
بولتن داخلي كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران

پيام نامه
 مرداد 1397

تفاهم نامه فی مابين پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و کانون فارغ التحصيالن دانشکده فنی دانشگاه تهران

کانون مردادماه  گردهمایی 

تابستان بی  تئاتر:    اجرای 

کوهستانی امیررضا   : کارگردان 
: بازیگران 

احمدی مونا   ، چنگیزیان  سعید   ، رشیدی  لیلی 

سمندریان استاد  سالن   ، ایرانشهر  :تماشاخانه  برگزاری  محل 

دقیقه(  70( 19:00 1397 - ساعت  مرداد   24  : زمان 
فرمایید حاصل  تماس  دبیرخانه  با  بلیت  خرید  جهت 

88954611-88997690

التحصیالن دانشکده  فارغ  تهران و کانون  فناوری دانشگاه  و  پارک علم  مابین  نامه فی  تفاهم 
با  تاریخ 27 تیرماه 1397  به امضا رسید در  فنی دانشگاه تهران در گردهمایی تیرماه کانون 
حضوراعضای کانون و مدیران شرکت ها در آمفی تئاتر پارک علم و فناوری گردهم آمدند .در 
ابتدا دبیر کانون، مهندس روزبه صالح آبادی )عمران 80( ضمن خوش آمدگویی به حضار در 
پارک  و  کانون  میان  نامه همکاری  تفاهم  تنظیم  به  منتج  که  انجام شده  فعالیتهای  خصوص 
شد توضیح داد . بر این اساس به موجب این تفاهم نامه زمینه حضور شرکت های عضو کانون 
اندازی کسب و کار  ایده های دانش آموختگان جوان جهت راه  از  در پارک همچنین حمایت 
و همچنین حضور اعضای پیشکسوت کانون به عنوان راهنمای شرکت های مستقر در پارک 
فراهم آمده است .سپس  دکتر هاشم آقازاده معاون محترم پارک علم فناوری دانشگاه تهران 
، به معرفی فعالیت های پارک و اهداف آن پرداخت  به اعضای کانون  ، ضمن خوشامدگویی 
کوتاهی  فیلم  و  پرداخت  پارک  آوردهای  و  دست  ها  فعایت  و  تاریخچه  از  ارائه شرحی  به  و 
فناوری  و  پارک علم  مابین  نامه فی  تفاهم  آن   از  ادامه پخش شد. پس  این خصوص در  در 
دانشگاه تهران و کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه تهران با هدف کمک به ایجاد 
افزوده  ارزش  با  تخصصی  و  عمومی  خدمات  ارائه  طریق  از  فناور  کارهای  و  کسب  توسعه  و 
به  بازار جهانی  به  واحدهای صنعتی  و  کارآفرینان  و ورود  باال، جذب سرمایه گذاری خارجی 
امضا رسید از زمینه های همکاری متقابل بین پارک و این کانون می توان به مواردی از قبیل 
اجرای برنامه های و رویدادهای کارآفرینی و فناورانه به صورت مشترک، برگزاری نشست های 

مشترک بین شرکت های عضو کانون و هسته ها و شرکت های عضو پارک، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید به صورت 
مشترک اشاره کرد.مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال خواهد بود که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید خواهد بود
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درخشش دانشجویان دانشکده فنی در المپياد دانشجویی

وزارت  توسط  جاری  سال  غیرمتمرکز  المپیاد  نتایج  اعالم  از  پس 
دانشکده های  دانشجویان  از  نفر   15 فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 

و  گرفته  قرار  منتخبان  میان  در  تهران  دانشگاه  فنی  پردیس 
کردند. افتخارآفرینی 

پردیس   1397 سال  غیرمتمرکز  المپیاد  منتخبان  اسامی 
است: زیر  شرح  به  فنی  دانشکده های 

برق مهندسی 
نظامی علی  نیکبخت؛  محمد  آقایی صایم؛  علی 

شیمی مهندسی 
مظفری غزاله  ملوندی؛  علی  برزگی؛  فالح  محمد 

کامپیوتر مهندسی 
رحیمی دانش نوید  قزوینی نژاد؛  مهسا  کریمی ممقان؛  امیرمحمد 

عمران مهندسی 
خرازی حامد 

متالورژی مهندسی 
سهرابی محمدجواد  حیدری نیا؛  علی 

مکانیک مهندسی 
فرهادی جعفر  هومانی راد؛  سپهر  خاتمی؛  مصطفی 

تهران،  دانشگاه  فنی  دانشککده  فارغ التحصیل  مهندسن  کانون 
و  گفته  تبریک  فنی  بزرگ  خانواده  اعضای  به  را  افتخار  این  کسب 

است. آرزومند  را  آتی  موفقیت های  عزیزان  این  برای 

حرفه ای  نشستی  مرداد   16 شنبه  سه  عصر  عمران  مهندسی  تخصصی  کمیته 
و  طراحی  مهندسی  خدمات  ارایه  شیوه نامه  مبانی  »تشریح  موضوع  با  را 
مهندسی  نظام  قانون   33 ماده  اجرایی  نامه  آیین   24 ماده   2 تبصره  نظارت، 
دراین  داد.  ترتیب  فنی  دانشکده  بیگی  رجبه  تاالر  در  ساختمان«  کنترل  و 
ساختمان  و  مسکن  معاونت  مشاور  ابوالفتحی  محمدجواد  مهندس  نشست 
پرداخت. شیوه نامه  این  تشریح  به  سخنانش  در  شهرسازی  و  راه  وزارت 
 در ابتدای نشست مهندس امیر قناعی )عمران 71(، رییس کمیته عمران در سخنانی 
کوتاه به دالیل برگزرای این نشست و گفت و گوهای طرح شده پیرامون آن در کمیته 
عمران پرداخت. در ادامه مهندس ابوالفتحی ماده قانونی مذبور را مورد بحث و بررسی 
قرار داد. به گفته وی بحث تعارض منافع مهندس ناظر ساختمان با کارفرما سبب 
شده تا شیوه نامه جدید در وزارت مسکن تدوین و ابالغ شود. در انتها حاضران سواالت 
خود را طرح کرده و مشاور معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی به آنها پاسخ گفت.

کميته مهندسی عمران برگزار کرد: نشست حرفه ای تشریح مبانی شيوه نامه ارایه خدمات مهندسی

کتابخانه  در  تهران  دانشگاه  تاریخ  به  مربوط  اسناد  بخش 
عمومی  روابط  گزارش  شد.به  افتتاح  دانشگاه  اسناد  مرکز  و  مرکزی 
تهران  دانشگاه  تاریخ  به  مربوط  اسناد  ویژه  بخش  تهران،  دانشگاه 
مرداد   9 شنبه  سه  روز  دانشگاه  اسناد  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  در 
دانشگاه،  رییس  احمدآبادی،  نیلی  محمود  دکتر  حضور  با   1397
سیداحمدرضا  دکتر  و  پژوهشی  معاون  رحیمیان،  محمد  دکتر 
عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیرکل  و  رییس  مشاور  خضری، 
بخش های  از  دیدار  با  که  افتتاحیه  این  شد.در  افتتاح  تهران  دانشگاه 
رییس  جعفریان،  رسول  دکتر  بود،  همراه  مرکزی  کتابخانه  مختلف 
وضعیت  آخرین  تهران،  دانشگاه  اسناد  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه 
کرد. تشریح  بازدیدکنندگان  برای  را  دانشگاه  از  مهم  واحد  این 

افتتاح بخش اسناد تاریخ دانشگاه تهران در کتابخانه مرکزی

دانشگاه  فنی  دانشکده های  پردیس  کامپیوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده  طبیعی  زبان های  و  متن  پردازش  آزمایشگاه  دانشجویان  و  پژوهشگران 
ترجمه  جهت  خودکار  هوشمند  مترجم  یک  ساخت  به  موفق  کامپیوتر،  و  برق  مهندسی  دانشکده  دانشیار  فیلی  هشام  دکتر  سرپرستی  به  تهران 
الگوریتم های  و  شد  آغاز  پیش  سال   8 حدود  از  دارد  نام  فرازین  که  مترجم  این  ساخت  برای  شدند.تحقیقات  یکدیگر  به  انگلیسی  و  فارسی  متون 
شبکه  مدل های  بر  تمرکز  با  اخیر  سال  دو  در  نهایتا  و  پژوهش ها  این  طی  در  گرفت.  قرار  توسعه  و  ارزیابی  بررسی،  مورد  ماشینی  ترجمه  مختلف 
می دهد. انجام  باال  دقت  با  و  روان  ترجمه ای  که  ارایه شد  از حوزه ها(  برخی  )در  انسانی  ترجمه  کیفیت  با  قابل مقایسه  کیفیت  با  مترجمی  عصبی، 

نسبت  معناداری  اختالف  با  انگلیسی  به  فارسی  زمینه  در  فرازین  که  می دهد  نشان  گوگل  مترجم  و  فرازین  مترجم  نتایج  بین  انجام شده  مقایسات 
با  سایتی  فرازین  از  کاربران  استفاده  برای  می دهد.  نشان  را  بهبود  اندکی  نیز  فارسی  به  انگلیسی  ترجمه  در  که  عین حال  در  است  بهتر  گوگل  به 
فرازین  کارایی،  افزایش  راستای  در  همچنین  است.  قرارگرفته  آن  در  خروجی  ویرایش  امکانات  و  است  ساخته شده   www .faraazin .ir آدرس 
بارگذاری کرده و  بتوانند فایل خود را به صورت یکجا در سایت  تا کاربران  html( را دارد  Word، PDF و  امکان ترجمه فایل های متنی )مانند 
نهایی  ترجمه  تولید  و  ترجمه سیستم  ویرایش  به  بار جهت کمک  فرازین  نام  به  پالگینی  این  بر  عالوه  کنند.  دریافت  یکجا  به صورت  را  آن  ترجمه 
Word منتقل می کند. در دو ماه گذشته که  Word نصب می شود و کلیه امکانات سایت فرازین را به نرم افزار  ارایه  شده است که روی نرم افزار 
سایت فرازین به صورت آزمایشی راه اندازی شده است، بیش از 120 میلیون کلمه ترجمه انجام داده است که عموما از انگلیسی به فارسی بوده است.

ساخت مترجم هوشمند خودکار در دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر
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SPIE فراخوان پذیرش شرکت های توسعه ای از سوی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور افزایش هم افزایی 
علمی و ارتقا فناوری نسبت به پذیرش تعداد محدودی شرکت، در حوزه های 
فناوری اینترنت اشیا )IOT( و فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( اقدام کند:

از  خارج  سواالت  خصوص  در  همچنین  و  بیشتر  هماهنگی های  برای 
الی 12  از ساعت 10  الی چهارشنبه  موارد مطرح شده در روزهای شنبه 
تماس  تلفن 88220700 – داخلی 186،  به شماره  مربوطه  با کارشناس 
بگیرید.متقاضیان برای انجام مراحل بعدی و دریافت و ارسال کاربرگ های 
پذیرش می توانند به آدرس اینترنتی stp.ut.ac.ir/toseiot مراجعه کنند.

شدخبرنامه منتشر  کانون   97 بهار   خبرنامه 
برای از چندی قبل منتشرشده و   بهار 97 کانون 
فارغ التحصیل مهندسین  کانون  سایت  در   مطالعه 
با گرفت.  قرار  تهران  دانشگاه  فنی   دانشکده 
جدید، سال  در  کاغذ  قیمت  نوسانات  به   توجه 
انتشار از  ثانوی  اطالع  تا  گرفت،  تصمیم   کانون 
نسخه و  کرده  نظر  صرف  خبرنامه  کاغذی   نسخه 
نسخه بنابراین  کند.  منتشر  را  آن   الکترونیک 
ماه یک  از  خبرنامه  این  بهار  شماره   الکترونیک 
برای و  شده  بارگذاری  کانون  سایت  در   قبل 

ایمیل شده است نیز  اعضای محترم کانون 

فناوری در حکمی دکتر  و  وزیر علوم، تحقیقات  دکتر منصور غالمی، 
محمود نیلی احمدآبادی را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه 
از وزارت  به نقل  ابقا کرد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران  تهران 
است: ضمن  آمده  احمدآبادی  نیلی  دکتر  به  این حکم خطاب  در  علوم، 
قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان و به استناد تبصره 1 ماده 4 آیین نامه 
فناوری  و  پژوهشی  عالی،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  مدیریت  جامع 
می شوید.امیدوارم  ابقا  تهران  دانشگاه  ریاست  در  سال  چهار  مدت  برای 
برنامه های  بر اساس اهداف، سیاست ها و  اهتمام جناب عالی و  با سعی و 
مفید  تجربه های  از  بهره مندی  و  اسالمی  شورای  مجلس  به  شده  تقدیم 
و  دانشگاهیان  مشارکت  جلب  و  محترم  کارشناسان  و  محققان  استادان، 
دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئوالن دانشگاهی برای اعتالی نظام 
آموزش عالی کشور گام های مؤثری بردارید.انتظار می رود با رعایت منشور 
اخالقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های مؤثر 
و  انضباط  و  نظم  تقویت  از تجمل گرایی،  پرهیز  صرفه جویی در هزینه ها، 
اتکال  با  و  دانشگاه  آن  اجتماعی  و  فرهنگی  علمی،  ارتقای  و  قانونمندی 
برید.کانون  کار  به  را  خویش  اهتمام  و  کوشش  نهایت  متعال  خداوند  به 
انتصاب  این  تهران،  دانشگاه  فنی  دانشکده  التحصیل  فارغ  مهندسین 
شایسته را به ایشان تبریک گفته و برایشان توفیق روزافزون آرزومند است.

دکتر محمود نيلی احمدآبادی در سمت ریاست دانشگاه تهران ابقا شد
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دبيرخانه كانون
نشاني: تهران, خيابان طالقانی بين خيابان قدس و 

وصال شيرازی پالک 429 طبقه 5 واحد 9
كدپستي:  1413684941

صندوق پستي:  14395-495
تلفن:  88026365-6 
تلفكس:  88998135
www.fanni.info

Email: Info@Fanni.info
https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه 
اسکن نماییدتهران

کار جویندگان 

کد: 6758 رشته: مهندسی عمران
تخصص: سازه هیدرولیکی

  تجربه: طراحی پل
سابقه : 6 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد: 1151 رشته: برق
تخصص: الکترونیک قدرت

تجربه : الکترونیک
سابقه : 4 ماه نوع همکاری: نیمه وقت

کد: 6759 رشته: عمران
تجربه: طراحی سازه مسلط  تخصص: طراحی سازه 

به تکال سابقه: 11 سال  نوع همکاری: تمام وقت

کد: 1122 رشته:مکانیک ودوره های دی بی ای
مدیریت  تجربه:  مدیریت  و  تخصص:مشاوره 
نوع  30سال  سابقه:  سازمانها  و  ها  شرکت 

همکاری: تمام وقت

کد: 10635 رشته: صنایع
تخصص: کنترل پروژه 

  تجربه امکان سنجی برنامه ریزی پروژه و مدیریت
سابقه: 3 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد: 1111 رشته: شیمی
تخصص: پلیمر

تجربه: 
سابقه :3ماه کارآموزی نوع همکاری:نیمه وقت

کد:7960 رشته شیمی تخصص: مهندسی 
پاالیش نفت

تجربه :
سابقه : 25 سال نوع همکاری: تمام وقت 

کد: 7754 رشته: مکانیک
تخصص:مکانیک سیاالت- تبدیل انرژی

 تجربه: طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان
سابقه:3 سال  نوع همکاری: تمام وقت

کد: 8648 رشته: عمران-زلزله 
تخصص طراحی سازه صنعتی هماهنگی پروژه تجربه: 

طراحی سازه صنعتی و...
سابقه: 3 سال نوع همکاری: نیمه وقت

کد: 3678 رشته: عمران- سازه
تخصص:طراحی و نظارت

 تجربه: طراحی و مشاور پیمانکار
 سابقه:16 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد: 5386 رشته: عمراان و خاک و پی
تخصص: ژئوتکنیک

  تجربه:گودبرداری و ساختمان
سابقه: 8 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد:2222 رشته:معدن - اکتشاف  تخصص: 
ژئوتکنیک

تجربه : چاه های حفاری اکتشافی
سابقه : 10 سال نوع همکاری: تمام وقت 

کد: 3300 رشته: مکانیک - سیاالت 
مکانیکی  تجهیزات  وساخت  تخصص:طراحی 
و  فوالد  و  سیمان  بخشهای  در  مدیریت  تجربه: 

پروژه نفتی
سابقه: 24 سال نوع همکاری: تمام و نیمه وقت

کد: 9535 رشته: شیمی
تخصص:مهندسی فرایند 

 تجربه:شبیه سازی با نرم افزارهای سیستم و تهیه 
مدارک فرایند سابقه:9  ماه  نوع همکاری: تمام وقت

کد: 7653 رشته: عمران سازه
 - تجربه:مترو  سازه   محاسب  مهندسی  تخصص: 

ساختمان - سازه هیدرولیکی
سابقه: 6 سال نوع همکاری: نیمه وقت

کد: 7314 رشته: عمران
تخصص: ژئوتکنیک - سازه 

تجربه : مشاور -دفتر پیمانکار سابقه: 5 سال نوع 
همکاری: نیمه وقت و تمام وقت

تهران،  دانشگاه  فنی  دانشکده  تاسیس  سالگرد  هشتادمین  مناسبت  به 
ایرانی«  مهندسی  سال   5000« عنوان  با  مجموعه ای  تهیه  به  اقدام  کانون 
فرزین  دکتر  توسط  کانون،  سفارش  به  همراه  کتاب  و  فیلم  نمود.مجموعه 
روزنه ای  جذاب  مجموعه  این  شد.  تهیه  ایشان،  پژوهشی  تیم  و  رضاییان 
سال   5000 دستاوردهای  مهم ترین  از  برخی  تا  دور  گذشته های  به  است 
نقل  همراه  به  چشم نواز  تصاویری  باشیم.  نظاره گر  را  ایرانی  مهندسی 
بازسازی های  و  دنیا  مشهور  ایرانشناسان  و  دانشمندان  از  دلنواز  قول هایی 
گردآوری  همراه  فیلم  و  کتاب  این  در  که  رایانه ای  بعدی  سه  هنرمندانه 
زمان  از  ایرانی  مهندسان  آور  اعجاب  ساخته های  از  گلچینی  تنها  نه  شده، 
حماسه ای  که  می سازد  آشکار  را  صنعتی«  »انقالب  تا  شهرنشینی«  »انقالب 
بزرگ. ملت  یک  بی بدیل  تمدن  و  هنر  و  فن  سال  هزار  پنج  از  می سراید 

سالگرد  هشتادمین  ویژه  نسخه 
آرم  به  مزین  فنی،  دانشکده  تاسیس 
دانشگاه  تاسیس  سال  هشتادمین 
سال  ماه  بهمن  اول  نیمه  در  تهران، 
شد. منتشر  کانون  طریق  از   ،1393

این  از  کانون  اعضای  استقبال  به  نظر 
شدن  تمام  به  توجه  با  و  مجموعه 
عالقمندان  دوم،  چاپ  در  نسخ  کلیه 
ثبت  پیش  طی  می توانند  تهیه  جهت 
مجموعه  این  کانون  دبیرخانه  با   نامی 
نمایند. تهیه  آن،  سوم  چاپ  در  را 
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کد: 1286 رشته: راه و ساختمان
تخصص: ابنیه سنگین-پروژه های نفتی و سازه 
مدیریت  کارگاه-  :مدیریت  تجربه  دریایی  های 

پروژه 
سابقه:27 سال  نوع همکاری: تمام وقت

کد: 9054 رشته: شیمی
تخصص: پلیمر

 تجربه: صنایع پالستیک
 سابقه:9  ماه 

 نوع همکاری: تمام وقت

انجام تخصصی کلیه امور حسابداری و مالی شرکت های 
مهندسین مشاور، پیمانکاری، صنعتی و...

)از ثبت اسناد تا دفاع مالیاتی و اخذ بخشودگی جرائم(

تلفن: 22021588
سیستم های مالی یکپارچه کسری 

تسلیت
 جناب آقای دکتر اورنگ فرزانه ، راه وساختمان  )55(

کانون درگذشت مادر گرامیتان گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن 
مرحومه آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان محترم سالمتی و طول عمر خواستار است.

تاثر درگذشتجناب آقای مهندس محمدحسن  و  تاسف  نهایت  با  بدینوسیله 
مهاجرین آریایی، راه و ساختمان )44(، اعضای فعال کانون را به اطالع اعضا محترم 
کانون می رساند. از خداوند منان برای روح بزرگ آن مرحوم طلب آمرزش و برای 

بازماندگان محترم صبر و شکیبائی مسئلت می نمائیم.
بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشتجناب آقای مهندس  رضا کیانزاد راه 
وساختمان 42(، را به اطالع اعضا محترم کانون می رساند. از خداوند منان برای 
روح بزرگ آن مرحوم طلب آمرزش و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبائی مسئلت 

می نمائیم.
بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشتجناب آقای مهندس ابوالقاسم محب علی 
)معدن 46(، را به اطالع اعضا محترم کانون می رساند. از خداوند منان برای روح 
بزرگ آن مرحوم طلب آمرزش و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبائی مسئلت 

می نمائیم.
بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشتجناب آقای مهندس مهدی نورانی نجفی 
)راه و ساختمان 44(، را به اطالع اعضا محترم کانون می رساند. از خداوند منان 
برای روح بزرگ آن مرحوم طلب آمرزش و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبائی 

مسئلت می نمائیم.
بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشتجناب آقای مهندس عباس امیرانتظام 
)الکترومکانیک34(، را به اطالع اعضا محترم کانون می رساند. از خداوند منان 
برای روح بزرگ آن مرحوم طلب آمرزش و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبائی 

مسئلت می نمائیم.

کد: 81171 رشته: برق
تخصص : مخابرات

 HFSS, افزارهای  نرم  به  تسلط  تجربه:   
FEKOTCSTRMATLAB

 سابقه:3 ماه 
 نوع همکاری: تمام وقت

کد: 5386 رشته: مکانیک
تخصص: تاسیسات نفت و گاز

 تجربه: فوالدو نفت و گاز
 سابقه:19 سال  

 نوع همکاری: تمام وقت


