدردانی کرد. 
دانشکده های  پردیس  رییس  کمره ای،  دکتر 
دکتر  شاگردان  از  و  تهران  دانشگاه  فنی 
محسنی طی سخنانی در این مراسم، خستگی 
رساندن  ثمر  به  در  سعی  و  پشتکار  ناپذیری، 

آزمایشگاه ها و تاسیسات مورد نیاز دانشجویان 
و محققان و صنایع و تالش برای ارتباط صنعت 
عنوان  استاد  بارز  ویژگی های  از  را  دانشگاه  و 
دانشجوی   1356 سال  کرد:  نشان  خاطر  و 
از  محسنی  دکتر  که  هست  یادم  بودم.  ایشان 
در  را  دانشجویان  که  بودند  استادانی  معدود 
همراه  می کردند.  همراهی  علمی  بازدیدهای 
عباس)شهید  شاه  و  ارس  سدهای  از  استاد 
داشتند  تالش  و  داشتیم  بازدید  عباسپور( 
به  از کتابخانه خارج و مستقیما  را  دانشجویان 

ببرند. دل صنعت 
معتقدند  محسنی  دکتر  کرد:  نشان  خاطر  وی 
از  عمال  که  کرد  تربیت  مهندسانی  باید  که 
رویکرد  و  کنند  استفاده  خود  دانسته های 
تئوری  و  پایه  مباحث  آموزش  به  دانشگاه ها 
و  عملی  آموزش های  به  را  خود  جای  باید 

بدهد.  مهندسی  فنی  مهارت های 
و  دانشگاه  رییس  حضور  به  اشاره  با  کمره ای 
نشان  که  مراسم  این  در  عالی صنعتی  مدیران 
از قدردانی دانشگاهیان و صنعتگران برق کشور 
که  کرد  امیدواری  ابراز  دارد  محسنی  دکتر  از 
اساتید  از  برای تقدیر  برگزاری چنین مراسمی 
در دوران حیات و اوج شکوفایی علمی آنها در 

و  گرفته  صورت  دانشگاه ها  و  دانشکده ها  همه 
همه قدردان تالش های چهره هایی چون دکتر 
مردم  به  خدمت  مسیر  در  که  باشیم  محسنی 
راه هایی را برای اولین بار رفته و مسیر حرکت 

دیگران را هموار کرده اند. 
دکتر  سخنرانی  از  پس  مراسم  این  ادامه  در 
تهران،  دانشگاه  سرپرست  احمدآبادی،  نیلی 
توانیر،  شرکت  مدیرعامل  حائری،  مهندس 
نیرو،   وزیر  مقام  قائم  احمدی،  مهندس 

دکتر  توانیر،  اسبق  معاون  مسعودی،  مهندس 
قره پتیان و دکتر شاه آبادی از شاگردان دکتر 
از  هدایایی  و  یادبود  لوح  اهدای  با  محسنی 

جمله سردیس استاد از وی تقدیر شد. 
ماراالنی،  جبه دار  پرویز  دکتر  مراسم  این  در 
مهندس  و  کانون  عالی  شورای  رییس 
داشتند. نیز حضور  دبیرکانون  مهنا  میرعلیرضا 

بخشی از رزومه دکتر حسین محسنی به شرح 
می باشد: ذیل 

دکتر حسین محسنی در سال 1320 در محله 
تحصیالت  و  شده   متولد  تهران  عودالجان 
انتصاریه  دبستان  در  را  متوسطه  و  ابتدائی 
اتمام  به  تهران   4 شماره  هدف  دبیرستان  و 

رسانده است.
وی پس از اتمام تحصیالت دبیرستان با هدف 
با  و  صنعتی  کشور  یک  در  مهندسی  آموختن 
طرف  از  تحصیلی  بورس  پیشنهاد  به  توجه 
تحصیالت  و  سفر  کشور  این  به  اتریش  کشور 
آغاز  گراتس  صنعتی  دانشگاه  در  را  مهندسی 
کرد و تا دریافت درجه دکتری ادامه داد. پس 
پیوسته  ارشد  کارشناسی  مدرک  دریافت  از 
سال  پنج  و  دکتری  سپس  و   1349 سال  در 

بی
 رج

س:
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الکتریکی  فشارقوی  آزمایشگاه  در  همکاری 
و  )زیمنس  الین  شرکت  تحقیقاتی  مرکز  و 
هایدرو آندریتس امروز(، در خرداد سال 1355 
به تهران برگشت و بالفاصله در دانشکده فنی 

دانشگاه تهران شروع به کار کرد. 
به توصیه  با توجه  را  وی موضوع دکتری خود 
الگوریتم های  ابداع  زمینه  در  الین  شرکت 
الکتریکی  مدارهای  عددی  محاسبه  برای  الزم 
و  ژنراتور  ترانسفورماتور،  مدل سازی  پیچیده، 
گذرای  حالت های  محاسبه  برای  انتقال  خط 

انتخاب کرد.  سریع شبکه 
و  آموزشی  فعالیت  سال   38 مدت  در  وی 
تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  در  پژوهشی 
و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  دوره های  در 
دکتری دروس مختلفی را تدریس کرده است. 
فرهنگی  انقالب  با  همزمان   1359 خرداد  در 
با  محسنی  دکتر  دانشگاه ها،  شدن  تعطیل  و 
تمام وقت  به صورت  تهران  حکم رئیس دانشگاه 
از  در شرکت توانیر مأمور به خدمت شد. پس 
تمام وقت  مأموریت  حکم  دانشگاه ها  بازگشایی 
آموزشی  وظایف  حفظ  با  مأموریت  به حکم 
 33 مدت  به  یعنی  تاکنون  وی  و  کرد  تغییر 
وابسته  شرکت های  و  توانیر  شرکت  با  سال 
مدت  در  دارد.  همکاری  فنی  مشاور  به عنوان 
موفق  محسنی  دکتر حسین  توانیر  با  همکاری 
برای  الزم  فناوری های  پیاده سازی  و  ابداع  به 
آسیب  ترانسفورماتورهای  و  ژنراتورها  بازسازی 

 دیده در جنگ و با توجه به شرایط ایران شد. 
حکم  با  مدتی   1361 سال  در  محسنی  دکتر 
ایران  در شرکت  مأمور خدمت  تهران  دانشگاه 
کرد.  همکاری  شرکت  این  با  و  بود  ترانسفو 
در  دارد.  ادامه  سال ها  طول  در  همکاری  این 
ساخت  و  طراحی  وی  ترانسفو،  ایران  شرکت 
آزمایشگاهی  کاسکاد  ترانسفورماتورهای 
ترانسفورماتور  و  ولت  هزار   750 ولتاژ  با 
این  داد.  انجام  را  آمپر  هزار   40 تا  باال  جریان 
فشارقوی  آزمایشگاه  در  امروز  ترانسفورماتورها 
پردیس  کامپیوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده 
دارند  قرار  تهران  دانشگاه  فنی  های  دانشکده  
ارائه  و  پژوهشی  آموزشی،  کارهای  برای  و 

استفاده می شوند. علمی  خدمات 
با توجه به عالقه و اعتقاد دکتر محسنی و نیاز 
در  آزمایشگاه  آزمایشگاه، وی چند  به  دانشگاه 
در  نوع خود  در  که  کرد  ایجاد  تهران  دانشگاه 
دنیا  مهم  دانشگاه های  از  بسیاری  در  و  ایران 
فشارقوی  آزمایشگاه  ازجمله  است،  بی نظیر 
الکتریکی  عایق های  آزمایشگاه  الکتریکی، 
فتومتری،  و  روشنایی  آزمایشگاه  پلیمر، 
آزمایشگاه  قدرت،  شبکه  مدل  آزمایشگاه 
جریان باال و آزمایشگاه مبانی الکترومغناطیس 
هست. این آزمایشگاه ها با کمک شرکت توانیر، 
منطقه ای  برق  شرکت  ترانسفو،  ایران  شرکت 
ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  تهران، 
ساخته   خصوصی  شرکت های  از  بسیاری  و 

این  برای  الزم  فضای  عمده  قسمت  شده اند. 
تابعه  شرکت های  کمک  با  آزمایشگاه ها  ایجاد 

وزارت نیرو و صنایع ساخته  شده است. 
استفاده  و  دروس  تدریس  برای  وی، 
صنایع،  کارشناسان  و  دانشگاه ها  دانشجویان 
کتاب مهندسی فشارقوی الکتریکی پیشرفته و 
مبانی فشارقوی الکتریکی را تألیف کرده که هر 
دو در موسسه انتشارات دانشگاه تهران منتشر 
پیشرفته،  الکتریکی  فشارقوی  کتاب  شدند. 
اسالمی  جمهوری  سال  کتاب  جایزه  برنده 
برنده  الکتریکی  ایران و کتاب مبانی فشارقوی 
الکترونیک  و  برق  مهندسین  انجمن  از  جایزه 
ایران شد. تجربه  های صنعتی مؤلف در خارج 
اثر گذاشته اند.  این کتاب ها  در  داخل کشور  و 
را  مختلفی  پژوهشی  استاد محسنی، طرح های 
انجام داده و به پایان رسانده که ازجمله میدان 
تخلیه جزئی،  و شروع  الکتریکی سوزن صفحه 
طراحی و ساخت ترانسفورماتور کاسکاد سه پله 
750 کیلوولت، طراحی و ساخت ترانسفورماتور 
شبکه  سخت افزاری  مشابه سازی  باال،  جریان 
شده  تسریع  پیرسازی  آزمون های  قدرت، 
در  گذرا  حالت های  بررسی  و  پلیمر  عایق های 
طرح  ها  این  جمله  از  قدرت  ترانسفورماتور 

هستند.

س: رجبی
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روابط عمومی دانشــکده فنی گــزارش داد: با 
انجام تشــریفات رســمی ثبت در دفتر اسناد 
رسمی شــماره 1077 تهران، خوابگاه احداث 
شــده توسط شرکت ســاراول رســماً تحویل 
دانشــکده  فنی دانشگاه تهران شــد و در نیمه 
مهرماه 93 با استقرار دانشــجویان در آن مورد 
بهره برداری قرار گرفت. مراســم ثبت رســمی 
قرارداد واگــذاری خوابگاه دختران دانشــکده 
فنی دانشــگاه تهران، ظهر روز یکشــنبه 30 
شــهریورماه 1393 با حضور ریاست دانشکده 
فنی و معاونت اداریـ  مالی، معاونت دانشجویی 

و مدیر روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی 
و خیر ارجمند مهنــدس هدایت اله دهش و نیز 
مدیرعامل شرکت ســاراول و وکیل شرکت در 
دفترخانه 1077 تهران انجام و طی آن قرارداد 
واگذاری ایــن خوابگاه به صورت 99 ســاله 
 به  دانشــکده  فنی امضا و ثبت رســمی شــد.

در این مراسم، مســئولین دانشکده  فنی ضمن 
تشــکر از نیت خیر مهندس دهش، به ایشــان 
اطمینان دادند کــه نیت خیر ایشــان مطابق 
تعهدات مســئولین، محقق و انشــااله تا نیمه 
مهرماه امســال ایــن خوابگاه مورد اســتفاده 
دانشــجویان دختــر دانشــکده فنــی در 
 مقاطع دکتری و ارشــد قــرار خواهد گرفت.

خوابگاه دختران دانشکده فنی که در زمینی 
به مســاحت 2320 مترمربــع در 3 طبقه با 
گنجایش حدود 100 نفر دانشجو در خیابان 
پنجم سعادت آباد واقع شده است، به صورت 
کامل توسط شرکت ســاراول ساخته شده و 
صرفاً جهت استفاده دانشجویان دختر دانشکده  
فنی دانشگاه تهران در مقاطع تحصیالت تکمیلی 

به دانشگاه اهدا گردیده است.

مراســم جشــن دانش آموختگی دانشــجویان 
برق، ورودی های ســال 89، دانشــکده فنی 16 
مهرماه 1393 در محل ســالن چمران دانشکده 
فنی به همت دانشــجویان بــرق و حمایت مالی 
و معنــوی کانــون مهندســین فارغ التحصیل 
دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران و همچنین 
 شــرکت صنایع الکترونیک فاران برگزار شــد.

در ابتدای مراسم، کلیپ معرفی جشن و یادآوری 
خاطرات پخش شــد. در ادامــه مهندس قاضی، 
از شــرکت صنایع الکترونیک فــاران به معرفی 
شــرکت خود پرداخــت و فیلمــی از پروژه های 
 انجام گرفته توســط این شــرکت پخش شــد.

سپس تعدادی از دانشجویان به بیان خاطراتی از 
 دوران تحصیل خود در دانشکده فنی پرداختند. 
در بخش بعــدی، از دکتر جلیل راشــدمحصل 
)برق54( و دکتر مهدی فخرایی به عنوان اساتید 
نمونه دانشــکده برق، به انتخاب دانشــجویان، 
تقدیر به عمل آمد. همچنین دکتر راشد محصل 
 برای دقایقــی به ایــراد ســخنرانی پرداختند.

اجرای گروه موســیقی، پذیرایی، پخش کلیپ و 
سخنرانی دکتر شاهرخ فرهنگی، رییس دانشکده 
 برق و کامپیوتر، از دیگر بخش های این مراسم بود.

در ادامه، به نمایندگی از تمامی دانشجویان برق 
89، از دکتر رضا فرجی دانا )برق65( تقدیر صورت 
 گرفت و متنی در تشکر از ایشــان قرائت گردید.

ســپس از زحمات دانشــجویان برگــزار کننده 
مراســم، با اهدای لوح، تقدیر شــد و توضیحاتی 
 راجع به روند آماده ســازی مراســم ارائه گردید. 
برگزاری مســابقه، بخش بعدی مراســم بود که 
 با اســتقبال دانشــجویان نیــز مواجــه گردید.

در قسمت بعد، کلیپی از دانشجویانی که در حال 
تحصیل در دانشــگاه های خارج هستند و جای 
خالی شــان در جشن احســاس می شد، پخش 
گردید. در بخــش پایانی برنامه، از دانشــجویان 
دعوت شد تا به روی ســن بیایند و به اتفاق هم، 
 متن ســوگندنامه مهندســی را قرائــت کنند. 
این مراسم با صرف شام و برداشتن عکس یادگاری 

به پایان رسید.

موسســه یو.اس.نیــوز اعالم کــرد در حوزه 
مهندســی پردیــس دانشــکده های فنــی 
دانشــگاه تهران با کســب رتبه 56 در جمع 
 دانشــگاه های برتــر جهــان قــرار گرفت.

همچنین دانشــگاه صنعتی شــریف با رتبه 
58 و دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر بــا رتبه 
 89 در فهرســت برترین هــا قــرار گرفتند.

جعفــر مهــراد، رئیــس مرکــز منطقه ای 
اطالع رســانی علوم و فناوری و سرپرســت 
ISC، اعــالم کــرد: بــر اســاس رتبه بندی 
مؤسســه یــو. اس. نیــوز، دانشــگاه تهران 
برترین دانشــگاه کشــور شــناخته شــد. 
دانشــگاه تهران توانســت رتبه 360 جهان 
 و 52 آســیا را بــه خــود اختصــاص دهد.

وی گفت: مؤسســه یو.اس.نیوز بیش از 30 
سال است که مؤسسات علمی و دانشگاه های 
کشور آمریکا را هر ساله ارزیابی و رتبه بندی 
می کند. این مؤسسه، دانشگاه ها و مؤسسات 
علمــی جهــان را ارزیابی و 500 دانشــگاه 
برتــر آن را مشــخص و اعــالم می کند. این 
رتبه بندی از 10 شــاخص بــرای ارزیابی و 
 رتبه بندی مؤسســات ســود جســته است.

در این رتبه بندی، شــاخص اعتبــار جهانی 
پژوهــش 12/5 درصــد، تعــداد مقــاالت 
پر اســتناد 12/5 درصد، اعتبــار منطقه ای 
پژوهــش 12/5درصد، مقاالت پر اســتناد 
12درصــد،  رات 5/ نتشــا 10 درصــد، ا
همکاری های بین المللــی 10 درصد، تأثیر 
د  اســتناد نرمال شــده 10درصــد، تعدا
عطــا شــده 5 درصد،  مدرک دکتــری ا
مجموع اســتناد 10 درصد، تعداد مدرک 
دکتری اعطا شــده به ازای هر عضو هیئت 

علمی 5 درصد در نظر گرفته می شــود.

تحویل خوابگاه دختران دانشکده فنی در سعادت آباد

جشن دانش جویان دانشکده مهندسی برق 
برگزار شد

موسســه یو.اس.نیوز 
دانشکده فنی را در رتبه 
56 مهندسی جهان قرار داد
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آییــن ورودی دانشــجویان ورودی ســال 
93،  مطابــق روال هــر ســال با حضــور این 
دانشــجویان، رئیس دانشــکده فنی، معاونین 
و اســتادان دانشــکده و دبیــر کانــون روز 
 چهارشــنبه 26 شــهریور مــاه برگزار شــد.

مهندس محمدحســین طالب پور )عمران92(، 
مجری مراســم ضمن خیرمقدم به دانشجویان 
 به معرفی قســمت های دانشکده فنی پرداخت. 
دکتر ســیدعلی اصغر اکبری موســوی، معاون 
دانشــجویی و فرهنگی دانشــکده فنی دقایقی 
را برای دانشــجویان ســخنرانی نمود. وی ابراز 
امیدواری کرد کــه دانشــجویان جدید الورود 
بــا پشــتکاری قــوی، بتواننــد راه بــزرگان 
فنی را در عرصه هــای مختلف ادامــه دهند و 
 تنهــا بــه دوره کارشناســی اکتفــا نکننــد.

وی همچنیــن با اشــاره بــه برتری دانشــگاه 
تهران و دانشــکده فنی در ســطح کشور تاکید 
کرد که این برتــری همیشــه و در تمام دوران 
مدیون دانشــجویانی بــوده که در ســال های 

 گذشــته در دانشــکده فنی تحصیــل نمودند.
معاون دانشــجویی دانشــکده تاکیــد کرد که 
دانشجویان باید از همین ابتدا با تالش زیاد، سعی 
بر آن داشته باشند که با بدست آوردن معدل باال 
بتوانند در دوره کارشناسی ارشد بدون کنکور در 
 همین دانشکده به تحصیالت خود ادامه دهند. 
دکتر اکبری موسوی در ادامه سخنانش به معرفی 
دیگر خدمات دانشکده از جمله وام دانشجویی، 
 خوابگاه، ســلف و حــج دانشــجویی پرداخت.

والمســلمین  حجت االســالم  ادامــه،  در 
جعفری، نماینــده نهاد رهبــری دقایقی را در 
 قالب شــعر برای دانشجویان ســخنرانی کرد.

مراسم با اجرای تئاتر کانون دانشکده فنی با نام 
»پیانیست دیوانه« و اجرای موسیقی توسط گروه 
دانشکده فنی ادامه یافت. ســپس دبیر دبیران 
انجمن های علمی و نماینده بسیج دانشجویی، 
نماینــده انجمن اســالمی و نماینــده جامعه 
 اســالمی به معرفی انجمن های خود پرداختند.

دکتر محمــود کمــره ای، )بــرق58(، رئیس 

دانشــکده فنی که به ســبب ضــرورت حضور 
در جلســه ای دیگر در انتهای مراســم حضور 
یافت، ضمن تبریک به دانشــجویان به معرفی 
پردیس دانشــکده  های فنی پرداخــت و تاکید 
کــرد کــه در رتبه بندی های اخیر، دانشــکده 
 فنی در صدر دیگر دانشــکده های کشور است.

در انتهای مراســم، مهنــدس میرعلیرضا مهنا 
)معدن67( دبیر کانون مهندسین فارغ التحصیل 
دانشــکده فنــی دانشــگاه تهران بــه معرفی 
کانــون پرداخــت. وی از تمامی دانشــجویان 
 دعوت کــرد تا بــه عضویــت کانــون درآیند.

دبیر کانون خاطر نشــان کرد که دانشــجویان 
عالوه بر درس بایــد در همه ابعاد رشــد کنند 
و کانون زمینه رشــد آنها هــا را از طریق ارتباط 
 با دیگــر فارغ التحصیالن فنــی فراهم می کند.

در حاشــیه این مراســم دبیرخانه کانون ضمن 
توزیع بروشــور و فرم عضویت، بــه هر یک از نو 
دانشجویان ورودی ســال 93یک عدد ماگ که 
بدین منظور طراحی و تولید شده بود، اهدا کرد.

دوی همگانی به مناسبت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران

مراسم آشنایی دانشجویان تازه وارد با دانشکده فنی

روابــط عمومی دانشــگاه تهران گــزارش داد: 
همایــش دوی همگانی دانشــجویان، کارکنان 
واعضــای هیأت علمی دانشــگاه به مناســبت 
بزرگداشت هشــتادمین  ســال تصویب قانون 

تأســیس دانشــگاه 26 مهر 
مــاه 1393، هم زمــان با روز 
»تربیت بدنی و ورزش« برگزار 
شــد. بر همین اساس جمعی 
از دانشــجویان، کارکنــان و 
اعضای هیأت علمی دانشــگاه 
به همــراه دکتر گلدانســاز، 
معاون اداری و مالی دانشــگاه 
مسیر دانشکده تربیت بدنی تا 
پردیس مرکزی دانشگاه را با به 
اهتزاز درآوردن پرچم دانشگاه 
و نشــان هایی از هشــتادمین 
سال تأســیس دانشگاه تهران 
طی کردند و در پایان با تجمع 
در جــوار یادمــان شــهدای 

گمنام با تــالوت قرآن، یــاد آن عزیــزان را در 
هشتادمین ســال تأســیس دانشــگاه گرامی 
داشــتند. ســپس دکتر خضری، رئیس ســتاد 
هشــتادمین ســال  تصویــب قانون تاســیس 

دانشگاه، ضمن ایراد سخنرانی از برگزار کنندگان 
 و شــرکت کنندگان در مراســم قدردانی کرد. 
گفتنی اســت در اختتامیه ی ایــن برنامه برای 
اهدای جوایز بــه 80 نفر از شــرکت کنندگان، 
مراســم قرعه کشــی بــا حضور 
رئیس دانشــگاه، مشاور رئیس و 
مدیرکل حوزه ریاســت و روابط 
عمومی و رئیس ستاد بزرگداشت 
هشتادمین ســال تصویب قانون 
تأســیس دانشــگاه، معاونــان 
فرهنگی و اداری و مالی دانشگاه،  
رئیس دانشــکده تربیت بدنی و 
مدیرکل تربیت بدنی دانشــگاه 
انجام شد. یادآور می شود جمعی 
از دانشــجویان معلول ورزشکار 
بنیــاد رعد نیــز در ایــن برنامه 
حضــور یافتند که مقرر شــد از 
طرف رئیس دانشــگاه به صورت 
ویژه از حضور آنان قدردانی شود.
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توسعه کتابخانه مرکزي دانشکده  فني
از محل کمک بنیاد حامیان دانشکده فني

روابــط عمومــی دانشــکده فنــی گزارش 
داد: کتابخانــه مرکــزي دانشــکده   فني پس 
از بهســازي، توســعه و افزایــش ظرفیت آن 
با اختصاص اعتبــاري حدود ســه میلیارد و 
پانصدمیلیون ریال از ســوي بنیــاد حامیان 
دانشــکده فني، صبح روز یکشنبه 20 مهرماه 
1393 با حضور رئیس و مسئولین دانشکده  
فني و مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره بنیاد 
حامیــان دانشــکده  فني مــورد بهره برداري 
قرار گرفــت. عملیات اجرایی این بهســازی 
 در ابتــدای تیــر ماه 93 شــروع شــده بود.

بر اســاس اعالم دکتر یعقوب قلي  پور، رییس 

دفتر فني دانشکده  فني و معاون اداريـ  مالي 
پردیس، عملیات بهسازي و توسعه کتابخانه، 
شــامل بهســازي کلیه فضاها پس از گذشت 
20 ســال، توســعه و ظرفیت افزایي تا سقف 
40 درصد و توسعه زیرساخت  هاي استاندارد 
کتابخانه هاي هوشــمند بوده است. همچنین 
با تفکیک فضاي تاالرهــاي مطالعه از فضاي 
اصلي و اداري کتابخانه، امکان اســتفاده 24 
ساعته از فضاي تاالرهاي مطالعه با دسترسي 
مجزا فراهم شده و دانشــجویان مي توانند تا 
ساعت 22 از این فضا استفاده نمایند و در ایام 
امتحانات در صورت نیاز، کتابخانه 24 ساعته 

خواهد شــد. کتابخانه همچنین به تجهیزات 
ایمنــي و اطفــاء حریــق هوشــمند مجهز 
شــده اســت و 30 دســتگاه کامپیوتر جدید 
نیز براي اســتفاده دانشــجویان بــه ظرفیت 
 ســخت افزاري کتابخانه اضافه شــده است.

گفتني اســت در پایــان این مراســم از لوح 
یادمان بهسازي و توســعه کتابخانه در محل 

کتابخانه رونمایي گردید.

مراسم معارفه رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد 

مراســم معارفه رئیس پارک علــم و فناوری 
دانشگاه تهران برگزار شد. 

روابط عمومی دانشــگاه تهران گــزارش داد: 
مراســم تودیع و معارفه رئیس پــارک علم و 
فناوری دانشــگاه تهران با حضور دکترمحمود 
نیلی احمدآبادی، سرپرست دانشگاه، و جمعی 
از معاونین دانشــگاه، اول مهر 1393 در سالن 

همایش پارک علم و فناوری برگزار شد.
در این مراســم محمد جعفر صدیق دامغانی 
زاده در حکمی از ســوی سرپرست دانشگاه 
تهران به مدت ســه ســال به طور رسمی به 
عنوان رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه 

تهران منصوب شد.
دکتر نیلی احمدآبادی، سرپرســت دانشگاه، 

در این مراسم با اشاره به اهمیت و جایگاه دانشگاه 
تهران گفت: با توجه به هشتادمین سال تاسیس 

دانشگاه وظیفه ما دو چندان می شود.
 اهمیت مشــخص کردن هدف و اســتراتژی و 
رسیدن به آن ما را از اشتباه به دور می دارد. وی 
تاکید کرد: تربیــت متخصص و توجه به کیفیت 
آن، ارتقــا فرهنگ عمومی، خلــق ثروت و حل 
مشــکالت کشــور از وظایف اصلی دانشــگاه و 

متضمن توسعه پایدار و پیشرفت کشور است.
دکتر نیلی گفت: پارک های علم و فناوری راه 
طوالنی را برای اســتقرار کامل و پایداری در 
پیش دارند. وی با تاکید بــر اینکه همه ما در 
دانشــگاه حلقه های به هم پیوسته ای هستیم 
که الزم و ملزوم همیم، اظهار امیدواری کرد، 

این حلقه ها منسجم تر از گذشته به هدف فکر 
کنند و شاهد پایداری بیش از پیش پارک علم 

و فناوری باشیم.
در این جلســه دکتر ســیف الدین گزارشی از 
فعالیت خود در دوران تصدی ریاست پارک علم 
و فناوری ارائه کــرد و دکتر صدیق دامغانی زاده 

برنامه های آینده خود را تشریح کرد.
شایان ذکر اســت دکتر صدیق دامغانی زاده 
دانشــیار دانشــکده های  فنــی اســت. وی 
ســوابق اجرایــی متعددی دارد کــه از آن 
جمله می تــوان به تصــّدی مدیریت علوم و 
تحقیقات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
مشــاوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 

قتصاد مقاومتی اشاره کرد. مور ا ا
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کسب 17 عنوان برتر در پنج رشته 
اصلي المپیاد علمي دانشجویان 
کشور توسط دانشجویان نخبه 

دانشکده  فني

دانشکده  فني در رتبه 155 مهندسی دنیا قرار گرفت

دکتر ناصر سلطانی به سمت ریاست 
دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شد.

   روابــط عمومی دانشــکده فنــی گزارش 
داد: دانشــجویان نخبــه دانشــکده  فنــي، 
17 عنــوان برتــر از پنج رشــته نوزدهمین 
 المپیــاد علمــي کشــور را کســب کردند.

بــه گــزارش دبیرخانــه المپیاد، امســال 
د  لمپیــا ا ه  ر دو نوزدهمیــن  ر  د نیــز 
ننــد  هما  ، ر کشــو ن  یا نشــجو ا د علمــي 
ن  یا نشــجو ا د  ، گذشــته ل هاي  ســا
دانشــکده فنــی در رشــته هاي مختلــف، 
 عناویــن برتــر المپیــاد را کســب کردند.

فهرســت عناوین برتر کسب شــده به شرح 
زیر مي باشد:

مهندسی برق: رتبه اول ســید محمدمهدی 
جوهری، رتبه هشتم حسین شیرین آبادی، 

رتبه یازدهم مهدی گلچوب فیروزجایی
مهندسی شــیمی: رتبه اول سعید بختیاری، 
رتبه ســوم هومــن ضیایی حلیمــه جانی، 
رتبه چهارم مهدی احمــدی، رتبه یازدهم 
ســیدمرتضی صادق نژاد، رتبــه چهاردهم 

میالد شکوری
مهندسی عمران: رتبه پانزدهم محمد توماج

مهندســی مکانیــک: رتبــه چهــارم امید 
اشــتری، رتبه پنجم محمد جهانگرد عطار

مهندســی کامپیوتر: رتبــه اول نوید صالح 
نمدی، رتبه دوم مریم یونســی، رتبه ســوم 
علی نصرتی، رتبه پنجم حســین پنده، رتبه 
نهم شقایق مردانی، رتبه سیزدهم عاطفه ایرانی

کانون مهندســین فارغ التحصیل دانشــکده 
فنی دانشگاه تهران کسب این افتخار بزرگ 

را به این عزیزان تبریک مي گوید.

روابــط عمومــی دانشــکده فنــی گــزارش داد: براســاس نظــام رتبه بندی 
رزیابــی و اعتبارســنجی آمــوزش عالــی تایــوان، بخــش  شــورای ا
 مهندســی دانشــگاه تهــران در رتبــه 155 مهندســی دنیــا قــرار گرفــت.

به گزارش معاونت بین الملل دانشــگاه تهران، این رتبه بندی که شــده، هرساله 
توسط دانشگاه ملی تایوان براساس مقاالت علمی منتشر شده اعالم می شود.

براساس این گزارش، دانشــکده فنی در بخش های موضوعی این رتبه بندی نیز 
جایگاه بســیار خوبی کسب نموده است: در مهندســی عمران، رتبه 77 جهان و 
رتبه اول در میان دانشــگاه های ایران، در مهندسی شــیمی رتبه 113 جهان و 
رتبه اول در میان دانشــگاه های ایران، در علوم رایانه رتبه 164 جهان و رتبه دوم 
میان دانشگاه های ایران، در مهندســی برق رتبه 228 جهان و رتبه دوم در میان 
دانشــگاه های ایران، در مهندســی مواد رتبه 234 در جهان و رتبه دوم در میان 
دانشگاه های ایران و در مهندسی مکانیک رتبه 46 در جهان و رتبه دوم در میان 
 دانشگاه های ایران نصیب دانشــکده های مختلف پردیس دانشکده های فنی شد.

گفتنی است نظام رتبه بندی تایوان، باتوجه به شاخصه ها و مؤلفه های رتبه بندی 
ویژه ای که دارد، می تواند مالک خوبی برای ارزیابی پیشــرفت و بهبود وضعیت 

علمی دانشگاه ها باشد.

با پیشنهاد رییس دانشــکده  فنی و حکم رییس دانشــگاه تهران، دکتر شهرام 
رایگان )متالورژی70(، عضو هیات علمی دانشــکده مهندسی متالورژی و مواد 
 دانشکده فنی، به ریاست دانشــکده مهندســی متالورژی و مواد منصوب شد.

دکتر ناصر سلطانی استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده فنی، طی حکمی 
از سوی رییس دانشگاه تهران و با پیشنهاد رییس دانشکده  فنی به سمت ریاست 

دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شد.

دکتر شهرام رایگان به عنوان
رئیس دانشکده مهندسی

متالورژی و مواد منصوب شد. 
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خالصه تصمیمات هیئت مدیره کانون در 
ماه های اخیر

مردادماه
خالصــه تصمیمــات هیــات مدیــره کانــون 
 در مــرداد ماه 1393 به شــرح ذیل می باشــد:

-گــزارش پیشــرفت پروژه هــای مربــوط بــه 
برنامه های هشــتادمین ســال دانشــکده فنی 
که در ماه گذشــته در هیات مدیــره مورد بحث 
 و بررســی قرار گرفت به شــرح زیر می باشــد:

1- کار تهیه و تدویــن کتاب و فیلم »پیشــینه 
مهندسی در ایران« در حال انجام است. با اتمام 
مراحــل پژوهشــی، کارهای برداشــت فیلم در 
مناطق مختلف ایران و بخشــی از انیمیشن های 
مربوطه نیز ســاخته شــده اســت. طبق برنامه 
زمان بنــدی مقــرر شــد 1500 نســخه از این 
مجموعه نفیس در گردهمایی 24 دی ماه که به 
 رونمایی این اثر اختصاص دارد آماده توزیع شود.

2- کتــاب »تاریخ دانشــکده فنی« کــه تدوین 
آن به عهده آقای دکتر فراســتخواه بوده اســت 
مرحلــه پژوهش و گــردآوری اطالعــات آن به 
پایان رســیده و در شهریور ماه نســخه اولیه به 
کانــون ارائه می شــود. در صورتی کــه بازبینی 
متن کتاب و اصالحــات الزم توســط مجری و 
تاییدیه نهایی کانــون با تاخیر رو به رو نشــود، 
کتــاب می تواند طبــق برنامه پیش بینی شــده 
بــرای گردهمایــی 28 آبــان ماه کــه رونمایی 
ئــه گــردد. را  آن پیش بینــی شــده اســت ا

- اولین جلســه کمیته مالی هشــتادمین سال 
روز شــنبه مورخ 18مــرداد برگــزار گردید که 
پیرو آن جلســه در هیات مدیــره مصوب گردید 
تا پروژه های هشــتادمین ســال با برآورد بخش 
های مختلف آن جهــت ارائه به اسپانســرها در 
بروشــوری معرفی گردد همچنین بــا توجه به 
اینکه بخش عمده ای از افراد و شرکت های حامی 
مالی بنیاد و کانون یکی اســت، لذا پیشنهاد شد، 
دو سازمان در برنامه مشــترکی نسبت به جذب 
کمک مالی هشتادمین سال اقدام نمایند. عالوه 
بر این مقرر گردید جذب کمــک مالی از منابع و 
حامیان غیر فنی و برگزاری نمایشگاه هشتادمین 
سال برون ســپاری گردد برای همین منظور قرار 
شد از چند شــرکت معتبر اســتعالم قیمت اخذ 
شود. مهندس امیراســماعیل حسن پور نیز امور 

 برگزاری نمایشــگاه را بر عهده خواهد داشــت. 
- آقــای مهندس میرپــور بــازرس کانون، طی 
نامــه ای در خصــوص درخواســت های اخیر از 
کانون مبنی بــر در اختیار گذاشــتن اطالعات 
اعضــا برای افــراد و یــا ســازمان های مختلف، 
لزوم حفــظ حریم شــخصی اطالعــات افراد را 
یادآوری و ضرورت ســاماندهی این امر را تذکر 
دادند. از این رو مقرر شــد ضمن تشکیل مجدد 
کمیته IT، آیین نامــه صیانت از اطالعات اعضای 
کانون با همکاری ایشــان تهیه و تدوین شــود. 
همچنیــن جهت امکان برقــراری ارتباط هر چه 
بیشــتر اعضا با یکدیگر مقرر شد مســئله ایجاد 
صفحات شــخصی اعضا در بخش »دسترســی 
 محدود” سایت مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

- پیرو درخواســت کمیته تخصصی مهندســی 
عمران مبنی بر برگزاری ســمیناری در رابطه با  
» بافت فرسوده شهری« و نیز فراخوان همکاری 
فارغ التحصیالن عمران با ایــن کمیته و بمنظور 
ایجاد هماهنگی هر چه بیشــتر و تســهیل انجام 
این برنامه ها، آقای دکتر حائــری، رئیس کمیته 
در جلســه 26 مرداد هیات مدیره حضور یافتند 
و توضیحاتی در خصــوص برنامه های پیش بینی 
شــده ارائه کردند. مقرر گردید پــس از تصویب 
آیین نامه و اهــداف کمیته تخصصی در جلســه 
شــورای عالی، مراتب را ســریعاً به کمیته ابالغ 
و فراخوان همــکاری فارغ التحصیــالن عمران 
همراه بــا » اهــداف مصــوب« ارســال گردد. 
همچنین چگونگی گــردش کار بیــن کمیته و 
دبیرخانــه کانون مشــخص و مقرر شــد کانون 
نیز پــس از تعییــن جزئیــات برنامه ســمینار 
و تصویــب آن در هیأت مدیــره بــا حداکثــر 
امکانــات برگــزاری آن را پشــتیبانی و نتیجه 
 در رســانه ها و خبرنامــه کانون منتشــر گردد.

- کانــون در مراســم جشــن فارغ التحصیلــی 
دانشــکده مکانیک که در تاریــخ 93/5/12 در 
موسسه آموزشــی منظومه خرد واقع در خیابان 

ولنجک برگزار گردید، مشارکت داشت.
شهریورماه

خالصــه تصمیمات هیــات مدیــره کانون در 
 شهریور ماه سال 1393 به شرح ذیل می باشد:

- بروشــور مــورد نظر کمیتــه تامیــن منابع 
مالــی برنامه هــای هشــتادمین ســال متن 
مورد بررســی قــرار گرفت و اصالحــات مورد 
نظر به آقای مهنــدس نیکخــواه تحویل داده 
شــد،کمیته تبلیغــات و اطالع رســانی برنامه 
 زمان بندی خود و هزینه هــای آن را ارائه نمود.

- در مورد تناقــض موجود پیرامــون کاربری 
زمین پونــک کــه در پهنه بندی شــهرداری 
دارای »کاربــری مســکونی« و در قــرارداد 
وزارت مســکن »کاربــری اداری« بــرای آن 
لحاظ شــده اســت، ســرانجام با پیگیری های 
بــه عمل آمده مشــخص شــد از نظــر قانونی 
 ســاخت با مجــوز اداری امکانپذیر می باشــد. 
- مقرر شد مراســم یادبود و گرامیداشتی برای 
مهندس مگردیچیان با همکاری شــرکت سانو، 
انجمن مهندسان محاسب، انجمن بتن، جامعه 
مهندسان مشاور، دانشــگاه امیرکبیر و کانون 
برگــزار گردد و مهنــدس عالم زاده بــه عنوان 
 رابط کانون در ســتاد گرامیداشــت باشــند.

- برای اســتخدام مدیــر اجرایــی، 5 رزومه از 
رزومه های موجود کاندید شــده بود و مصاحبه 
با افراد آغاز گردید که از بیــن آن ها آقای رضا 
 مقدس زاده به عنوان مدیر اجرایی انتخاب شد. 
- بــا توجه بــه تصمیــم شــورای عالی درباره 
همــکاری بــا تعاونــی مســکن، مقرر شــد 
آگهی ها و اطالعیه های تعاونی در رســانه های 
کانــون درج گــردد، اما کانون ســمت بازرس 
تعاونی را بــه عهده نگیــرد. همچنیــن دکتر 
زاهــدی از طرف شــورای عالی مســئول ارائه 
ز فعالیت هــای تعاونــی شــدند.  گــزارش ا

- با توجــه بــه بررســی های انجام شــده در 
هیات مدیره مقرر شــد امســال نیزبا توجه به 
فروش ســال گذشــته، 12000 جلد سررسید 

چاپ گردد.
مهرماه

خالصه تصمیمات هیات مدیره کانون در مهر ماه 1393 
به شرح ذیل می باشد:

- با توجه به انتخاب آقای مهندس محمدرضا مقدس زاده 
به عنوان  مدیر اجرایی کانون و تایید هیات مدیره ایشان 

کار خود را بطور رسمی  از 15 مهرماه شروع کرد.
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گردهمایي عمومــي کانون در مرداد مــاه به برنامه 
تئاتر ترانه های محلی به کارگردانی محمد رحمانیان 
اختصاص داشــت. این برنامه در محل تئاتر شهر در 
روز چهارشــنبه مورخ 29 مرداد مــاه 1393 برگزار 
گردیــد و 250 صندلــی از ظرفیت این ســالن به 
 اعضــای کانون و همراهانشــان اختصاص داشــت.

ایــن تئاتــر موزیــکال، داســتان یک آهنگســاز 
ایراني اســت کــه در نیویــورك زندگــي مي کند 
و بعــد از 20 ســال بــراي تکمیل رســاله دکتراي 
خود کــه موضــوع آن بررســي موســیقي ایراني 

 در آثار ســینمایي اســت، بــه ایــران بازمي گردد. 
در ایــن تئاتر از موســیقي فیلم هــاي »مادیان« به 
کارگرداني علي ژکان، »باشــو غریبــه کوچک« به 
کارگرداني بهرام بیضایي، »قطعه ناتمام« به کارگرداني 
مازیار میري، »اتوبوس« به کارگرداني یداهلل صمدي، 
»شیرسنگي« به کارگرداني مسعود جعفري جوزاني، 
»بماني« ســاخته داریوش ارجمند »داش آکل« به 
کارگرداني مسعود کیمیایي، »بدوك« ساخته مجید 
مجیدي و »ناخدا خورشید« ســاخته ناصر تقوایي 

استفاده شده است.

گردهمایی انتخابات کمیته تخصصی مهندسی برق 
و کامپیوتر چهارشنبه 7 آبان 1393 در آمفی تئاتر 

دانشکده برق با حضور 34 نفر از اعضا برگزار شد.
در این جلسه ابتدا مهندس آذر خورشیدی کاشانی 
کمیته های  راه اندازی  کمیته  عضو   )72 )شیمی 
تخصصی به معرفی برنامه پرداخت. سپس مهندس 
مهندس  و  )برق49(  رفیعی طباطبایی  سیدرضا 
هرمز ناصرنیا )معدن 47(، رئیس کمیته راه اندازی 
چگونگی  درباره  ترتیب  به  تخصصی،  کمیته های 
کمیته های  وظایف  شرح  و  انتخابات  برگزاری 

تخصصی صحبت کردند.
رئیس  )برق42(  جبه دارماراالنی  دکتر  سپس 
شورای عالی کانون به بیان اهداف تشکیل کمیته های 
تخصصی پرداخت و اعضا را برای مشارکت فعال در 

گروه های تخصصی تشویق کرد. 
مهندس  خورشیدی،  مهندس  گردهمایی  این  در 
ناصرنیا و مهندس آروین ذاکریان به عنوان هیئت 
اجرائی انتخاب شدند. تعداد داوطلبان 10 نفر بود 

که پس از رای گیری، افراد ذیل به عنوان اعضای 
اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

1- مهندس سیدرضا رفیعی طباطبایی )برق 49(، 
20 رای

2- مهندس مینا محمدخانی )برق 92( 19 رای
3- مهندس سیدعلی میرپور )برق69( 17 رای

4- مهندس شهریار کوزه کنانی )برق54( 17 رای
محمودآبادی  نقیبی  عبدالحمید  مهندس   -5

)الکترونیک 72( 16 رای
6- مهندس محمدصادق شفیعی )برق 1393( 16 

رای
رای  16  )57 )برق  قائینی  حسین  مهندس   -7 

8- مهندس افسانه آقازاده )برق 73( 15رای )عضو 
علی البدل(

9- مهندس نوراله اژدی )برق 71( 15 رای )عضو 
علی البدل(

در پایان مقرر شد اولین جلسه این کمیته روز شنبه 
مورخ 17 آبان برگزار گردد.

شــام  نــی  مهما و  یــی  گردهما ســومین 
دانش آموختــگان رشــته مهندســی معــدن، 
سه شــنبه 8 مهر 1393 در محل سلف سرویس 
استادان پردیس 2 دانشکده فنی برگزار شد. در 
این برنامه حدود 50 نفر شرکت کردند و کانون 
نیز مطابق گردهمایی  های گذشته هماهنگی و 

اطالع رسانی این برنامه را بر عهده داشت.

معرفی مدیر اجرایی
مهندس محمدرضا مقــدس زاده مدیر اجرایی 
کانون کار خود را آغاز کرد. مهندس مقدس زاده 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشــد در مهندسی 
نرم افــزار از کانــادا و مدیریــت پروژه هــای 
بین المللی از پاریس فرانســه می باشــد. ایشان 
به مدت 20 سال در فرانســه، کانادا و ایران در 
پســت های مدیریت پروژه، مدیریت ریسک و 

مدیریت اجرائی فعالیت داشته اند.

نمایش ترانه های محلی در گردهمایی مرداد ماه کانون

سومین گردهمایی 
فارغ التحصیالن رشته 

مهندسی معدن برگزار شد

مذاکره  در خصوص  گزارشی  عالم زاده  مهندس   -
سند  خصوص  در  قالیبافیان  میترا  دکتر  خانم  با 
پیگیری های  داد. مقرر شد  ارائه  ساختمان کانون 

مربوطه توسط ایشان ادامه یابد.
- با توجه به مدت زمان باقی مانده تا پایان سال 
در خصوص پروژه چاپ و فروش سالنما مقرر شد 
پروژه  مدیریت  و  انجام  مسئول  مقدس زاده  آقای 
پیمانکار  چند  با  جلساتی  راستا  همین  در  شوند. 
چاپ سالنمامه گذاشته شد و ضمن ارائه توضیحات 
در مورد نحوه چاپ و جلد و مابقی امور مربوطه 
در هفته آینده تصمیم نهایی برای بستن قرارداد 

گرفته خواهد شد.

سال،  هشتادمین  اجرایی  فعالیت های  از   -
قسمتی  با  ارتباط  در  شد  مقرر  و  ارائه  گزارشی 
پنجشنبه  روز  آن،  و محل  روز جشن  از جزییات 
محل  در  فوق العاده ای  جلسه  مدیره  هیات 
نماید. برگزار  خصوص  این  در   14 ساعت   شورا 

مراحل  فنی  دانشکده  ساله  هشتاد  تاریخ  -کتاب 
ویراستاری و صفحه بندی را طی می کند و مجموعه 
نفیس کتاب و فیلم 5000 سال مهندسی ایرانی 
نیز وارد مراحل تولید شده است و طبق برنامه  بندی 

در اواخر دی ماه آماده انتشار خواهد بود.

انتخابات کمیته تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر 
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بازدید از آبشار شکراب
 کمیته بازدید کانون پنجشنبه 6 شهریور ماه 
1393 برنامه بازدید از آبشار شکراب را برای 
35 نفر از اعضــای کانون و خانواده هایشــان 
تدارك دید. بدین ترتیب، گروه 7 صبح عازم 
روســتای آهار واقع در جاده تهرانـ  شمشک 
شــد. اعضا پس از صرف صبحانه و پیاده روی 
ســه ســاعته در کوچه باغ هــا بــه امامزاده 
شکرآب رســیدند و ناهار نیز در همانجا صرف 
شد. ســپس همگی به سمت آبشــار شکرآب 
حرکــت کردند. پــس از کمی پیــاده روی و 
گذراندن اوقاتی شــاد در کنار آبشــار زیبای 
 شــکراب همگی به ســمت آهار برگشــتند.

ین برنامه بر عهــده ی مهندس  سرپرســتی ا
73( بود. خاطره لکستانی )شیمی

عکس: کمیته بازدید

سفر به ناحیه  امامه
نــون روز پنجشــنبه  کمیتــه بازدیــد کا
1 آبــان مــاه 1393 برنامــه یــک روزه به 
امامه و کلــوگان را برای 31 نفــر از اعضای 
 کانــون و خانواده هایشــان برگــزار کــرد. 
در ایــن ســفر، گــروه از کوچــه باغ هــای 
روســتای امامه گذر کــرده و به روســتای 
کلوگان رســیدند. مســیر روســتای امامه 
تــا کلــوگان کــه 8 کیلومتــر می باشــد، 
 حــدود 4 ســاعت بــه طــول انجامیــد.

پس از گذراندن روزی شاد در دامن طبیعت 
سرانجام در ســاعت 17:30 برنامه در مقابل 
دانشکده فنی به پایان رسید. سرپرستی این 
برنامه بر عهــده مهندس خاطره لکســتانی 

)شیمی 73( بود.
عکس: کمیته بازدید
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مجمع عمومی سالیانه انجمن ایرانی مهندسان 
محاسب ساختمان در 28 مرداد سال جاری با 
حضور 42 نفر از اعضای انجمن برگزار شد. در این 
مراسم دکتر مرتضی زاهدی )راه و ساختمان44( 
به عنوان عضو افتخاری انجمن معرفی و از وی 

تجلیل شد.
چندی پیش هیات مدیره انجمن به مجمع 
پیشنهاد داد دکتر زاهدی بمناسبت ارائه خدمات 
ارزنده به حرفه مهندسی در طول 40 سال، به 

عنوان عضو افتخاری انتخاب گردد و مجمع نیز به 
اتفاق آرا این پیشنهاد را تصویب کرد.

در این مراسم مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی 
رزومه  معرفی  به  انجمن(  افتخاری  )عضو 
کاری و سوابق حرفه ای دکتر زاهدی پرداخت 
 و در پایان لوح یادبود به ایشان اهدا شد. 
دکتر زاهدی چندین دوره ریاست هیات مدیره 
انجمن مهندسان محاسب را بر عهده داشت. 
همچنین وی از ابتدای تاسیس کانون عضو 
ریاست  دوره  چندین  و  بوده  شورای عالی 
هیات مدیره کانون و دو دوره  مسئولیت دبیری 
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی 

دانشگاه تهران را عهده دار بود.  

ســخنرانی دکتر علی ناســخیان )عمران82( 
کارشناس ارشد تونل در شرکت زاور و شرکا تحت 
عنوان » نگاهی به پروژه های فعال تونلسازی در 
لندن« روز دوشــنبه 10 شــهریور ماه 1393 از 

ساعت 16:00 الی 18:00 در محل سالن شهید 
رجب بیگی، واقع در دانشکده فنی، خیابان 16 آذر 

برگزار می گردد.
دکتر علی ناسخیان دکترای خود را در سال 2008 
در دانشگاه صنعتی گراتز اتریش آغاز کرد. تخصص 
وی در کاربرد روش اِلمــان محدود در پروژه های 
تونل سازی است. وی در حال حاضر، از مهندسان 
اصلی گروه »دکتر سوا و همکاران« است و مسئول 
طراحی ساختار SCL و آنالیز عددی الینینگ در 

تونل ها می باشد.

 سخنرانی ایشان پیرامون مباحث کمپوزیت های 
الینینگ تونل، سیســتم ضــدآب و مخاطرات 
طراحی، مدل ســازی عددی تونل هــا، مدیریت 
طراحی، ایمنی و ســالمتی می باشد. همچنین 
تجربیات عملیاتــی در پــروژه ی  Crossrailکه 
شرق و غرب لندن را به همدیگر متصل می کند 
و بودجه ی آن تقریبا 16 میلیارد پوند انگلستان 
اســت و جایــگاه بریتانیــا در SCL و عملیــات 
تونل سازی از دیگر مباحثی است که در این جلسه 

مورد بحث قرار می گیرد.

معرفی مدیر اجرایی خبرنامه کانون
محمدرضا کارفر مدیر اجرایی خبرنامه کانون کار خود را آغاز کرد. محمدرضا کارفر ، فارغ التحصیل رشته معماری از دانشکده 
معماری و علوم سکونت گاه های انسانی)Architecture and Ekistics(  دانشگاه مرکزی جی.ام. ای )J.M.I ( دهلی-نو هندوستان 
است. ایشان به عنوان معمار و طراح مستقل فعالیت خود را در هندوستان آغاز کرد و در طول مدت اقامت خود در هندوستان به 

مطالعات هند و ایران در شاخه ی هنر- معماری پرداخته و در عرصه مستندسازی فعالیت داشته است.

تجلیل از دکتر مرتضی 
زاهدی در انجمن ایرانی 

مهندسان محاسب ساختمان 

نگاهی به پروژه های 
فعال تونلسازی در لندن
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انتخابات رشته مهندسي شیمي روز چهارشنبه 
16 مهر مــاه 1393 از ســاعت: 17:30 در تاالر 
 رجــب بیگــي دانشــکده فنــي برگزار شــد.

در ایــن گردهمایــي 28 نفــر از اعضــاي 
ایــن رشــته حضــور داشــتند و جلســه 
شــد. آغــاز   18:00 ســاعت  از   رســماً 

مهندس آذر خورشیدي )شــیمي 72( از اعضاي 
کمیتــه راه اندازي کمیته هــاي تخصصي ضمن 
خوشــامدگویي، چگونگي روند اجراي انتخابات 

را توضیح داد. در ادامه مهندس میرعلیرضا مهنا 
)معدن67( دبیــر کانون نیــز توضیحاتي درباره 
ضرورت تشکیل کمیته هاي تخصصي ارائه نمود 
و ســپس مهندس هرمز ناصرنیا ) معدن 47( به 
عنوان مســئول کمیته راه انــدازي کمیته هاي 
تخصصــي در خصــوص برنامه هــا و شــرح 
 وظایــف این کمیته هــا توضیحاتــي ارائه داد.

در ادامــه برنامــه تقاضا شــد کــه داوطلبان 
عضویت در کمیتــه تخصصي ضمــن تکمیل 
فرم اعــالم داوطلبــي، خودشــان را  به طور 
مختصــر معرفي کننــد. ســپس حاضران به 
صورت کتبــي به 7 نفر به عنــوان عضو اصلي 
 و 2 نفر به عنوان عضــو علي البدل راي دادند.

جمع بندي نتایج آراي حاضران به شرح ذیل 
مي باشد:

مهندس مرضیه علي حیدرلو )شیمی86(  23 راي
 مهندس آذر خورشیدي )شــیمی72(  22 راي
 مهندس پرویز هاشم زاده )شــیمی 47( 22 راي

 مهندس علــي فضلي نژاد )شــیمی68( 22 راي
مهندس حمید مسگرپورطوســي )شیمی59( 

21 راي
مهندس سیروس ابن رسول صنعتي )شیمی75( 

20 راي
مهندس اسماعیل ذوقي )شیمی54( 18 راي

مهندس محمدباقر عراقي )شــیمی42( 18 راي 
)عضو علي البدل(

مهندس فرشاد نورایي )شیمی67( 17 راي )عضو 
علي البدل(

بدین ترتیب اولین جلسه این کمیته در مورخ 28 
مهر ماه سال جاري تعیین و برگزار شد.

انتخابات کمیته تخصصي 
رشته مهندسي شیمي 

برگزار شد

پــس از برگــزاری موفــق دو دوره همایش و 
نمایشگاه ســد و تونل ایران، ســومین همایش 
با محورهای ســد، تونل و عمومــی از 28 تا 30 
مهر ماه ســال 1393 با حضور مشــاور رییس 
جمهور، معــاون فنــی و عمرانی شــهرداری 
تهــران و جمعــی از متخصصان و مهندســان 
 این حــوزه در دانشــگاه تهــران برگزار شــد.

رویکرد اصلی ایــن همایش بررســی و تبادل 
نظر در ارتباط با چالش های اساســی پیش روی 
بخش های سدسازی و تونل سازی در کشور با نگاه 
کاربردی و حرفه ای و همچنین ارائه راهکارهای 
اجرایی برای نهادها و ســازمان های ذیربط بود. 
در این همایش که بــا همکاری نهادهای دولتی 
و خصوصی مرتبط همچون معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت فنی 
و عمرانی شــهرداری تهران و کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران برگزار شــد، برترین مقاالت در 
ارتباط با محورهای همایــش برای متخصصان 
حاضر در همایش به صورت شــفاهی و پوستر 

ارائه گردیــد. الزم بــه ذکر اســت همزمان با 
برگزاری همایش، بزرگترین نمایشــگاه مرتبط 
در کشــور نیز با حضور کارفرمایان، مشــاوران، 
پیمانکاران،شــرکت های منتخب نیز در حوزه 
تجهیــزات و ماشــین آالت به معرفــی آخرین 
 دســتاوردهای خود در این صنعت پرداختند. 

سومین همایش و نمایشگاه 
سد و تونل ایران برگزار شد
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طرح یک تابلو 
                                                        

    در کویری بََرهوت؛
            چه سرابَست و چه آب؟
       ُهرِم گرما زده خرگاهش را

   تشنه ای* تلخ دهن، کف برلب
   رهروی* خسته ز رهپویِی دایم

                      می شمارد گامش.
   حاصِل هر نفِس عمِر تباهش،  
               نقِش پایی بر خاک.  

   مانده ته مانده ِی شوقی در سر  
   مانده خاکستِر عشقی در دل.

*****                   
   سایبانی از دست!

      از چه سو باید رفت؟ ....
         به کجا باید رفت؟ ....  تا کجا؟......
   سایه ای کو که نوازشگر جانش گردد؟ 

                         کو زاللی خوش گوار؟ 
*****                    

   خلسه ای، حالِت رخوت باری .....
   رهرِو خسته به پشِت سِر خویش 

   دوخته چشماِن رمق رفته ی خویش؛
       جاِی پایی کج و معوج در خاک!
   ماسه ها محو نمودند کمی دورترک.

*****                    
   حسرت و ماتم و درد، به روزش

       سایه افکند و نمودش َشِب ظلمانی؛
                                  چو امیدش. 

             چو امیدی کز ازل بود محالی؟
*****                      

     با دریغی در دل، و به هذیانی تب آلود،
                                ُگنگ و نامفهوم
                              زیر لب می نالید؛

       ای مرا عمر هدر رفته، به تاوانش هیچ!!!
*****                     

    گرگ و میِش ذهنش را برق های کنکاش
               لحظه ای روشن و گاهی خاموش 

    فرصِت تازه ای آیا هست؟......
                         از بدایت باز؟

     شِب تاریِک مرا؟ 
                کرِم شب تابی هست؟.......

* منظور صنعِت زادگاه ما ایران است. 

پرویز ونداد
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     یادش بخیر، پیکانی داشتم، چند سالی انیس شهر 
و بیابان و مونس جاده و خیابانم بود. ماشین بهتری 
برایم میسر نبود، راضی بودم. مدتی مشغله ام زیاد شد 
و کمتر به وضعش رسیدگی کردم، مصرف بنزینش 
خیلی زیاد شد و به بیســت وچهار پنج لیتر رسید و 
روغن کم می کرد. گاهی پشت چراغ قرمز خاموش 

می شد. روی هم رفته وضع خوبی نداشت.
روزی با دوستان قرار گذاشتیم به لشگرک برویم. صبح 
زود سوار پیکان شدیم و راه افتادیم. خانواده ای هم با ما بود. 
از تهران پارس که رد شــدیم، شیب جاده زیاد شد و 
پیکان به زحمت با دنده یک حرکت می کرد. داخل 
ماشین هم بحث داغی در جریان بود؛ یکی از محاسن 
بنز می گفت و دیگری از بی ام و، سومی هم ماشین 
آمریکائی را ترجیح می داد. باالخره رســیدیم، ولی 
خیلی دیر شده بود. دوستان منتظر مانده و عصبانی 
بودند. موضوع راه نرفتن ماشین را تعریف کردم. یکی 
از دوستان سوییچ را از من گرفت و ماشین را روشن 
کرد. دیدم دود زیادی از اگزوزش خارج می شــود. 
ماشین را خاموش و هوا کشش را باز کردم و فیلترهوا 
را، که مثل موکت شــده بود، در آوردم. دود تقریبا 
قطع شد. در راه برگشت، کشــش بهتر شده بود و 
همراهی دوستان می کرد. سر راه فیلتری خریدم 
و مدتی با این وضع سر کردم. مصرفش کم تر شد 

و به هفده هجده لیتر رسید.
یک روز، ماشین را، پیش باطری ساز بردم. با صرف 

اندک وقت و هزینه ای، شــمع و پالتینش را عوض 
کرد، کشش و مصرفش بهتر شد. دفعه بعد، مکانیک، 
کاربوراتورش را تمیز و تنظیم نمود، بازهم مصرفش 
پائین تر آمد و شد دوازده سیزده لیتر. قدرتش هم به 
طور محسوسی زیاد شد. دیگر مشکل زیادی نداشتم 
جز کم کردن روغن و خراب بودن کمک فنرها، که 

درست کردنشان هزینه و وقت زیادی می طلبید.
خاطره دیگر؛ پیکانی نوخریدم. ساعت چهار صبح، 
برای شــماره گذاری به ایران خودرو مراجعه کردم. 
ساعت هشــت در باز و ماشــین بازدید شد و رفتم 
داخل سالن که چند تا فیش بگیرم و پرداخت کنم. 
می بایستی صف بایستم، فیش بگیرم، صف بانک و 
کلنجار برای پول خرد. باز از اول، صف و فیش دیگر و 
صف بانک و دعوای پول خرد. اگر فقط این میزهای 
پراکنده کنار هم بود و همه فیش ها را یکجا پرداخت 
می شد،  مسلماً زمان مورد نیاز برای شماره گذاری به 
کمتر از یک ســوم کاهش می یافت وبه آمدن از 

کله ِی سحر نیاز نبود.
عزیزان من! وقتی بازده یک سازمان، ماشین، دستگاه، 
کارخانه و یک سیستم خیلی پائین، مثال ده بیست در 
صد باشد، که گرفتار آن هستیم، رساندن این بازده 
به پنجاه  شصت در صد، نه وقت زیادی می خواهد نه 
هزینه و زحمت زیاد. هزینه و زحمت، رساندن بازده از 
شصت به هفتاد در صد، و از آن مشکل تر رساندن نود 

به نود و یک درصد است.

توجه بفرمائید! تلفات ما در زلزله ها، با وجود نظارت 
نظام مهندسی ساختمان، به طور باور نکردنی و حیرت 
آوری، زیاد است؛ در یک زلزله شش-هفت ریشتری، 
شصت-هفتاد هزار کشته می دهیم، ولی زلزله ای با 
همین شدت در ژاپن، با تراکم جمعیت بیشتر، تلفات 

قابل توجهی ندارد. چرا؟
به ساختمان های در حال ســاخت خود نگاه کنیم؛ 
اسکلت بتنی با ستون های صاف، و دیوار و تیغه ای 
از آجر یا سفال، که با گچی از داخل و مالت سیمانی 
از بیرون با اسکلت درگیراست. اگر بدون هیچ هزینه، 
فقط در قالب بتن، شــیاری برای تیر و ستون پیش 
بینی کنیم که قفلی برای دیوارو تیغه بشــود، یا در 
اجرای اتصاالت دقت نمائیم، تلفات ما به مقدار قابل 
مالحظه ای کاهش خواهد یافت. مثل عوض کردن 
فیلترهوا و کم شــدن یک باره مصــرف بنزین 
پیکاِن بنده. حال اگر این دیوار و تیغه واتصاالت را، 
فقط با اندکی هزینه مطابق آئین نامه و صحیح اجرا 
کنیم، تلفات و خرابی زلزله بشدت کاهش می یابد. 
حتی این مقاله و مقاالتی از این دست، که کاری کم 
هزینه است، هم می تواند گوشی برای شنیدن بیابد و 
جان هزاران انسان را نجات دهد. به خصوص اگر تداوم 

داشته باشد و تکرار شود. 
آنچه در سطور باال گفته شــد، مقدمه گونه ای بر چند 
نوشتار به هم پیوسته است و مایلم قبل از مطالعه آن ها 
به این نکات توجه شود. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

سـرآغـازی برای بحث
مهندس پرویز ونداد
)مکانیک 54(

»سایه« 

جهـان در ره سـیل مـا در نشـیب
كه خواهد رسـید ای شب آشفتگان
مگـر نـوح كشـتی بـر آب افكنـد

نهیـب خروشـان  آب  ز  برآمـد 
بـه فریـاد ایـن بـی خبـر خفتگان
كمنـدی به غرقـاب خـواب افكند
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- تجربه ای در نوشتن ندارم. پیشاپیش، از خطاهای 
دستوری، انشا، امال و انتخاب واژگان نا مناسب، 
پوزش می خواهم. فقط حــرف زدنم را به زبان 

نوشتاری نوشتم.
- آن چه نوشتم بیشتر از ســر وظیفه و معطوف به 
تجربه ِی دراز مدت شــخصی و نیز این اعتقاد است 
که، ندانستن یک حقیقت جهل، ولی کتمان آن 
خیانت اســت. یعنی اگر بدانیم که در ساخت و 
سازهای ما قوانین رعایت نمی شود و ساختمان 
ها درمقابل زلزله مقاوم نیســت و ساکت باشیم، 

مسئول تلفات زلزله هستیم.
- ادعای صحیح بودن یا بحث نظری در بین نیست 
و فقط فتح بابی اســت برای ورود صاحب نظران به 
مباحث مهم، الزم و پیش پــا افتاده ولی فراموش 
شــده ومغفول مانده؛ مثــل آســفالت و جدول 
خیابان، سرپناه امن، ساخت و ســاز کنار جاده و 
ساخت دیگ، مالقه، ماهیتابه، ماشین رختشوئی، 

اتومبیل، لودر و کاالهائی از این دست.
- بر این باورم و یقیــن دارم که؛ با کمی توجه 
نیم، مســکن هم وطنان خود را امن تر  می توا
ین مریض  کنیم، خونــی در رگهای تولیــد، ا
مشرف به موت، جاری سازیم، برای جوانان خود 
شــغل ایجاد کنیم، دراین راه نه تنها هزینه ای نمی 
کنیم، بلکه هزینه های کلی کشور را کاهش می دهیم 
و مهمتر از همه، نیروی انسانی ماهر را، که عامل اصلی 

صنعتی شدن است، آماده خواهیم کرد.
- بر این بــاورم و اعتقاد راســخ دارم که نیروی 
انســانی متخصص و بالقوه کارآمد در کشــور 
ز  نیم بخــش عمده ای ا وجود دارد و مــی توا

تجهیزات مورد نیــاز را تولید کنیم و فرایند هائی 
را که احتیاج داریم طراحــی نمائیم. آن چه که به 
شدت محتاج هستیم باور مســئولین و خود باوری 

متخصصان است.
- بر این باورم و ایمان دارم با مدیریتی شایسته محور 
و وظیفه شــناس بخش قابل توجهی از مشکالت ما 
برطرف می شود؛ اگر فقط، یک وزیِر راه قانون ایجاد 
تاسیســات در حریم جاده ها را اجرا می کرد، امروز 
خبری از ســرعت گیر، جاده کمر بنــدی پرهزینه، 
تلفات و راه بندان نبود، یا اگر فقط یک مســئول در 
نظام مهندسی ســاختمان دغدغه اجرای آئین نامه 
ها را داشت از این ساختمان ها، بمب های ساعتی، و 

تلفات جانی و مالی، کمتر داشتیم.
- کانون به عنوان مرکز تجمع عصاره هوشی و علمی 
کشور مسئولیت و وظیفه بزرگی دارد. شایسته نیست 
با چنین حجم بزرگ دانائی و توانائی، این قدر نسبت 
به کم بودهای جامعه بی تفاوت باشــد. کانون نباید 
نسبت به عقب ماندگی صنعتی، تلفات زلزله و رفتار 
نابهنجار جامعه بی تفاوت باشد. اگر از سبد هوشی 
جامعه بیشتر از سهم خود برداشت کردیم، در ازای 
آن مسئولیت بیشتری داریم. به خبرنامه کانون نگاه 
کنیم، اگر فقط یک درصد اعضا، سالی فقط یک مقاله 
تهیه کنند ده ها مقاله برای هر شماره خواهیم داشت 
و برای پر کردن یک فصل نامه مجبور به استفاده از 
مطالب پیش پا افتاده نخواهیم بود. از ارگان چنین 
جمع هوشــمند و فرهیخته ای انتظاری به مراتب 
بیشتر باید داشــت. در حالی که کمتر کسی از این 
جمع متخصص، ساخت و سازی را با رعایت آئین نامه 
می بیند و مطمئن است که این ساختمان ها در برابر 

زلزله مقاوم نیســت، خود را در تلفات و خرابی های 
زلزله مسئول نمی داند و حرفی نمی زند.

- می گویند نادرشــاه در جنگ مورچه خورت با 
اشرف افغان، سربازی را دید که دلیرانه و با رشادت 
می جنگد. نادر در فرستی مناسب از سرباز پرسید، 
موقع  آمدن افغان ها کجا بودی؟ سرباز پاسخ داد 
که "من بودم، تو نبودی." عزیــزان من! توجه به 
فرمائید کارکنان شــهرداری تهران در زمان آقای 
کرباســچی و قالیباف، همان کارکنان اسالفشان 
بودند و تفاوت در " نبودن سرداران" است. ایجاد 
ران و  نگیــزه و ســائقه، کار مدیران، ســردا ا
ران اســت و باید از شورای عالی  سیاست گذا

محترم چشم  بذل توجه داشت.   
- جای جای این سلسله نوشــتار، اسمی از آقایان 
کرباســچی و قالیباف به میان می آید، گاهی هم 
به کنایه. مایلم تاکید کنم که ایــن یاد آوری ها، 
نه از روی آشنائی یا هم مســلکی یا غرض دیگر و 
نه تمجید از شــخص ایشــان و نه تائید سیاست 
گذاری ایشان، بلکه فقط و فقط، ادای دین، حق 
شناسی وارج گزاری به توانائی مدیریت اجرائی 
و الگو سازی است. مســلما و قطعاً، خارج از این 
چهارچوب، انتقاد و ایراد وجود دارد. حتی داخل 
این چهارچوب هم انتقــاد وجود دارد؛ زیرا تنها 

دیکته نانوشته بی غلط است. 
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