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گردهمایى آذر ماه کانون (بزرگداشت شب یلدا ) 

چهارشنبه 29 آذر، ساعت 17:30
تاالر ایوان شمس، تقاطع اتوبان کردستان و گمنام (تاالر حرکت سابق)

اجراى موسیقى توسط استاد مجید درخشانى، شاهو عندلیبى و اعضاى گروه خورشید
سخنرانى خانم دکتر امیربانو کریمى چهره ى ماندگار ادبیات فارسى، استاد ممتاز 

دانشکده ى ادبیات
پخش مستند مهندس جواد عقیلى فارغ التحصیل سال 1340 راه و ساختمان، 

بزرگترین کلکسیونر نقاشى هاى قهوه خانه اى در جهان، آخرین نسل از نقاشان قهوه 
خانه اى

 با نقالى خانم بهاره جهاندوست، مجرى تلویزیون و مدرس نقالى 
با پذیرایى شام و پذیرایى ویژه ى یلدا

پارکینگ اختصاصى
براى رزرو با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید :

88998135-88997690

فنى با کانون  برگزارى مراسم آشنایى دانشجویان دانشکده 

مراسم آشنایى دانشجویان تازه وارد دانشکده فنى با کانون، عصر چهارشنبه 
24 آبان در تاالر چمران دانشکده فنى دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم 
نام گذارى  فنى»  مهندسان  پیشین  نسل هاى  و  کنونى  نسل  عنوان «تداوم  با  که 
شده بود، تعدادى از دانشجویان سال هاى اول دوره کارشناسى شرکت کردند.

حاضران در این مراسم با تماشاى کلیپ هایى از روند فعالیت هاى کانون با این نهاد 
آشنا شدند. بخش دیگرى از برنامه به سخنرانى اختصاص داشت. در این بخش 
مهندس عطاردیان، نایب رییس شوراى عالى، مهندس صالح آبادى، دبیر کانون و 
دکتر کامبیز بهنیا، استاد برجسته دانشکده فنى در سخنان خود به معرفى کانون و 
فعالیت هاى اجتماعى در قالب سازمان هاى مردم نهاد (NGO) پرداختند.مهندس 
صالح آبادى در بخشى از سخنان خود به توضیح ارکان کانون پرداخته و کمیته هاى 
مختلف کانون را به دانشجویان معرفى کرد.وى از دانشجویان خواست با حضور در 
کمیته هاى مختلف کانون به فعالیت هاى مورد عالقه خود بپردازند.در حاشیه این 
مراسم دبیرخانه کانون با حضور در دانشکده فنى و معرفى کانون، توانست 160 
نفر از دانشجویان را به عضویت کانون درآورد.برنامه ریزى و اجراى این مراسم را 
جمعى از اعضاى جوان کانون بر عهده داشتند که اسامى آنان بدین شرح است.

1- مهندس آبتین آبیار2- زهرا احمدى آشتیانى 3- مهندس امیرحسین ابریشم 
کار4- سحر ایجى 5- مهندس آناهیتا بلورانى6- مهندس هادى بیکى 7- مهندس 
سپهر پارسا8- شیوا ثنایى 9-  کسرى حسینى10- ساغر داورى 11-  مهندس 
پیمان ذوق12- مهندس سپهر سماواتى13- مهندس سیدحمید سیدهاشمى 
ریزى14- مهندس سعید صمدى15- مهندس امین عنایتى 16- مهندس فرنود 
فارسیجانى17- مهندس بهنوش فرزان 18- محمد فضلى پور19- مژده فیروز 
بخت 20- نیلوفر کیانى21- مهندس فرزاد معمارى 22- مهندس میالد یزدان نژاد
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متالورژى اعالم شد مواد و  تخصصى مهندسى  کمیته  نتایج انتخابات 

کانون  متالورژى  و  مواد  مهندسى  تخصصى  کمیته  انتخابات 
پردیس  در  واقع  معدن  دانشکده  در  آمفى تئاتر  آبان  دوشنبه 15  عصر 
شماره 2فنى برگزار شد.این جلسه با سخنان مهندس هرمز ناصرنیا، دبیر 
سیدعلى  دکتر  سپس  شد.  آغاز  تخصصى  کمیته هاى  هماهنگى  هیات 
سیدابراهیمى گزارشى از عملکرد این کمیته در دوره قبل ارایه داد. در 
ادامه حاضران آراى خود را به صندوق ریختند.نتایج این انتخابات به ترتیب 
دکتر  پاك سرشت؛  امیرحسین  دکتر  است.  شرح  بدین  شده  کسب  آرا 
سیدعلى سیدابراهیمى؛ مهندس حسین عباسى؛ مهندس زهره اکبرى؛ 
مهندس حسین(کیوان) حاجى بهرامى؛ مهندس سامان الجوردى و دکتر 
مهدى ملکان به عنوان اعضاى اصلى و مهندس على اصغر گواهى و مهندس 
کیانوش اکبرى پور به عنوان اعضاى على البدل این کمیته انتخاب شدند.

فنى برگزار شد از مهندسان معدن دانشکده  گردهمایى جمعى 

فنى  دانشکده  فارغ التحصیل  معدن  مهندسان  از  جمعى  گردهمایى 
دانشگاه تهران به همت مهندس نوریان مدیر عامل شرکت معدنى و صنعتى 
چادرملو و با همراهی کانون فنى، سه شنبه شب 30 آبان در رستوران بلوط 
ولنجک برگزار شد.مهندس صادقى پناه (معدن 56) اجراى مراسم را در این 
ضیافت بر عهده داشت.مراسم با یادى از درگذشتگان امسال مهندسى معدن 
کارشناس  سعادتمند،  سلیمان  مهندس  مرحوم  خانواده  ابتدا  در  شد.  آغاز 
مهندس  مرحوم  خانواده  و  معدن  دانشکده  توصیفى  کانى شناسى  آزمایشگاه 
عاصفى با هدایاى اهدایى شرکت معدنى و صنعتى چادرملو مورد تقدیر قرار 
گرفتند. کارمندان بازنشسته دانشکده مهندسى معدن شامل مهندس قربانى، 
کارشناس آزمایشگاه کانه آرایى و مهندس محمدخانى، کارشناس آزمایشگاه 
کارتوگرافى نیز با اهداى هدایایى مورد تقدیر قرار گرفتند. اساتید گرانقدر و 
بازنشسته دانشکده مهندسى معدن به ترتیب سن مورد تقدیر قرار گرفتند. 
دکتر میرمحمدى، دکتر احتشام زاده، دکتر احمدزاده هروى، مهندس صفرى، 
دکتر سیدامامى، دکتر حسنى پاك، دکتر خدایارى، مهندس صمدزادگان نیز 
تقدیر  مورد  چادرملو  صنعتى  و  معدنى  شرکت  طرف  از  هدایایى  اهداى  با 
قرار گرفتند. مراسم با صرف شام و گرفتن عکس هاى یادگارى پایان یافت.

تخصصى مهندسى معدن اعالم شد کمیته  نتایج انتخابات 

چهارشنبه  عصر  کانون  معدن  مهندسى  تخصصى  کمیته  انتخابات 
برگزار  شماره 2فنى  پردیس  در  واقع  معدن  دانشکده  در  آمفى تئاتر  آبان   17
کمیته هاى  هماهنگى  هیات  دبیر  ناصرنیا،  هرمز  مهندس  جلسه  این  شد.در 
قبل  دوره  در  کمیته  این  عملکرد  از  گزارشى  کمیته  این  رییس  و  تخصصى 
این  ریختند.نتایج  صندوق  به  را  خود  آراى  حاضران  ادامه  در  داد.  ارایه 
ناصرنیا؛  هرمز  است.مهندس  شرح  بدین  شده  کسب  آرا  تریتب  به  انتخابات 
رجبى؛  زهرا  مهندس  اسدى؛  مجید  مهندس  جوزانى کهن؛  گلناز  دکتر 
منصور  مهندس  و  ساداتى  على اکبر  مهندس  فوالدچى؛  سروش  مهندس 
مهندس  و  مالك پور  محمدعلى  مهندس  و  اصلى  اعضاى  عنوان  به  برقى 
شدند. انتخاب  این کمیته  على البدل  اعضاى  عنوان  به  باباحاجى  عبدالحسین 

دکترى برگزار شد دوره  در  مطالعاتى  سمینار بررسى فرصت 

(فرصت ها  دکترى  دوره  در  مطالعاتى  فرصت  بررسى   سمینار 
و  راه  مطالعات  مرکز  همکارى  و  عمران  کمیته  همت  به  چالش ها)  و 
بیش  حضور  با   17 تا   14 ساعت  از  ماه 1396  آذر  اول  نقل،  و  حمل 
در  شد.  برگزار  فنى  دانشکده  بیگى  رجب  شهید  تاالر  در  نفر  هفتاد  از 
ابتداى این سمینار که با همکارى دکتر نوید خادمى عضو کمیته عمران 
خصوص  در  توضیحاتى  وى  شد،  برگزار  فنى  دانشکده  علمى  هیات  و 
که  دکترى  دوره  دانشجویان  خادمى،  دکتر  گفته  داد.به  ارایه  سمینار 
کامال  کشور  به  برگشت  از  پس  کرده اند  استفاده  مطالعاتى  فرصت  از 
نسل  به  تجربیات  این  انتقال  هدف  با  سمینار  این  و  شده اند  متحول 
 ، اهداف  سمینار  این  است.در  شده  برگزار  دکترى  دانشجویان  جدید 
مقصد  کشور  دانشگاه،  انتخاب  نحوه  و  راهنما  استادان  یافتن  فرآیند، 
و فرآیندهاى مرتبط با آن بیان شد.سخنرانان در این جلسه تجربیات 
خود از حضور در کشورهاى مختلف را بیان کردند.دکتر بابابیک، درباره 
امیرى پور  دکتر  کنگ،  هنگ  کشور  اختصاصى  تجربه  و  ادارى  گام هاى 
از تاثیرات مثبت رفتن به فرصت مطالعاتى و تجربیات کشور نیوزیلند، 
کشور  در  حضور  منفى  و  مثبت  نکات  خصوص  در  حسین  میرزا  دکتر 
کلى  برخورد  نحوه  و  فرانسه  کشور  شرایط  درباره  دکترخادمى  امریکا، 
با فرصت مطالعاتى در گسترش روابط علمى با دیگر استادان هر رشته 
در دیگر نقاط جهان و حضور در کلوپ هاى علمى، دکتر جمشیدى از 
تجربه کشور اسپانیا، دکتر صاحبى از تجربیات خود در کشور هلند و 
گفتند. سخن  سوئیس  کشور  مورد  در  خود  تجربیات  از  ماهپور  دکتر 

تقویت  سفر،  از  قبل  علمى  مطالعات  انجام  چون  مواردى  بر  سخنرانان 
تعامالت موثر با استادان خارجى، شرکت در کنفرانس ها و همایش ها، 
دقیق  بررسى  مقصد،  کشور  در  حضور  روزهاى  براى  دقیق  برنامه ریزى 
کوشى  سخت  و  مقصد  شهر  در  زندگى  و  اقامت  هزینه هاى  و  محل 
دادند. پاسخ  حاضران  سواالت  به  سخنرانان  پایان  در  کردند.  تاکید 

دوره  در  کانون  رسانه هاى  سیاست گذارى  شوراى  جلسه  نخستین 
فرزانه،  دکتر  عالى،  شوراى  رییس  نایب  عطاردیان،  مهندس  حضور  با  چهاردهم 
و  کانون  دبیر  صالح آبادى،  مهندس  ناصرنیا،  مهندس  مدیره،  هیات  رییس 
جلسه  این  در  شد.  برگزار  کانون  دفتر  در  آذر   21 سه شنبه  طالب پور  مهندس 
مهندس عطاردیان به عنوان رییس، دکتر فرزانه به عنوان به عنوان نایب رییس، 
شدند. تعیین  سیاست گذارى  شوراى  منشى  عنوان  به  ناصرنیا  مهندس 

شدند:  انتخاب  زیر  شرح  به  کانون  انتشارات  کمیته  اعضاى  همچنین 
کانون  مدیره  هیات  طرف  کمره اى،از  مهندس  و  ناصرنیا  مهندس 
ونداد. مهندس  و  امینى  دکتر  حشمتى،  مهندس  بوترابى،  مهندس  و  

دوره جدید برگزار شد در  نخستین جلسه شوراى سیاست گذارى رسانه هاى کانون 
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مهندس على امام (عمران 71) به سمت مدیریت عامل مترو تهران منصوب شد. مهندس امام 
که دانش آموخته دانشکده فنى در رشته عمران است، از مدیران شهردارى تهران در معاونت فنى و 
عمرانى بوده است.مهندس امام در دوره دوازدهم و سیزدهم کانون عضو شوراى عالى و هیات مدیره 
بود.وى از سال 1388 رسما به شهردارى تهران آمد و در معاونت فنى و عمرانى، به عنوان قایم مقام 
و سپس به عنوان مدیرعامل سازمان مهندسى و عمران شهر تهران عهده دار مسئولیت بوده است 
.در دوران مدیریت وى بر سازمان مهندسى و عمران شهر تهران 4 تونل امیرکبیر، نیایش، شهداى 
غزه و شهید ضربعلى زاده به بهره بردارى رسیده و فاز نخست تونل دو طبقه آرش  اسفندیار نیز 
این  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  است.کانون  رسیده  تکمیل  مرحله  به 

انتصاب شایسته را به مهندس امام که از همراهان همیشگى کانون بوده است، تبریک گفته و براى ایشان آرزوى موفقیت هاى بیشتر دارد.

                                    خبرنامه کانون منتشر شد
                                سال بیست و هفتم / شماره 203 تا205 / پاییز96

-بررسى سنت و مدرنیته در گردهمایى تیرماه کانون 
-گفتگو با مهندس محمد توسلى حجتى

-دیدار با دکتر کریمى فیروز کوهى و دکترمصفا

متروى تهران شد مهندس على امام مدیرعامل 

در  گور»  و  «گم  نمایش  اجراى  به  کانون  ماه  آبان  گردهمایى 
ساعت  که  گردهمایى  این  در  داشت.  اختصاص  ایرانشهر  تماشاخانه 
20 و 30 دقیقه چهارشنبه اول آذر برگزار شد، بیش از 100 نفر از 

اعضاى کانون به همراه خانواده هایشان حضور یافتند.
گم و گور روایت غسالخانه یک قبرستان متروك است که در نهایت 
به مکانى براى زایمان تصادفى و تولد یک نوزاد بدل مى شود. تقابل 
روایت  دستمایه  زندگى  و  مرگ  همیشگى  همراهى  حال  عین  در  و 
این  نویسندگان  احمدى  هادى  و  است.امیرمهندسیان  نمایش  این 
تئاتر بوده و کارگردان آن امیر مهندسیان است. بازیگرانى همچون 
پرست،  زارع  علیرضا  ابراهیم،  کاوه  النازشاکردوست،  امیرجعفرى، 
نقش آفرینى  تئاتر  این  در  آقازمانى  سمانه  و  حسینى  شاه  فردین 
کرده اند و محمد قدس و مرتضى میرمنتظمى تهیه کنندگى این تئاتر 

را برعهده داشته اند.

در گردهمایى آبان ماه اجراى تئاتر «گم و گور» 

رسمى  کارشناسان  عالى  شوراى  رییسه  هیات  اعضاى 
دادگسترى در دومین جلسه امسال این شورا انتخاب شدند.

ساختمان  و  (راه  مظاهرى  طهماسب  دکتر  اساس  این  بر 
عالى  شوراى  ریاست  سمت  به  راى   17 اخذ  با    (55
عالى  شد.شوراى  انتخاب  دادگسترى  رسمى  کارشناسان 
انتخاب  به  عضو  نفر   18 از  دادگسترى  رسمى  کارشناسان 
عضو  کارشناسان  تعداد  تناسب  به  کشور،  کل  کارشناسان 
. مى شود  تشکیل  سال  چهار  مدت  براى  تهران  در  کانون  هر 

دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون 
تبریک  مظاهرى  دکتر  به  را  شایسته  انتخاب  این  تهران 
است. آرزومند  را  روزافزون  توفیق  ایشان  براى  و  گفته 

دادگسترى شد رسمى  رییس شوراى عالى کارشناسان  مظاهرى  دکتر طهماسب 
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دبیرخانه کانون

نشانی: تهران, خیابان طالقانى, بین خیابان قدس و 
وصال شیرازى شماره 429 طبقه 5 واحد 9

کدپستی:  1413684941
صندوق پستی:  14395-495

تلفن:  88026365-88998135 
تفکس:  88997690

Email:info@fanni.info
Web: www.fanni.info

https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه 
اسکن نماییدتهران

تسلیت

کار جویندگان  شغلی های  فرصت 
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: 800
رشته:عمران- سازه - زلزله

افزارهاى  نرم  به  تجربه:تسلط  و  تخصص 
طراحى سازه,...SAP-ETABS سابقه کار: -

کد: 743
رشته:برق -قدرت سابقه کار: 5 سال

تخصص و تجربه: طراحى محاسبات تاسیسیات 
الکتریکى و کنترل  و مسلط به نرم افزارهاى برقى

کد: 746
رشته: عمران ـمکانیک

تخصص و تجربه: پروژه هاى اجرایى
سابقه کار: 4 سال

کد: 747
رشته:برق مکانیک

تخصص و تجربه:طراح تاسیسات صنعتى و 
ساختمانى سابقه کار:3سال

کد: 741 
مدیریت  تجربه:  و  تخصص  عمران  رشته: 
پروژه سرپرست کارگاه دفتر فنى اجراى پل 
هاى بزرگ و خاص سابقه : از 5 تا 15 سال 

کد: 801
رشته: عمران- سازه - زلزله

سازه  طراحى  به  تجربه:مسلط  و  تخصص 
هاى آب و فاضالب سابقه :3 سال

کد: 738
رشته: رشته مهندسى  سابقه کار: -

تخصص و تجربه: تسلط مناسبه به امار و نرمافزار 
اتوکد و نرجمه متون انگلیسى ،فتوشاپ و ...

کد: 737 
تجربه:  و  تخصص  عمران-سازه   رشته: 
و  راه  ترافیکى  هندسى  وطراحى  آشنایى  

تقاطع سابقه : 3 سال

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

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

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

تجربه : طراحى و مشاوره پیمانکار
سابقه : 15 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

 جناب آقاى دکتر کامران رضایى (عضو هیئت علمى دانشکده صنایع دانشگاه تهران)
کانون درگذشت پدربزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن 
مرحوم آمرزش و علو درجات و براى بازماندگان محترم سالمتى و طول عمر آرزومند است.

فروش سررسید کانون
مطابق  رساند،  می  کانون  محترم  اعضاى  اطالع   به 
روال هرسال، امسال نیز کانون اقدام به چاپ سالنما 
نموده است از اعضاي محترم کانون و شرکت هایی که 
تا کنون اقدام به خرید سالنما ننموده اند، درخواست 
می شود، با توجه به محدودیت زمان هر چه سریعتر 
به  را  خود  نیاز  مورد  سالنماي  نوع  و  سفارش  تعداد 
اطالعات  دریافت  براى  فرمایند.  اعالم  کانون  دفتر 
بیشتر و اطالع از قیمت ها با دبیرخانه کانون تماس 

حاصل فرمایید.

کد: 7314 رشته: عمران
تخصص: ژئوتکنیک - سازه 

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

تبریک

       جناب آقاى مهندس حسین حداد کلور(عمران79) 
قدم نو رسیده ها  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و سعادت شما را از خداوند 

متعال خواستاریم.

کد: 745
رشته :عمران- مکانیک  سابقه کار: 4سال

تخصص و تجربه: پروژه هاى اجرایى

کد: 740
رشته: عمران - سازه  سابقه کار: -

تخصص و تجربه: طراح سازه 

سومین کنفرانس ملى شهر سایبرى

پس از برگزارى دو دوره موفقیت آمیز ( شهر الکترونیک) سازمان 
جهاد دانشگاهى تهران ، دانشگاه تهران ، وزرات علوم ، تحقیقات و 
فناورى در نظر دارد *سومین کنفرانس ملى شهر سایبرى *  را با 
تاکید بر « شهر هو شمند» با همکارى سایر وزارتخانه ها و مراکز 

علمى و .... در تاریخ 5 و 6 دى ماه سال جارى برگزار میگردد. 
برنامه زمانبندى :

 5 آذرماه - ارسال مقاله 
15 آذرماه - اعالم پذیرش مقاالت 

20 آذرماه - رزرو غرفه در نمایشگاه 
15 آذرماه - ثبت نام کنفرانس 

15 آذرماه - مهلت دریافت پیشنهاد کارگاههاى آموزشى
تماس :

66955752-66418673
www.cybercity2017ir.


