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گردهمایى فروردین ماه کانون به بازدید از موزه لوور و موزه 
صبح  که  گردهمایى  این  در  داشت.  اختصاص  باستان  ایران 
پنج شنبه 30 اردیبهشت برگزار شد، تعدادى از اعضاى کانون 
شرکت داشتند. اعضا در ابتدا در سردر باغ ملى گردهم آمدند و 
سپس به بازدید از موزه لوور و موزه ایران باستان پرداختند. در 
انتها شرکت کنددگان ناهار را در کنار یکدیگر صرف نمودند.

گردهمایى اردیبهشت ماه کانون :

موضوع : مهندسى و باز مهندسى آن

سخنران : دکتر عباس احمد آخوندى
وزیر راه وشهرسازى و عضو شورایعالى کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران

زمان و محل برگزارى :

چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1397 ، ساعت 17:00 پذیرایى و دیدار دوستانه، تاالر شهید رجب بیگى دانشکده 
فنى دانشگاه تهران

در گردهمایى بهارى کانون لوور  موزه  از  بازدید 
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تجارت کانون صنعت، معدن و  کمیته  در جلسه  معادن ایران  آموزشى دانشگاه صنایع و  حضور معاون 

ورزنه کویر  تاریخى نایین و  سفردوروزه اعضاى کانون به شهر 

فنى برگزار شد خیر برجسته دانشکده  رهپیما  موسوى  مهندس سید عباس  مراسم نکوداشت 

دکتر  میزبان  خود  ماه  اردیبهشت  اول  شنبه  جلسه  در  کانون،  تجارت  و  معدن  صنعت،  کمیته 
معرفى  بر  عالوه  جلسه  این  در  بود.  ایران  معادن  و  صنایع  دانشگاه  آموزشى  معاون  پورصاحب، 
کمیته  اعضاى  پورصاحب،  دکتر  به  حرفه اى  و  تخصصى  کمیته هاى  وظایف  و  اهداف  و  کانون 
معادن  و  صنایع  دانشگاه  معرفى  به  جلسه  این  در  پورصاحب   دکتر  شدند.  آشنا  دانشگاه  این  با  نیز 
کشور  صنعتى  فعالیت هاى  ارتقاى  در  آن  نقش  و  کشور  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به  وابسته 
انسانى  نیروى  تربیت  نظیر  اهدافى  با   70 دهه  اوایل  در  ایران  معادن  و  صنایع  دانشگاه  پرداخت. 
وزارت  توسط  باکفایت،  طراحان  و  خبره  برنامه ریزان  پرورش  کارآمد،  مدیران  سطح  در  متخصص 
و  امکانات  از  استفاده  و  دانشگاه  این  با  بیشتر  آشنایى  براى  اعضا  شد.  تاسیس  سابق  فلزات  و  معادن 
کنند مراجعه   www.iuim.ir نشانى  به  آن   وبسایت  به  مى توانند  صنعت،  بخش  در  آن  خدمات 

اردیبهشت   10 تهران،  دانشگاه  خیر  و  فومن  فنى  دانشکده  موسس  کارآفرین،   ،(41 (شیمى  رهپیما  موسوى  سیدعباس  مهندس  نکوداشت  مراسم 
دانشکده  رییس  تهران؛  دانشگاه  رییس  نیلى احمدآبادى،  دکتر  مجلس؛  نماینده  عارف،  محمدرضا  دکتر  نفت؛  وزیر  زنگنه،  نامدار  بیژن  مهندس  حضور  با   ،1397
برجسته  شخصیت هاى  و  فنى  حامیان  بنیاد  مدیرعامل   تهران،  دانشگاه  حامیان  بنیاد  مدیره  هیات  رییس  کانون،  دبیر  و  مدیره  هیات  عالى،  شوراى  رییس  فنى، 
سلطانى،  دکتر  مقدم  خیر  با  مراسم  شد.  برگزار  تهران  دانشگاه  چمران  شهید  تاالر  در  تهران  دانشگاه  مسئوالن  دیگر  و  صنعت  مدیران  دانشگاهى،  و  کشورى 
محمود  دکتر  داد.  ارایه  مراسم  روند  از  گزارشى  نکوداشت  کمیته  دبیر  ستوده،  دکتر  ادامه  در  شد.  آغاز  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده هاى  پردیس  رییس 
فارغ التحصیالن  از  یکى  براى  نکوداشتى  مراسم  دانشگاه  «اینکه  گفت:  مراسم  این  برگزارى  از  خشنودى  اظهار  با  نیز  تهران  دانشگاه  رییس  نیلى احمدآبادى، 
همه  مى داند.  کشور  سرمایه هاى  را  آنها  و  است  واقف  خود  فارغ التحصیالن  ارزش  و  اهمیت  به  اندازه  چه  تا  که  است  این  آن  و  دارد  پیامى  مى کند،  برگزار  خود 
کرد.» تبدیل  ثروت  و  کار  و  کسب  به  را  خود  علم  و  دانش  که  است  کسى  و  کارآفرین  واقف،  یک  رهپیما،  موسوى  مهندس  که  دارند  اذعان  واقع  به  دانشگاهیان 

 رییس دانشگاه تهران با اشاره به شرایط سخت تولید، تاکید کرد: «در کشور ما همواره مشکالت زیادى بوده که مانع تداوم کسب و کار بوده است. مشکالت موجود 
اجازه نمى دهد کسب و کارها ادامه دار و مستمر باشند و شاید به این دلیل است که ما بر خالف کشورهاى دیگر نمى توانیم بر سر در شرکت ها و کارخانجات سابقه 
آنها را درج کنیم. در حالى که مشخصه کارخانجات و دانشگاه ها در دنیا سابقه طوالنى آنهاست، در صورتى که در ایران چنین نیست، لذا اگر در چنین شرایطى 
کسى بتواند در بازارى ملى و بین المللى فعالیت اقتصادى انجام دهد، قطعا کار بزرگى کرده است.» دکتر نیلى احمدآبادى با تاکید بر اینکه امروز جامعه به شدت 
نیازمند امید است و بر خالف گذشته باید لیستى از موفقیت ها و الگوها فراهم کرد، افزود: «ما در دانشگاه به عنوان نهادى که جوان ترین بدنه جامعه در آن وجود دارد 
نیازمند الگو هستیم. پس برگزارى چنین نکوداشتى براى خوشایند فرد خاصى نیست، بلکه براى این است نشان دهیم که مى توان کار کرد.» در ادامه سخنرانان هر 
کدام به بخشى از ویژگى هاى اخالقى مهندس رهپیما اشاره کردند. پخش فیلمى از زندگى وى یکى دیگر از بخش هاى مراسم بود. دکتر الهى قمشه اى نیز از دیگر 
سخنرانان مراسم نکداشت بود که دقایقى به سخنرانى پرداخت. وى گفت: «به شوق بزرگداشت زیبایى، دانایى و نکویى در اینجا گردآمده ایم. ویژگى بارز ایشان این 
است که با عشق کار مى کند و کسى که با عشق کار کند از زندگى لذت مى برد. کار کردن به خاطر عشق و نه حرص به دست آوردن چیزى، انرژى مى طلبد که فقط 
از عشق بر مى آید. جامعه ما باید بداند کار مهم است و هر کسى زمانى که از خواب برمى خیزد باید بداند که کارى باید انجام دهد.» دکتر محمدرضا عارف (برق 54)، 
نماینده مجلس شوراى اسالمى، سخنران دیگر این مراسم، تقدیر از برجستگان را یک ضرورت خواند و افزود: «انتظار از دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالى این 
است که در این زمینه پیشتاز باشد، چون در شرایطى هستیم که نیاز داریم از کسانى که تالش کردند، تقدیر شود تا با جدیت بیشترى در این زمینه گام بردارند.»

مراسم طى سخنانى گفت: «بزرگ ترین هدیه اى که خداوند به یک انسان مى دهد  مهندس بیژن نامدار زنگنه (راه و ساختمان 56)، وزیر نفت، سخنران دیگر این 
نام نیک است و عالوه بر آن خداوند به ایشان هم زندگى حرفه اى موفق هدیه کرد و هم حس وطن دوستى که براى سربلندى ایران همه زندگى خود را گذاشته 
و در مرحله بعد خداوند به ایشان توفیق داد که از ثروت خود براى باقیات صالحات دیگرى استفاده کند.»سخنران پایانى این نشست مهندس سید عباس موسوى 
رهپیما بود که سخنان خود را با این شعر آغاز کرد: «اهل فومنم، روزگارم بد نیست، تکه نانى دارم، ذره هوشى، سرسوزن ذوقى و خدایى که در این نزدیکى است.»

انجام  آنچه  که  چرا  ندارم  کسى  بر  منتى  من  و  است  کم  دهید  انجام  کشور  این  و  ملت  این  براى  آنچه  هر  «معتقدم  افزود:  رهپیما  موسوى  مهندس 
به  را  امید  این  جلسه  این  و  برداشته ام  خود  هم وطنان  همه  براى  که  است  کوچکى  خدمت  مسیر  در  گامى  و  دانسته  خود  شهروندى  وظیفه  داده ام 
موسوى  مهندس  سردیس  از  همچنین  مراسم  این  در  شد.»  نخواهد  گرفته  نادیده  ملت  به  خدمت  این  مسیر  در  حرکتى  هیچ  که  مى دهد  جوانان 
شد. خواهد  نصب  تهران،  دانشگاه  در  رهپیما  موسوى  مهندس  جاودان  یادگار  فومن،  فنى  دانشکده  محوطه  در  سردیس  این  شد.  رونمایى  رهپیما 
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قزوین از نیروگاه بادى کهک تاکستان استان  بازدید 
 18 نفر از اعضاى کانون و همراهانشان 5 اردیبهشت 1397 از نیروکاه بادى کهک تاکستان استان قزوین بازدید کردند. این نیروگاه 

متعلق به شرکت تولید انرژى هاى تجدیدپذیر مپنا از زیرمجموعه هاى شرکت  مپنا (شرکت مدیریت پروژه هاى نیروگاهى ایران) است که در 
سال 1390 به منظور احداث نیروگاه هاى تولید انرژ ى تجدیدپذیر اعم از نیروگاه بادى و خورشیدى تاسیس شده است. در حال حاضر این 
شرکت برنامه تولید 750 مگاوات نیروگاه بادى در استان هاى قزوین، اذربایجان شرقى و خراسان رضوى را در دست اقدام دارد. اولین مزرعه 
بادى این شرکت در منطقه کهک شهرستان تاکستان استان قزوین در سال 1391 با ظرفیت 20 مگاوات احداث و اغاز به کار کرد و با توسعه 

آن در سال هاى گذشته در حال حاضر با ظرفیت 50 مگاوات در حال 
نیروگاه  این  واحدهاى  از  کدام  هر  تولید  ظرفیت  است.  بهره بردارى 
با  و  متر  ارتفاع 85  به  پیکر  غول  سازه  یک  از  که  بوده  مگاوات   2/5
است.  شده  تشکیل  متر  پره هاى 53  طول  با  تن،  تقریبى 320  وزن 
ادامه  در  و  کرده  بازدید  واحدها  این  از  یکى  از  گروه  اول،  مرحله  در 
و  پرداختند  خود  سواالت  طرح  به  مجموعه  این  کنفرانس  سالن  در 
این  کارى  روند  درباره  را  کاملى  توضیحات  مپنا  شرکت  کارشناسان 
صرف  و  نیروگاه  ترك  از  پس  و  برنامه  ادامه  در  کردند.  ارایه  واحدها 
نهار،  گروه در مسیر بازگشت توقف کوتاهى در قزوین داشته و ضمن 
شیرینى هاى  خرید  با  سعدالسلطنه،  شده  بازسازى  سراى  از  بازدید 
سنتى قزوین و پس از استراحتى کوتاه عازم تهران شده و در ساعت 
21 به امیرآباد شمالى مقابل پردیس دو دانشکده فنى رسیدند. این 
برنامه توسط کمیته صنعت، معدن و تجارت کانون ترتیب یافته بود.

ادب کمیته شعر و  برگزارى سى و نهمین محفل  در سال جدید نخستین جلسه شوراى عالى کانون  برگزارى 

30ام روز   ،97 سال  در  فنى  کانون  عالى  شوراى  جلسه   نخستین 
و شورا  اعضاى  حضور  با  فنى  دانشکده  شوراى  اتاق  در   فروردین ماه 
مدیره هیات  اعضاى  برخى  و  فنى  دانشکده  رییسه  هیات  و   رییس 
رییس سلطانى،  ناصر  دکتر  جلسه،  این  در  شد.  برگزار  فنى   بنیاد 
 دانشکده فنى، دکتر پدرام حنفى راد (معاون امور پژوهشى) و دکتر
گزارشى تکمیلى)  تحصیالت  و  آموزشى  (معاون  شاه آبادى   محمود 
کردند. ارایه   96 سال  در  فنى  دانشکده  شده  انجام  فعالیت هاى   از 
مى توان دانشکده  رییس  گزارش  در  شده  مطرح  نکات  مهم ترین   از 
و نوآورى  مرکز  راه اندازى  سال 97،  در  دانشکده  بودجه  افزایش   به 
 طرح هاى توسعه ساختمان هاى دانشکده اشاره کرد. در ادامه اعضاى
 شوراى عالى دغدغه ها و سواالت خود را با هیات رییسه دانشکده مطرح
 کرده و به بحث و بررسى چالش هاى پیش  رو پرداختند. سپس دکتر
 جبه دار رییس شوراى عالى، گزارش فعالیت هاى کانون در سال 96 را
 ارایه کرد و در پایان جلسه اعضاى شوراى عالى به اتفاق هیات رییسه
دانشکده فنى در مقابل سردر دانشکده فنى عکسى به یادگار گرفتند

نهمین  و  سى 
شعر  کمیته  محفل 
سوم  کانون  ادب  و 
حضور  با  اردیبهشت 
اعضا  از  نفر   23
دبیرخانه  دفتر  در 
کانون واقع در میدان 
 16 خیابان  انقالب، 
عروجى،  نبش  آذر، 
طبقه   ،54 پالك 
شد. برگزار  دوم 

این  اول  قسمت 
به  نگاهى  به  محفل 
حافظ  «شعر  کتاب 
براى همه» به منظور 
بیشتر  شناخت 
اختصاص  حافظ 
داشت. در این بخش 

مهندس  کوشش  با 
اساس  درباره  ذوقى،  اسماعیل  مهندس  همکارى  و  شفایى  حبیب 
دیوان  این  اعراب گذارى  و  پیرى  تا  جوانى  از  حافظ  اشعار  تنظیم 
به  حاضران  گذشته،  روال  همچون  دوم،  بخش  در  شد.  سخنرانى 
مهندس  چون  اعضایى  محفل  این  در  پرداختند.  آزاد  شعرخوانى 
حسین  مهندس  عابدین نژاد،  محمد  مهندس  زُهرى،  غالمرضا 
و  میرزایى  حسینعلى  مهندس  صالحى،  سیاوش  مهندس  ایزدى، 
کردند. قرائت  را  خود  سروده هاى  از  اشعارى  ابراهیمى  شیرین  خانم 
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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 محمدرضا محمدآبادى کمره اى ، مکانیک (51)
کانون درگذشت مادر همسر گرامیتان گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال 
براى آن مرحومه آمرزش و علو درجات و براى بازماندگان محترم سالمتى و طول عمر 

خواستار است.

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشتجناب آقاى مهندس اکبر اسداهللا خان والى 
، راه و ساختمان (40)، 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.

استخدام در یک شرکت معتبر و فعال در حوزه فوالد و معدن 
(فلزات کمیاب)

محل کار سابقه کار تحصیالت پست
 تهران و استان

مرکزى
 حداقل 10

سال
 حداقل کارشناسى
مهندسى معدن

 مدیر عامل
معدن

دفترتهران-
میرداماد

حداقل 8سال  مهندسى
/صنایع

MBA

 مدیر برنامه
 ریزى و تحلیل
کسب و کار

لطفا رزومه خود را به آدرس hr@ehsan-group.com ارسال 
فرمایید.

کار جویندگان 

اگهى استخدام
مهندس عمران فارغ التحصیل سازه-زلزله مسلط به اجراى 
در  نظارت  جهت  بتنى  و  فوالدى  ساختمانهاى  مقاومسازى 

شهرستان سر پل ذهاب»

شیمى دانشکده دکترى توسط دانشجوى مهندسى  کنکور  رتبه اول  کسب 
اساس همین  بر  شد.  اعالم  سنجش  سازمان  سوى  از  دکترى  کنکور   نتایج 
موفق تهران،  دانشگاه  فنى  دانشکده هاى  پردیس  شیمى  مهندسى   دانشجوى 
پردیس عمومى  روابط  گزارش  به  شد.  آزمون  این  در  اول  رتبه  کسب   به 
ممتاز فارغ التحصیل  فلسفى  مهدى  مهندس  تهران،  دانشگاه  فنى   دانشکده هاى 
پردیس شیمى  مهندسى  دانشکده  کارشناسى ارشد  و  کارشناسى   دوره هاى 
اسفندماه  4 روز  در  که   1396 سال  دکترى  آزمون  در  فنى،   دانشکده هاى 
مهندسین کانون  شد  اول  رتبه  کسب  به  موفق  بود؛  شده  برگزار  گذشته   سال 
مهندس به  را  موفقیت  این  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده   فارغ التحصیل 
است آرزومند  را  بیشترى  بهروزى هاى  وى  براى  و  گفته  تبریک  .فلسفى 

(1397  ) کانون   تکمیلى  درمان  بیمه 

اعضاى  به  رسانى  خدمت  راستاى  در  گذشته  سنوات  همانند 
درمان  تکمیلى  بیمه  قرارداد  رازى  بیمه  شرکت  با  محترم، 
کرده  منعقد  هاى  گونه  به  را  درصد    10 فرانشیز  با  گروهى 
ندارد.  وجود  دارى  معنى  افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  که 
خواهشمند  میباشد.  موجود  کانون  سایت  در  بیشتر  اطالعات 
پرداخت  و  مبنا  طرح  انتخاب  به  نسبت  وقت  اسرع  در  است 
اردیبهشت  نامه24  بیمه  شروع  نمایید.تاریخ  اقدام  بیمه  حق 
ماه   خرداد   24 تا  حداکثر  محترم  اعضاى  و  میباشد   ماه 
نمایند،  نام  ثبت  کانون  درمانى  تکمیل  بیمه  در  دارند  فرصت 
نمایید. حاصل  تماس  کانون  دبیرخانه  با  نام  ثبت  جهت 

https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه 
اسکن نماییدتهران

کار جویندگان 
کد: 9054 رشته: مهندسى پلیمر

تخصص: صنایع پلیمر
  تجربه: صنایع پالستیک

سابقه3 ماه کاراموزى نوع همکارى: تمام وقت

کد: 1122 رشته: مکانیک و دورهاى دى بى اى
تخصص: مشاوره مدیریت

تجربه :مدیریت شرکتها و سازمانها
سابقه : 30 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 7754 رشته: مکانیک
تجربه:  انرژى  -تبدیل  سیاالت  تخصص:مکانیک 
نیروگاه  و  ساختمان  مکانیکى  تاسیسات  طراحى 

سابقه: 3 سال  نوع همکارى: تمام وقت

کد: 5386 رشته: مکانیک
تجربه:  نفتى  هاى  پروژ  تجهیرات  تخصص:طراح 

پروژه هاى نفتى و فوالد 
سابقه: 18سال نوع 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: 7210 رشته: عمران-مکانیک خاك و پى
تخصص: سازه نگهبان-گودبردارى

تجربه: طراحى گودبردارى و تحکیم تراشه ...
سابقه: 4 سال نوع همکارى: نیمه وقت

مهندسى  تخصص:  شیمى  رشته  کد:7960 
پاالیش نفت

تجربه :
سابقه : 25 سال نوع همکارى: تمام وقت 

کد: 7704 رشته: عمران -زلزله
تخصص:زلزله - سازه 

 تجربه: مشاور پیمانکار 
سابقه:5 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:6759 رشته:عمران  تخصص: طراحى سازه 
،چکر نقشه هاى شاپ

تجربه : طراحى سازه مسلط به تکال
سابقه : 11 سال نوع همکارى: تمام وقت 

کد: 6075 رشته: عمران-زلزله 
تخصص طراحى سازه صنعتى هماهنگى پروژه تجربه: 

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

کد: 3355 رشته: عمران
تخصص:کارشناس ارشد ژئوتکنیک

ها  سازه  ژئوتکنیک  گزارش  و  تجربه:بررسى   
سابقه:17 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 6272 رشته: عمران سازه
تخصص طراحى سازه نفت و گاز تجربه:طراح سازه

سابقه: 3 سال نوع همکارى: نیمه وقت

کد: 7314 رشته: عمران
تخصص: ژئوتکنیک - سازه 

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


