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عباس  دکتر  سخنرانى  به  شد  برگزار  فنى  دانشکده  رجب بیگى  تاالر  در  ماه  این   26 چهارشنبه  عصر  که  کانون  ماه  اردیبهشت  گردهمایى 
داشت. اختصاص  آن»  مهندسى  باز  و  «مهندسى  موضوع  با  کانون  عالى  شوراى  عضو  و  شهرسازى  و  راه  وزیر  ساختمان70)،  و  (راه  احمدآخوندى 

هیات  و  عالى  شوراى  اعضاى  از  تعدادى  فنى،  دانشکده  رییس  شهرسازى،  و  راه  مدیران  و  وزیر  معاونان  از  برخى  حضور  بر  عالوه  برنامه  این  در 
و  حرفه اى  سوابق  از  مختصرى  معرفى  با  برنامه  داشتند.  شرکت  عالقمندان  دیگر  و  عمران  مهندسان  و  کانون  اعضاى  از  کثیرى  جمع  کانون،  مدیره 
روند  بررسى  به  آخوندى  دکتر  ادامه  شد.در  آغاز  کانون  مدیره  هیات  رییس   ،(55 ساختمان  و  (راه  فرزانه  اورنگ  دکتر  توسط  آخوندى  دکتر  اجرایى 
«هرگز  کرد:  آغاز  جمله  این  با  را  خود  سخنان  وى  پرداخت.  مهندسى  نظام  بر  حاکم  رویه هاى  در  ساختارى  اصالحات  به  نیاز  و  ایران  در  مهندسى 
نمى خیزد؟» بر  نهنگى  آن  از  که  است  خرد  آنقدر  ایران  در  مهندسى  آب هاى  چرا  که  است  این  ما  بحث  امروز  برنمى خیزد.  نهنگى  خرد  آب هاى  از 
دکتر آخوندى با اشاره به وضعیت نامتعارف بازار مهندسى ایران گفت: «باوجود تک ستاره هاى درخشان مهندسى در ایران، ما شاهد شکل گیرى یک سیستم پیوسته 
و موفق مهندسى در کشور نیستیم. با آنکه در کشور و به ویژه پایتخت حجم بزرگى از پروژه  هاى مهندسى انجام شده است، اما نتیجه براى ما راضى کننده نیست. در 
حال حاضر در تهران حتى نمى توان نفس کشید. این نشان از وجود یک مشکل در کار دارد که چرا با این همه کار مهندسى، کیفیت زندگى مردم بهبود نمى یابد؟»
از  نیز  را  ساختمان  مهندسى  نظام  سوى  از  کوپن  توزیع  و  دانست  پیچیده اى  نظام  را  مهندسى  بازار  و  قراردادها  نظام  همچنین  وى   
«باید  است.  بازار  تعریف  ایران  در  مهندسى  وضعیت  اصالح  در  قدم  نخستین  وى  اعتقاد  به  دانست.  ایران  در  مهندسى  بازار  دیگر  معضالت 
باید  بیافتد  اتفاقى  اگر  و  است  متعهد  مهندسى  خدمت  این  به  نسبت  مى فروشد،  مهندسى  خدمت  و  مى شود  بازار  وارد  که  فردى  بگوییم 
نداشتند.» را  نهایى  کارکرد  ما  بیمارستان هاى  حتى  که  داده  نشان  را  این  رودبار  مى کند.زلزله   بیمه  را  خود  نتیجه  در  کند.  جبران  را  زیان 
.دکتر آخوندى همچنین بازار غیرمنصفانه و غیررقابتى بین نظام فنى اجرایى کشور و نظام مهندسى کشور را از دیگر معضالت کشور دانست. چرا که تناسب بین 
مسئولیت و تعهد و رقابت و امکان تضمین به طور مساوى و متناسب در این دو بخش وجود ندارد. وى همچنین با تشریح تفاوت این دو بخش که در حوزه نظام 
فنى اجرایى کشور بین کارفرما و حافظ منافع عمومى تلفیق داریم و در حوزه نظام مهندسى ساختمان بین این دو بخش تفکیک داریم، افزود: «به همین دلیل 
در بخش دوم الزم است مالک داراى ناظر و حافظ منافع عمومى داراى بازرس باشد. اما متاسفانه بین این دو مبحث خلط وجود دارد و برخى ناظر را همان بازرس 
مى دانند که خود این مساله باعث شده در بخش نظام مهندسى ساختمان هر دو نفر یکى باشند که در نهایت باعث تعارض منافع و فسادانگیز است.»دکتر آخوندى 
در ادامه به پرسش هاى تعدادى از شرکت کنندگان پاسخ داد.در انتهاى جلسه مهندس عطاردیان (راه و ساختمان 38)، نایب رییس شوراى عالى و دکتر فرزانه 
از سوى کانون با اهداى هدیه اى از دکتر آخوندى، عضو شوراى عالى کانون تقدیر کردند. این هدیه آرم حکاکى شده دانشکده فنى در بشقاب مسى است که از 
دست ساخته هاى یکى از اعضاى کانون است.این جلسه همچنین به نوبت اول مجمع ساالنه کانون اختصاص داشت که مطابق اساسنامه به نوبت بعدى موکول شد.

اردیبهشت ماه کانون: مهندسى و باز مهندسى آن در گردهمایى  وزیر راه و شهرسازى  سخنرانى 

مجمع عمومى ساالنه نوبت دوم کانون و ضیافت افطارمجمع عمومى ساالنه نوبت دوم کانون و ضیافت افطار
  13971397 ماه  خرداد  ماه   خرداد   2323 چهارشنبه چهارشنبه 

شورا تاالر  آذر،  شورا  تاالر  آذر،   1616 خیابان  در  واقع  تهران  دانشگاه  باشگاه   ، دوم  نوبت  عمومى  مجمع  خیابان   در  واقع  تهران  دانشگاه  باشگاه   ، دوم  نوبت  عمومى  مجمع   2020 الى  الى    1818 ساعت ساعت 
اصلى  تاالر   ، تهران  دانشگاه  باشگاه   ، افطار  ضیافت  برگزارى  اصلى   تاالر   ، تهران  دانشگاه  باشگاه   ، افطار  ضیافت  برگزارى   20:3020:30 ساعت ساعت 
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بولتن داخلی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران-خرداد 1397 پیام نامهپیام نامه 2

آموزش عالى کشور در فهرست سرآمدان  فنى  استاد  دانشکده 

ورزنه کویر  تاریخى نایین و  سفردوروزه اعضاى کانون به شهر 

در نظام مهندسى ساختمان میزگرد اصالحات ساختارى  کرد:  تخصصى مهندسى عمران برگزار  کمیته 

موسویان،  محمدعلى  سید  دکتر 
شیمى،  مهندسى  دانشکده  تمام  استاد 
شد. کشور  عالى  آموزش  سرآمد 

تهران،  دانشگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
سه شنبه  روز  کشور،  عالى  آموزش  سرآمدان 
همایش  سومین  در   1397 اردیبهشت   18
آموزشى  معاون  حضور  با  عالى  آموزش 
مراسم  این  در  شدند. معرفى  علوم  وزارت 
دانشگاه  از  موسویان  محمدعلى  سید  دکتر 

على  دکتر  اصفهان،  صنعتى  دانشگاه  از  باقرى  روح اله  دکتر  تهران، 
از  حافظ نیا  محمدرضا  دکتر  طباطبایى،  عالمه  دانشگاه  از  سقفى 
شیراز  دانشگاه  از  خوش خوى  مرتضى  دکتر  مدرس،  تربیت  دانشگاه 
در  همچنین  شدند. معرفى  کشور  عالى  آموزش  سرآمدان  عنوان  به 
الزهرا،  دانشگاه  از  شریف آبادى  رضایى  سعید  دکتر  مراسم  این 
کوروش  دکتر  بهشتى،  شهید  دانشگاه  از  شمس  عبداله  دکتر 
دانشگاه  از  کاشفى  سیدمحمد  دکتر  امیرکبیر،  دانشگاه  از  شهریار 
تبریز  دانشگاه  از  نیشابورى  محمدرضا  دکتر  و  اهواز  چمران  شهید 
شدند. تقدیر  و  معرفى  کشور  عالى  آموزش  سرآمدان  عنوان  به 

 17 دوشنبه  عصر  عمران  مهندسى  تخصصى  کمیته  همت  به   ( چالش ها و  (ضرورت ها  ساختمان  مهندسى  نظام  در  ساختارى  اصالحات  میزگرد 
تعدادى  و  رییس  کانون،  دبیر  و  مدیره  هیات  رییس  حوزه،  این  فعاالن  ز  ا توجهى  قابل  تعدادى  حضور  با  و  فنى  نشکده  دا رجب بیگى  تاالر  در  ردیبهشت  ا
توضیح  در  حاضران  به  خوشامدگویى  با  کانون  دبیر   ،(80 صالح آبادى(عمران  روزبه  مهندس  جلسه  بتداى  ا در  شد.  ر  برگزا عمران  کمیته  اعضاى  ز  ا
کرده ایم  دعوت  شهرسازى  و  ه  را وزارت  وزارت  مدیران  ویژه  به  و  حوزه  این  کارشناسان  ز  ا مروز  «ا گفت:  نشست  برپایى  و  تخصصى  کمیته  نشست هاى 
ز  برا ا ضمن  وى   « زیم. بپردا کشور  در  ساز  و  ساخت  و  مهندسى  نظام  ساختار  مشکالت  و  معضالت  بررسى  به  نشگاهى  دا و  کارشناسى  فضایى  در  تا 
عضو  احمدآخوندى،  عباس  دکتر  میزبان  خود  گردهمایى هاى  ز  ا یکى  در  نزدیک  آینده  در  کانون  د،  دا وعده  علمى،  شکل  به  بحث  نجام  ا به  میدوارى  ا
خصوص  در  توضیحاتى  برنامه  مجرى  عنوان  به  عمران  تخصصى  کمیته  رییس  قناعى  میر  ا مهندس  دامه  ا در  باشد.  شهرسازى  و  ه  را وزیر  و  عالى  شوراى 
و  ه  را وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون  مظاهریان،  حامد  دکتر  سخنرانى  به  برنامه  بعدى  بخش  داد.  یه  را ا موضوع  نتخاب  ا دالیل  و  میزگرد  برگزارى 
نشکده  دا توسط  نشست هایى  چنین  برگزارى  صنعت،  و  نشگاه  دا رتباط  ا قطع  ز  ا گالیه  ضمن  خود  مبسوط  سخنان  در  وى  داشت.  اختصاص  شهرسازى، 
فقط  وضعیت  این  اصالح  «براى  گفت:  و  کرده  اشاره  ساز  و  ساخت  اسفبار  وضعیت  به  سخنانش  ز  ا دیگرى  بخش  در  وى  گرفت. نیک  فال  به  ا  ر فنى 
زمینه  این  در  دیگرى  صداى  هیچ  که  است  ناراحتى  مایه  این  و  است  رو  پیش  ساختمان  کنترل  آیین نامه  عنوان  با  شهرسازى  و  ه  را وزارت  پیشنهاد 
ر  قرا منافعى  تضاد  هیچگونه  معرض  در  نباید  ساختمان  مهندس  که  است  این  آیین نامه  این  نکته  مهم ترین  مظاهریان،  دکتر  گفته  به   « نیست. موجود 
رییس  نه،  فرزا اورنگ  دکتر  ریاست  با  پنل  جلسه  دامه  ا در  کرد. اشاره  شهرسازى  و  ه  را وزارت  پیشنهاد  سخت  بسیار  اجراى  به  همچنین  وى  گیرد. 
ه  را وزارت  ساختمان  مهندسى  توسعه  دفتر  مدیرکل  اصل،  شیبانى  منوچهر  دکتر  شامل  نان  سخنرا دیگر  و  تهران  نشگاه  دا استاد  و  کانون  مدیره  هیات 
دبیر  و  عضو  تفتى،  جواهرى  محمدرضا  دکتر  شهرسازى،  و  ه  را وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاونت  مشاور  لفتحى،  بوا ا محمدجواد  مهندس  شهرسازى،  و 
این  در  یافت.  ترتیب  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  مرکزى  شوراى  عضو  شایان  مهدى  مهندس  و  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  مرکزى  شوراى 
یافت. دامه  ا حوزه  این  در  موجود  علمى  تناقض هاى  بیان  و  پاسخ  و  پرسش  با  جلسه  پرداختند.  خود  نظرات  نقطه  و  دیدگاه ها  بیان  به  نان  سخنرا پنل 

زارعى  عباس  دکتر  فناورى،  علم  پارك  رییس  مشترك  جلسه 
هنزکى(متالوژى68) و مسئوالن پارك با نمایندگان کانون (مهندس روزبه 
صالح آبادى دبیرکانون، مهندس امیراسماعیل حسن پور عضو هیات مدیره 
و نمایندگان کمیته هاى تخصصى کانون) سه شنبه 8 خرداد 1397 در محل 
پارك برگزار شد.در این جلسه دکتر زارعى ضمن قدردانى از برگزارى این 
جلسه و استقبال از همکارى پارك و کانون به ارایه توضیحات درباره پارك 
پرداخت.همچنین دبیر کانون با تاکید بر لزوم شناساندن ظرفیت هاى پارك 
و  کانون  همکارى  ظرفیت هاى  وجود  بر  دانش آموختگان  به  فناورى  و  علم 
پارك تاکید کرد .همچنین نقطه نظرات نمایندگان کانون در ادامه این جلسه 
جلسه  ادامه  شد.در  جمع بندى  مشترك  فعالیت هاى  محورهاى  و  مطرح 
نمایندگان کانون و پارك جهت پیگیرى تصمیمات این جلسه معین شدند 

تفاهم نامه اى  شد  مقرر  و 
فناورى  و  علم  پارك  میان 
فارغ التحصیالن  کانون  و 
ارتباط  جهت  فنى  دانشکده 
و  کانون  عضو  شرکت هاى 
اعضا با این پارك منعقد شود.

فناورى پارك علم و  مشترك کانون و  جلسه 
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دولت آبادى محمود  حضور  ادب کانون با  محفل شعر و 
فعالیت  سال  چهارمین  در  فنى،  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون  ادب  و  شعر  کمیته  محفل  چهلمین  ویژه برنامه 

سالن  در  ویژه  مهمان  عنوان  به  دولت آبادى  محمود  استاد  برجسته  نویسنده  حضور  با  خرداد،   7 دوشنبه  ادب،  و  شعر  کمیته 
آثار  منتقد  و  سرشناس  نویسنده  چهل تن  امیرحسن  محفل  این  در  همچنین  شد.  برگزار  تهران  دانشگاه  مکانیک  دانشکده  شوراى 
صحبت هاى  و  دولت آبادى  محمود  آثار  و  زندگى  مرور  درباره  ویدیویى  نمایش  با  برنامه،  این  داشت. حضور  نیز  دولت آبادى  استاد 
به  کوتاه،  سخنرانى  یک  در  دغدغه هایشان  بیان  ضمن  دولت آبادى  استاد  سپس،  شد.  آغاز  کانون  دبیر  صالح آبادى  مهندس 
استاد  صحبت هاى  از  پس  نیز  چهل تن  آقاى  پرداختند.  شده،  چاپ  تازگى  به  که  شدن»،  بسمل  «طریق  کتاب  از  بخشى  بازخوانى 
کتاب  مقدمه  و  گفته  دولت آبادى  آثار  ادبى  جایگاه  از  دولت آبادى، 
آثار  درباره  پرسش هایى  با  جلسه  خواند.  را  دولت آبادى»  «محمود 
یافت.  ادامه  چهل تن  آقاى  با  باره  این  در  بحث  و  دولت آبادى 
مهندس   ، صالح آبادى  مهندس  محفل،  نخست  بخش  پایان  در 
پنج هزار  کتاب  کانون،  از  نمایندگى  به  زهرى  مهندس  و  مسگرپور 
دولت آبادى  جناب  به  را  فنى  هشتادساله  تاریخ  و  مهندسى  سال 
دعوت  افطار  صرف  به  میهمانان  نهایتا  و  کردند  تقدیم  چهل تن  و 
به  حاضران  گذشته،  روال  همچون  برنامه،  دوم  بخش  در   . شدند 
محفل  این  ویژه،  مهمانان  بر  عالوه  پرداختند.  آزاد  شعرخوانى 
استادان  از  جمعى  کانون،  مدیره  هیات  اعضاى  برخى  میزبان 
50 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان  دانشکده فنى  و نزدیک به 
بود ادب  و  شعر  کمیته  اعضاى  و  همراهان  و  فنى  دانشکده 

نهمین جشن ساالنه مهندسى معدن برگزار شد تحقیقات راه و شهرسازى مرکز  در  معین فر  مهندس  از سردیس  رونمایى 

 سردیس
 «مهندس
(راه  معین فر» 
ساختمان  و 
بنیانگذار  ،(30 
 شبکه
 شتاب نگارى
 ایران، با حضور
محمد  دکتر 
 شکرچى زاده
(65  (عمران 
مرکز  رییس 
راه  تحقیقات 
و شهرسازى   و 

شوراى اعضاى  از  برخى  وى،  معاونان   ، کانون  عالى  شوراى   عضو 
 عالى کانون و خانواده مرحوم معین فر، 18 اردیبهشت در مرکز مرکز
دوام کنفرانس  حاشیه  در  مراسم  این  شد.  رونمایى  مسکن   تحقیقات 
در بوئین زهرا  زلزله  دنبال  به  معین فر  مهندس  گرفت  صورت   بتن 
وى کرد.  فراهم  را  ایران  در  زلزله  کدهاى  تهیه  مقدمات   سال 1341 
مبناى بعدا  که  ایران  مخرب  زلزله هاى  تاریخچه  تهیه  طرح   همچنین 
پروفسور همکارى  با  و  کرد  پیشنهاد  شد،  ایران  زلزله  پهنه بندى   تهیه 
نام «زلزله هاى به  کتابى  در  مطالعات  این  نتیجه  و  شد  انجام   انبرسیز 
کشور شتاب نگارى  ملى  بنیانگذارشبکه  وى  شد.  ثبت  ایران»   تاریخى 
و آیین نامه  از  بسیارى  تدوین  پیشگام  همچنین  معین فر  مهندس   بود 
در همکارى   ،519 استاندارد  بر  عالوه  و  بوده  فنى   دستورالعمل هاى 
 تدوین آیین نامه بتن ایران را نیز شروع کرد. همکارى در تدوین مقررات
 ملى ساختمان در وزارت مسکن از دیگر خدمات ارزنده وى به شمار
مى رود.مهندس معین فر در دى ماه سال 1396 چشم از جهان فروبست

جشن  و  فنى  دانشکده  معدن  مهندسى  ساالنه  گردهمایى  نهمین 
در  خرداد   6 یکشنبه  عصر   1393 سال  ورودى هاى  فارغ التحصیلى 
برگزار  شمالى  امیرآباد  در  واقع  معدن  مهندسى  دانشکده  آمفى تئاتر 
مجدى،  شد.این مراسم با خوشامدگویى و سخنان کوتاه دکتر عباس 
دانشگاه  فنى  دانشکده هاى  پردیس  معدن  مهندسى  دانشکده  رییس 
تهران آغاز شد. در بخشى از این برنامه مهندس هرمز ناصرنیا (معدن 
به  سخنانى  در  کانون  معدن  مهندسى  تخصصى  کمیته  رییس   ،(46
معرفى کانون پرداخت. وى ضمن توضیح درباره کمیته هاى تخصصى 
به  مختلف  جنبه هاى  در  فعالیت  براى  تا  خواست  حاضران  از  کانون 
عضویت کانون در آیند. این جشن که تماما حاصل زحمات دانشجویان 
مختلفى  بخش  هاى  بود،   1393 سال  ورودى هاى  معدن  دانشکده 
مختلف،  کلیپ هاى  پخش  به  مى توان  جمله  آن  از  مى شد.  شامل  را 
از  تقدیر  زنده،  موسیقى  درگذشتگان،  از  یادى  پانتومیم،  مسابقه 
کارکنان دانشکده اشاره کرد. در این مراسم همچنین از دکتر على اصغر 
تجلیل  معدن  مهندسى  دانشکده  بازنشسته  استادان  از  خدایارى، 
دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ  التحصیل  مهندسین  کانون  شد.دبیرخانه 
تهران با حضور در حاشیه این جشن به جذب اعضاى جوان پرداخت.
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دبیرخانه کانون
نشانی: تهران, خیابان طالقانى بین خیابان قدس و 

وصال شیرازى پالك 429 طبقه 5 واحد 9
کدپستی:  1413684941

صندوق پستی:  14395-495
تلفن:  88026365-6 
تلفکس:  88998135

Email:info@fanni.info
Email:KanoonFanni@gmail.com

Web: www.fanni.info

تسلیت

 جناب آقاى مهندس هومن قاسمى ، عمران  (78)
کانون درگذشت پدر گرامیتان گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن 
مرحوم آمرزش و علو درجات و براى بازماندگان محترم سالمتى و طول عمر خواستار است.

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشتجناب آقاى مهندس  محمد فقیهى 
محدث، راه و ساختمان (45)، را به اطالع اعضا محترم کانون مى رساند. از خداوند 
منان براى روح بزرگ آن مرحوم طلب آمرزش و براى بازماندگان محترم صبر و 

شکیبائى مسئلت مى نمائیم.

(W)شرکتى معتبر 
یک نفر برنامه نویس

        iOS   مسلط به
Swift

به صورت تمام وقت استخدام مى کند
ارسال رزومه به

mazii@hotmail.com

(1397  ) کانون   تکمیلى  درمان  بیمه 

اعضاى  به  رسانى  خدمت  راستاى  در  گذشته  سنوات  همانند 
گروهى  درمان  تکمیلى  بیمه  قرارداد  رازى  بیمه  شرکت  با  محترم، 
به  نسبت  که  کرده  منعقد  هاى  گونه  به  را  درصد   فرانشیز 10  با 
در  بیشتر  اطالعات  ندارد.  وجود  دارى  معنى  افزایش  گذشته  سال 
سایت کانون موجود میباشد. خواهشمند است در اسرع وقت نسبت 
به انتخاب طرح مبنا و پرداخت حق بیمه اقدام نمایید.تاریخ شروع 
تا  حداکثر  محترم  اعضاى  و  میباشد   ماه  اردیبهشت  نامه24  بیمه 
پایان خرداد ماه  فرصت دارند در بیمه تکمیل درمانى کانون ثبت 
نام نمایند، جهت ثبت نام با دبیرخانه کانون تماس حاصل نمایید.

88026365-88998135 

https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه 
اسکن نماییدتهران

کار جویندگان 
کد: 6758 رشته: مهندسى عمران

تخصص: سازه هیدرولیکى
  تجربه: طراحى پل

سابقه : 6 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 1151 رشته: برق
تخصص: الکترونیک قدرت

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

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

به تکال سابقه: 11 سال  نوع همکارى: تمام وقت

کد: 1122 رشته:مکانیک ودوره هاى دى بى اى
مدیریت  تجربه:  مدیریت  و  تخصص:مشاوره 
نوع  30سال  سابقه:  سازمانها  و  ها  شرکت 

همکارى: تمام وقت

کد: 10635 رشته: صنایع
تخصص: کنترل پروژه 

  تجربه امکان سنجى برنامه ریزى پروژه و مدیریت
سابقه: 3 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 1111 رشته: شیمى
تخصص: پلیمر

تجربه: 
سابقه :3ماه کارآموزى نوع همکارى:نیمه وقت

کد:7960 رشته شیمى تخصص: مهندسى 
پاالیش نفت

تجربه :
سابقه : 25 سال نوع همکارى: تمام وقت 

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

 تجربه: طراحى تاسیسات مکانیکى ساختمان
سابقه:3 سال  نوع همکارى: تمام وقت

کد: 8648 رشته: عمران-زلزله 
تخصص طراحى سازه صنعتى هماهنگى پروژه تجربه: 

طراحى سازه صنعتى و...
سابقه: 3 سال نوع همکارى: نیمه وقت

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

 تجربه: طراحى و مشاور پیمانکار
 سابقه:16 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 5386 رشته: عمراان و خاك و پى
تخصص: ژئوتکنیک

  تجربه:گودبردارى و ساختمان
سابقه: 8 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد:2222 رشته:معدن - اکتشاف  تخصص: 
ژئوتکنیک

تجربه : چاه هاى حفارى اکتشافى
سابقه : 10 سال نوع همکارى: تمام وقت 

کد: 3300 رشته: مکانیک - سیاالت 
مکانیکى  تجهیزات  وساخت  تخصص:طراحى 
و  فوالد  و  سیمان  بخشهاى  در  مدیریت  تجربه: 

پروژه نفتى
سابقه: 24 سال نوع همکارى: تمام و نیمه وقت

کد: 9535 رشته: شیمى
تخصص:مهندسى فرایند 

 تجربه:شبیه سازى با نرم افزارهاى سیستم و تهیه 
مدارك فرایند سابقه:9  ماه  نوع همکارى: تمام وقت

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

ساختمان - سازه هیدرولیکى
سابقه: 6 سال نوع همکارى: نیمه وقت

کد: 7314 رشته: عمران
تخصص: ژئوتکنیک - سازه 

تجربه : مشاور -دفتر پیمانکار سابقه: 5 سال نوع 
دانشگاه همکارى: نیمه وقت و تمام وقت فنى  دانشکده  تاسیس  سالگرد  هشتادمین  مناسبت  به 

سال   5000» عنوان  با  مجموعه اى  تهیه  به  اقدام  کانون  تهران، 
سفارش  به  همراه  کتاب  و  فیلم  نمود.مجموعه  ایرانى»  مهندسى 
تهیه  ایشان،  پژوهشى  تیم  و  رضاییان  فرزین  دکتر  توسط  کانون، 
شد. این مجموعه جذاب روزنه اى است به گذشته هاى دور تا برخى از 
مهم ترین دستاوردهاى 5000 سال مهندسى ایرانى را نظاره گر باشیم. 
دانشمندان  از  دلنواز  قول هایى  نقل  همراه  به  چشم نواز  تصاویرى 
بعدى  سه  هنرمندانه  بازسازى هاى  و  دنیا  مشهور  ایرانشناسان  و 
تنها  نه  شده،  گردآورى  همراه  فیلم  و  کتاب  این  در  که  رایانه اى 
گلچینى از ساخته هاى اعجاب آور مهندسان ایرانى از زمان «انقالب 
حماسه اى  که  مى سازد  آشکار  را  صنعتى»  «انقالب  تا  شهرنشینى» 
مى سراید از پنج هزار سال فن و هنر و تمدن بى بدیل یک ملت بزرگ.

نسخه ویژه هشتادمین سالگرد تاسیس دانشکده فنى، مزین به آرم 
هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران، در نیمه اول بهمن ماه سال 

شد. منتشر  کانون  طریق  از   ،1393

نظر به استقبال اعضاى کانون از این 
شدن  تمام  به  توجه  با  و  مجموعه 
عالقمندان  دوم،  چاپ  در  نسخ  کلیه 
جهت تهیه مى توانند طى پیش ثبت 
 نامى با دبیرخانه کانون این مجموعه 
نمایند. تهیه  آن،  سوم  چاپ  در  را 
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کد: 1286 رشته: راه و ساختمان

تخصص: ابنیه سنگین-پروژه هاى نفتى و سازه 
هاى دریایى

 تجربه:مدیریت کارگاه- مدیریت پروژه 
سابقه:27 سال  نوع همکارى: تمام وقت

بندرعباس یا قشم 

کد: 9054 رشته: شیمى
تخصص: پلیمر

 تجربه: صنایع پالستیک
 سابقه:9  ماه 

 نوع همکارى: تمام وقت


