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بولتن داخلي كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران

بررسیResilienceیاتابآوریدرمقابلمخاطرات،گردهماییآبانماه
گردهمایی آبانماه کانون ،عصر چهارشنبه  7آذر در تاالر رجببیگی دانشکده فنی برگزار شد .این گردهمایی به دلیل تعطیلیهای هفته آخر
آبانماه به این تاریخ موکول شده بود .در این گردهمایی مهندس محمد مجیدی ،معاون توسعه کسب و کار شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات
دریایی ،به ارایه سخنرانی با عنوان «توانمندی برای کاهش آثار مخاطرات و انعطافپذیری در برابر مشکالت» پرداخت در ابتدای مراسم مهندس
روزبهصالحآبادی ،دبیر کانون ،ضمن معرفی مهندس مجیدی ،توضیحاتی درباره برنامههای آتی کانون ارایه داده و از حاضران دعوت کرد در این برنامهها
حضور یابند.سپس مهندس مجیدی به ارایه سخنرانی پرداخت .مهندس مجیدی فارغالتحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرطوسی
است و سابقه  15سال فعالیت در زمینههای مختلف بازار نفت و گاز دارد.وی در سخنان خود به بررسی عنوان جدید تابآوری یا Resilience
پرداخت .معاون توسعه کسب و کار شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی با بیان مثالهایی از سنجش میزان تابآوری شرکت متبوع خود در
مقابل نوسانات قیمت نفت و تحریمهای پیشرو ،تابآوری را با ریسکپذیری مقایسه کرد.وی در سخنان خود به بررسی کامل این مقوله در بازار
کسب و کار و خصیصههای شرکت تابآور در مقابل شرایط بیرونی به ویژه ،شرایط کنونی جامعه پرداخت .به گفته وی تابآوری ،توانایی نگهداشت
و تداومپذیری فعالیتها در مواجهه با خطرات است.وی در انتها به سواالت حاضران پاسخ گفت.در پایان برنامه مهندس عطاردیان ،نایبرییس شورای
عالی و مهندس نعمتالهی از سوی کانون با اهدای لوح تقدیر و مجموعه تاریخ 5هزار سال مهندسی در ایران از مهندس مجیدی قدردانی کردند.

مراسم شب چله 97
در چله  ۹۷میزبان فار غالتحصیالن فنی و خانواد ههای عزیزشان هستیم.
پنج شنبه  29آذرماه  ، 97ساعت 17:30 :
محل برگزاری مراسم :تاالر ایوان شمس
سخنران :استاد فریدون جنیدی (از شاهنامهپژوهان بزرگ معاصر)،
موسیقی :علی قمصری همراه با گروه حصار،
کلیپ های خاطره انگیز،
اجرای نمایش ویژه شب یلدا همراه با پذیرایی
ثبت نام از طریق تماس با دبیرخانه:
88997690 - 88998135
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نشستاعضایکمیتهمعدنباهیاترییسهدانشکدهمعدن

پيامنامه

اعضای کمیته تخصصی مهندسی معدن کانون سهشنبه 13آذر ،در دانشکده
معدن پردیس دانشکدههای فنی حضور یافته و با اعضای هیات رییسه این
دانشکده به گفتوگو نشستند .این چهارمین جلسه مشترک بین کمیته معدن
کانون و دانشکده معدن بود.در این جلسه ،ابتدا کمیته معدن کانون گزارشی از
فعالیتهای خود در زمینه موضوعهای مورد توافق جلسه قبل را ارایه کرد و
سپس چند موضوع دیگر مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت.خالصه مهمترین
مطالبی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند به قرار زیر بودند-1:
یک برنامه بازدید از مجتمع معادن منگنز ونارچ قم تنظیم شده که در روز
 22آذر برگزار خواهد شد .چون تعداد مورد پذیرش مجتمع مزبور  15نفر
اعالم شده بود ،کمیته برای دانشکده  8نفر و برای کانون  7نفر سهمیه منظور
کرد .از سهمیه دانشکده 6 ،نفر دانشجوی کارشناسیارشد و یک نفر دانشجوی
کارشناسی تاکنون ثبت نام کردهاند و یک نفر هم برای اعضای هیات علمی
رزرو شده است .در این جلسه درخواست شد که دانشکده هرچه زودتر عضو
هیات علمی را جهت انجام کارهای بیمه و غیره به کانون معرفی کند-2.یک
برنامه میزگرد برای تاریخ  97/10/10از ساعت  14تا  16با عنوان دورنمای
اشتغال فارغالتحصیالن و مهندسان جوان ،توسط کانون پیشبینی شده که در
آمفیتئاتر دانشکده معدن برگزار شود .موضوع و چگونگی اجرای این برنامه
در جلسه بررسی شد .ابتدا بحث شد که برگزارکننده بهطور مشترک کانون
و دانشکده باشد ولی با دالیلی که مورد گفتگو قرار گرفت ،ترجیح داده شد
که در آگهی ،عنوان برگزارکنندگان ،کمیته تخصصی مهندسی معدن کانون و
انجمن علمی دانشجویی اعالم شود .گردانندگان میزگرد ،از کانون ،دانشکده،
خانه معدن و  ...خواهند بود .موضوعهای مورد بحث بهطور خالصه شامل تناسب
فارغالتحصیالن رشته معدن دانشگاهها با نیازهای بخش معدن کشور از نظر کمی
و کیفی ،راههای توانمندسازی فنی فارغالتحصیالن برای پذیرش مسئولیتها،
امکانات اشتغال مهندسان معدن در سایر بخشهای مهندسی و غیره پیشنهاد
شد .برای دعوت از عالقمندان ،پوستر تهیه و هرچه زودتر آگهی شود.
-3قرار شد برنامه جدید آموزشی که توسط دانشکده در دست بازنگری و تدوین
است ،پس از آماده شدن ،به کمیته تخصصی مهندسی معدن کانون ارایه شود
تا از فعاالن بخش معدنی کشور نیز نظرخواهی شود-4.برای برنامه کارآموزی
دانشجویان ،کمیته معدن کانون ،تهیه محل کارآموزی برای  20تا  25نفر را
تقبل کرد-5.موضوع برگزاری یک نشست مشترک بین اعضای هیات علمی
دانشکده و مسئوالن و صاحبان معادن ،مورد بررسی قرار گرفت .مطالبی که
در این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت ،عمدتا شامل :ارجاع پروژههای
پژهشی به دانشجویان ،کارورزی و کارآموزی ،کمک به تامین نیازهای آموزشی
دانشکده ،ارتباط مستمر بین صنعت و دانشگاه و سایر موضوعهایی خواهد
بود که به ارتقای دانش فنی و حرفهای در بخش معدن کشور کمک کند.
تاریخ برگزاری این نشست ،چهارشنبه 19دی ماه از ساعت  10پیشبینی شد
و محل آن متعاقبا توسط دانشکده اعالم خواهد شد-6.تاریخ تشکیل جلسه
مشترک بعدی ،روز سهشنبه  16بهمن از ساعت  9:30مورد توافق قرار گرفت.
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مشارکتاعضاهیاتعلمیدانشکدهمهندسیعمراندراجالسبینالمللی

اجالس بینالمللی همکاریهای مشترک خاورمیانه -اروپا  MEEFاز ۲۷
تا  ۲۹مهرماه ( ۱۹تا  ۲۱اکتبر) در جزیره کیش به میزبانی دانشگاه تهران و
با همکاری دانشگاههای صنعتی شریف ،امیرکبیر ،علوم پزشکی تهران و علوم
پزشکی ایران در چهار محور آب ،انرژی ،بیماریهای غیرواگیر و شهرها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی ،در این اجالس که متخصصان
و نمایندگان نهادهای حمایتکننده پژوهش در زمینههای فوق از
کشورهای منطقه و اروپا مشارکت داشتند ،ضمن ارایه پیشنهادات
محققان داخلی برای همکاریهای مشترک تحقیقاتی ،نقشه راهی برای
پیشبرد همکاریهای مشترک بین منطقهای تدوین تا امکان مشارکت
محققان دانشگاهی در پروژههای بزرگ حمایت مالی از پژوهشها
در سطح اروپا فراهم شود .گفتنی است دکتر بنفشه زهرایی ،دکتر
سارا نظیف و دکتر پیمان بدیعی از دانشکده مهندسی عمران پردیس
دانشکدههای فنی در بخش آب این اجالس مشارکت گستردهای در
زمینه هدایت ،ارایه پیشنهادات پژوهشی و سخنرانیهای علمی داشتند.

نشستمشترککمیتهشیمیبادانشکدهشیمی
شست مشترک نمایندگان کمیته تخصصی مهندسی شیمی با
شورای عالی دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکدههای فنی
دانشگاه تهران برگزار شد .در پی دعوت دکتر موسویان از کمیته
تخصصی مهندسی شیمی جهت حضور در نشست شورای عالی
دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران،
مهندس حمید مسگرپور رییس کمیته و مهندس اسماعیل ذوقی در
این نشست شرکت کرده و از حاضران برای شرکت در گردهمایی
 ۲۱آذرماه کمیته در سالن چمران نیز دعوت به عمل آوردند.
آنان همچنین از استادان دانشکده برای همکاری هرچه بیشتر با کانون
دعوت کردند .در این نشست مهندس مسگرپور به تشریح اهداف کانون
از جمله به بیان بحثهایی پیرامون «استخدام دانشآموختگان»« ،ارایه
کارآموزی برای دانشجویان» و «تشکیل نظام مهندسی شیمی» پرداخت.
مهندس ذوقی نیز توضیحاتی در خصوص فعالیتهای کمیته و کانون
در مورد تشکیل نظام جامع مهندسی ارایه داد .درنهایت دکتر موسویان
و استادان دانشکده از حمایتهای کانون و اعضای آن از دانشکده
تقدیر کرده و از حضور نمایندگان کمیته در این نشست تشکر کردند
کمیتهتخصصیمهندسیمعدنبرگزارمیکند:
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بازدیدازشركتاستخراجوفرآوریمواداولیهشیشهوسیلیس
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گروهی از اعضای
کانون به دعوت
مهرداد
مهندس
شكوهی رازی) معدن
 ،(46مدیرعامل شركت
استخراج و فرآوری
مواد اولیه شیشه و
سهشنبه
سیلیس،
 13آذر  1397از
تاسیسات صنعتی این
شركت در تاكستان قزوین بازدید کردند .پس از بازدید جلسه پرسش
و پاسخ در مورد مسایل روز کارخانه برگزار شد و بازدیدکنندگان
با یکدیگر عکس یادگاری گرفتند.این برنامه توسط كمیته بازدید
هماهنگ شده بود و سرپرستی آن را مهندس کسری حسینی برعهده
داشت .همچنین تعدادی از اعضای كمیته صنعت ،معدن و تجارت
و كمیته معدن كانون نیز در آن شرکت داشتند.شركت استخراج و
فرآوری مواد اولیه شیشه و سیلیس ،بزرگترین تولیدكننده ماسه
و پودر سیلیس برای صنایع شیشه و ریختهگری كشور است كه
در یكی از غنیترین مناطق معدنی ایران با ذخایر كوارتزیت فراوان،
با استفاده از پیشرفتهترین فناوریها ،به تولید محصوالت باكیفیت
میپردازد.این شركت و سایر كارخانجاتی كه در كشور در این زمینه
فعالیت میكنند ،عالوه بر تامین نیاز كارخانجات تولید شیشه كشور،
بخشی از تولیدات خود را نیز به كشورهای همجوار صادر میکنند.
سمینارکمیتهتخصصیمهندسیعمران
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افتخارآفرینیدانشجویاندانشکدهمهندسیشیمیپردیسفنی

دوازدهمین دوره مسابقات کشوری کمیکار ایران،
آبان ماه  ۹۷در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مسابقه تیمهای دانشجویی از دانشگاههای سراسر کشور
به رقابت پرداختند که در پایان ،تیم کمیکار دانشکده مهندسی
شیمی پردیس دانشکدههای فنی با نام  ،FCV Juniorبا حضور
دانشجویان رشته مهندسی شیمی به نامهای :آروین نظری ،مبینا
رجبی و الیکا شمس موفق به کسب مقام نخست بخش عملکرد شدند.
کمیتهمهندسیعمرانبرگزارکرد:مدیریتنوینپروژههایعمرانی

سمینار مدیریت نوین پروژههای عمرانی ،سهشنبه در تاالر
رجببیگی دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد .در این
سمینار که توسط کمیته تخصصی مهندسی عمران ترتیب
یافته بود ،دکتر حسین تقدس (عمران  ،)81عضوی هیات
علمی دانشکده فنی به ارایه سخنرانی پرداخت.دکتر تقدس
از دانشگاه آلبرتا در کانادا دکترا گرفته و به مدت  5سال
در  PCLکانادا مشغول به کار بوده است.وی در سخنان
خود به بررسی تکنیکهای نوین ساخت و ساز در دو بخش
استفاده از ابزارها و تکنولوژی نوین و رویکرد نوین در ساخت
و ساز پرداخت.وی در پایان به سواالت حاضران پاسخ گفت.
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4
جویندگان کار
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 81171 :رشته :برق
تخصص  :مخابرات
تجربه :تسلط به نرم افزارهای HFSS,
FEKOTCSTRMATLAB

کد 5386 :رشته :عمراان و خاک و پی
تخصص :ژئوتکنیک
تجربه:گودبرداری و ساختمان
سابقه 8 :سال نوع همکاری :تمام وقت

کد 6759 :رشته :عمران
کد 8648 :رشته :عمران-زلزله
تخصص طراحی سازه صنعتی هماهنگی پروژه تجربه :تخصص :طراحی سازه تجربه :طراحی سازه
مسلط به تکال سابقه 11 :سال نوع همکاری:
طراحی سازه صنعتی و...
تمام وقت
سابقه 3 :سال نوع همکاری :نیمه وقت
کد 3678 :رشته :عمران -سازه
کد 1286 :رشته :راه و ساختمان
تخصص :ابنیه سنگین-پروژه های نفتی و سازه های تخصص:طراحی و نظارت
تجربه :طراحی و مشاور پیمانکار
دریایی تجربه :مدیریت کارگاه -مدیریت پروژه
سابقه 16:سال نوع همکاری :تمام وقت
سابقه 27:سال نوع همکاری :تمام وقت
بندرعباس یا قشم

شیمی

کد 7960:رشته
مهندسی پاالیش نفت
کد 7653 :رشته :عمران سازه
تخصص :مهندسی محاسب سازه تجربه:مترو  -تجربه :
سابقه  25 :سال نوع همکاری :تمام وقت
ساختمان  -سازه هیدرولیکی
سابقه 6 :سال نوع همکاری :نیمه وقت

تخصص:

کد 5386 :رشته :مکانیک
تخصص :تجهیزات نفت و گاز
تجربه :فوالد و نفت و گاز
تخصص :سابقه 19:سال
نوع همکاری :تمام وقت

کد 2222:رشته:معدن  -اکتشاف
ژئوتکنیک
تجربه  :چاه های حفاری اکتشافی
سابقه  10 :سال نوع همکاری :تمام وقت
سابقه:

کد 1111 :رشته :شیمی
تخصص :پلیمر
تجربه:
کد 1122 :رشته:مکانیک ودوره های دی بی ای
تخصصطراحی و نظارت و اجرای تاسیسات تجربه :سابقه 3:ماه کارآموزی نوع همکاری:نیمه وقت
تاسیسات اب،گاز،فاضالب،اطفا حریق سابقه30 :سال سابقه 4 :سال نوع همکاری :نیمه وقت
نوع همکاری :تمام وقت
کد 6265 :رشته  :شیمی
تخصص :تصفیه آب و فاضالب
تجربه :ساخت پمپ نفت  -مدیر پروژه  -فروش
سابقه 6 :سال نوع همکاری :تمام وقت
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بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت جناب آقای مهندس محمدرضا
انصاری( راه و ساختمان  ،)38را 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.

استخدام
شرکت گسترش داده پردازی پارایه استخدام میکند :

از فارغالتحصیالن رشتههای «مهندسی شیمی» و نساجی
(مسلط به زبان انگلیسی) دعوت به همکاری می نماید.
لطفا در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به ادرس
 hrwresume@gmail.comایمیل فرمائید.
www.paraye.com
استخدام
شرکت گسترش داده پردازی پارایه استخدام میکند :

از فارغالتحصیالن رشتههای برق و مکانیک (مسلط به زبان
انگلیسی) دعوت به همکاری می نماید.
لطفا در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به ادرس
www.paraye.com

مهندس علیرضا عالمزاده (عمران  ،)67خزانهدار کانون ،به مدت  ۳سال از
سوی رییس دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران ،به عنوان مشاور رییس و عضو کمیته ارتباط با فارغالتحصیالن و
شرکتهای مهندسی عمران در این دانشکده منصوب شد.کانون مهندسین
فارغالتحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران این انتصاب شایسته را به
مهندس عالمزاده تبریک گفته و برای ایشان توفیق روزافزون آرزومند است.

دبیرخانه کانون
نشاني :تهران ,خیابان طالقانی بین خیابان قدس و
وصال شیرازی پالک  429طبقه  5واحد 9
كدپستي1413684941 :
صندوق پستي14395-495 :
تلفن88026365-6 :
تلفكس88998135 :
www.fanni.info
Email: Info@Fanni.info

پيامنامه

تسلیت

 hrwr.resume@gmail.comایمیل فرمائید.

تبریک

پيامنامه

بولتن داخلي كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران آذر ماه 1397

پیامنامه

پيامنامه

دعوتبههمکاری-موسسهعلمافشان
آیا میدانید تعداد بسیار زیادی از متخصین ،هنرمندان ،و افراد با تجربه
های خاص درکشور بدون اینکه از تجربه و تخصصشان بهره ای برده شود
روزگار خود را سپری می کنند و شاید هم در گمنامی زندگی میکنند؟و
آیا میدانستید تعداد خیلی بیشتری از افراد جامعه و حتی خیلی از شرکتها
بدنبال یکی از افراد گروه باال میگردند که راهی برای حل مشکالت آنها
نشان دهد .یا مشکل آنها را حل نماید؟موسسه علم افشان زیر مجموعه
شرکت بهین افزار برتر پارس به شماره ثبت  440630توسط چندی از
نخبگان و کارآفرینان این سرزمین تاسیس گردیده است ،در پی یک
تجربه انسان دوستانه ،این چالش بزرگ را کشف نموده و استارت آپی
را برای حل آن راه اندازی نموده اند .استارت آپ این شرکت با بها
دادن به دانش ،مهارت و تجربه ،این امکان را برای صاحبان آنها فراهم
آورده که خدمات مشاوره خود را در اختیار متقاضیان بسیاری که برای
یافتن پاسخ مشکلشان به سراغ ایشان آمده اند ،قرار دهند از تمامی
متخصصین در حوزه های مختلف علمی دعوت بعمل می آید تا در
صورت تمایل بعنوان مشاور در سایت این مجموعه ثبت نام بعمل آورند
جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام بعنوان مشاور مجموعه
www.elmafshan.ir
به لینک روبرو مراجعه نمایید
شماره تلگرامی 09225733626 :

