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پيام نامهپيام نامه
اسفندماه1396
جشن سالگرد  تاسیس کانون برگزار شد

جشن سالگرد تاسیس کانون، تجلیل از مهندسان پیشکسوت فارغ التحصیل سال 1346، مهندسان برجسته و استادان بازنشسته دانشکده فنى عصر چهارشنبه 25 بهمن 
1396 در تاالر شهید چمران دانشکده فنى برگزار  شد. در این مراسم، عالوه بر جمع کثیرى از دانش آموختگان، اعضاى هیات علمى، دانشجویان و دوستداران فنى، رییس پردیس 
دانشکده هاى فنى و تعدادى از معاونان وى، برخى از روسا و معاونان دانشکده ها، رییس و اعضاى شوراى عالى و دبیر و اعضاى هیات مدیره کانون حضور داشتند.در ابتداى مراسم 

را  برنامه  حاضران،  به  خیرمقدم  با  تجلیل  کمیته  رییس  (عمران 92)،  طالب پور  محمدحسین  مهندس 
سخنانش  در  کانون  عالى  شوراى  رییس   ،(42 (برق  ماراالنى  جبه دار  پرویز  دکتر  ادامه  در  کرد.  آغاز 
گزارشى از فعالیت یک ساله کانون را ارایه داد. وى در سخنان خود همچنین به انتخابات چهاردهمین 
دوره شوراى عالى اشاره کرد که در آن 409 نفر از اعضا شرکت کردند. بعد از نخستین دوره انتخابات 
شوراى عالى بیشترین تعداد شرکت کننده در انتخابات به دوره چهاردهم اختصاص داشت. دکتر جبه دار 
همچنین از آماده شدن بخشى از  فیلم  تاریخچه کانون ساخته آقاى میرطهماسب خبر داد. این فیلم  در 
جشن سالگرد به نمایش درآمد. در ادامه دکتر ناصر سلطانى، رییس دانشکده فنى در سخنانى گزارشى 
از فعالیت هاى دانشکده در سال 96 ارایه داد. تقدیر از استادان بازنشسته بخش بعدى مراسم بود. در 
این بخش از استادان بازنشسته با حضور دکتر سلطانى و دکتر کمره اى(برق58)، نایب رییس شوراي 
عالی تقدیر شد. اسامى این استادان به ترتیب حروف الفبا عبارت است از: مهندس رضا اعلمى هرندى 
(راه و ساختمان 53)، دکتر کامبیز بهنیا، دکتر مجید صادق آذر، دکتر جمشید فرجودى، دکتر احمد 
فیض دیزجى، دکتر سیدرضا مداح ساداتیه (مکانیک 65)، دکتر محمود موسوى مشهدى. سپس نخستین 
فیلم از تاریخچه کانون که به چگونگى شکل گیرى این ایده مى پرداخت، پخش شد. در ادامه مراسم نوبت 
به معرفى مهندسان برجسته امسال رسید. امسال کانون دو تن از مهندسان دانشکده فنى را به عنوان 
برجسته معرفى کرد. مهندس غالمرضا على مردانى (الکترومکانیک 42) و مهندس محمد عطاردیان (راه 
و ساختمان 38). دکتر محمدعلى عامرى(برق52) و مهندس محمدرضا انصارى(راه و ساختمان47) به 
ترتیب معرفى این دو مهندس را برعهده داشتند. آنها در سخنانشان به بخش کوچکى از خدمات این 
دو مهندس برجسته اشاره کردند. همچنین دو فیلم از زندگى مهندس على مردانى و مهندس عطاردیان 
به نمایش درآمد. در ادامه دکتر جبه دار و مهندس اسماعیل مسگرپور(مکانیک 59)، از سوى کانون از 
مهندس على مردانى تقدیر کردند و دکتر اورنگ فرزانه (راه و ساختمان 55)، رییس هیات مدیره کانون 
و مهندس بیطرف(عمران65)، عضو شوراى عالى و معاون وزیر نفت تقدیر از مهندس عطاردیان را بر 
عهده گرفتند. تقدیر از پیشکسوتان کانون، مهندسانى که 50 سال قبل از دانشکده فنى فارغ التحصیل 
شده اند، هر سال یکی از اصلى ترین بخش جشن سالگرد تاسیس کانون است. امسال نیز کمیته تجلیل 
با پیگیرى هاى خود موفق شده بود با بیش از 90 نفر از 190 فارغ التحصیل سال 1346 تماس برقرار 
کرده و آنان را به جشن کانون دعوت کند.مهندس محمدرضا کمره اى (مکانیک51 )، نایب رییس هیات 
مدیره کانون در سخنانى به تشریح روند فعالیت کمیته تجلیل براى ارتباط با پیشکسوتان کانون پرداخت. 
در ادامه از این مهندسان در سه گروه تجلیل شد.امسال با برگزارى انتخابات، دوره دیگرى از شوراى 
عالى کانون تشکیل شد. در این روند برخى از اعضاى شوراى عالى سیزدهم در دوره چهاردهم حضور 
اجراى  در  را  کانون  سیزدهم  دوره  در  که  اعضایى  زحمات  پاس  به  دوره  هر  سنت  براساس  نداشتند. 
وظایفش یارى کرده اند، از این اعضا تقدیر شد. آیین قدردانى این اعضا توسط مهندس روزبه صالح آبادى 
از  برخى  سوگ  به  فنى  خانواده  گذشته  شد.سال  انجام  مسگرپور  مهندس  و  کانون  دبیر   ،(80 (عمران 
ساختمان  و  (راه  معین فر  على اکبر  مهندس  زنده یاد  به   مى توان  جمله  آن  از  که  نشست  خود  اعضاى 
30) اشاره کرد. یادى از درگذشتگان سال 96 بخش دیگرى از برنامه بود.در ادامه و پس از توضیحاتى 
مهندس طالب پور در خصوص کمیته تجلیل و قدردانى از حامیان مالى کانون و اعضاى کمیته تجلیل، 
از حاضران پذیرایى شد. حسن ختام جشن ساالنه به اجراى موسیقى توسط علیرضا قربانى و گروهش 
جشن  اخیر  سال  چند  همچون  نیز  امسال  شد.  روبرو  حاضران  فراوان  استقبال  با  که  داشت  اختصاص 
دور  سال هاى  از  عکسى  نمایشگاه  شد.  پخش  اینترنت  از  زنده  شکل  به  آى تى  کمیته  همت  به  سالگرد 
بود. کانون  تاسیس  سالگرد  جشن  جذاب  حاشیه  فنى،  دانشکده  در   1396 سال  پیشکسوتان  تحصیل 
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پيام نامهپيام نامه 2
ضیافت شام حامیان کانون برگزار شد

 11 چهارشنبه  کانون  پیشکسوت  مهندسان  و  حامیان  شام  ضیافت 
هیات  اعضاى  و  کانون  دبیر  عالى،  شوراى  اعضاى  از  چند  تنى  حضور  با  بهمن، 
مدیره و اعضاى کمیته تجلیل در رستوران سنتى برج میالد برگزار شد.در ابتداى 
مراسم، مهندس روزبه صالح آبادى (عمران 80)، دبیر کانون ضمن خوشامدگویى 
کرد. تشریح  را  ساالنه  جشن  جمله  از  کانون  فعالیت هاى  از  بخشى  حضار،  به 
تجلیل  کمیته  رییس   ،(92 (عمران  طالب پور  محمدحسین  مهندس  ادامه  در 
پرداخت. ساالنه  جشن  برگزارى  مراحل  و  کمیته  این  فعالیت هاى  تشریح  به 

مدیره  هیات  رییس  نایب   ،(51 (مکانیک  کمره اى  محمدرضا  مهندس  سپس 
کانون ضمن تشکر از حضور پیشکسوتان و حامیان مالى کانون از آنان خواست 
همچون گذشته کانون را در پیشبرد اهداف خود به لحاظ معنوى و مالى یارى 
کنند.در پایان و پس از صرف شام، حاضران با یکدیگر عکس یادگارى گرفتند.

 Production, Properties, and Applications of High کتاب
Temperature Coatings تسط دکتر امیر حسین پاك سرشت (متالورژى 82)، 
نایب رییس کمیته متالورژى کانون توسط IGI,Global, USA در آمریکا منتشر 
شد.دکتر پاك سرشت دکترى خود را از پژوهشگاه مواد انرژى گرفته و محقق پسا 
دکترى دانشکده فنى دانشگاه تهران در زمینه مهندسى مواد- مهندسى سطح و 
پوشش است.وى تا کنون 24 مقاله بین المللى؛ 2 کتاب و 10 مقاله کنفرانسى نگاشته 
است. همچنین 5 اختراع به ثبت رسانده و مجرى و همکار 10 طرح پژوهشى و صنعتى 
بوده است.این کتاب در 557 صفحه و 17 فصل نگاشته شده و به سرفصل هایى 
چون پوشش هاى دما باال،  پوشش هاى سد حرارتى جدید، پوشش سد حرارتى نانو 
ساختار، چند الیه، خود ترمیم شونده و پوشش هاى سخت اختصاص دارد. کتاب در 
رابطه با پوشش هاى دماباالى مورد استفاده در صنایع نیروگاهى و هوافضا بوده و  
قسمت اعظم آن را پوشش هاى سد حرارتى مدرن همچون پوشش هاى سد حرارتى 
با مواد جدید، نانو ساختار، چندالیه وخود ترمیم شونده تشکیل مى دهد. همچنین 
به بررسى نحوه اعمال، مشخصه یابى، کاربرد و آخرین پیشرفت هاى پوشش هاى سد 
حرارتى پوشش هاى ضدسایش و خوردگى پرداخته شده است. این کتاب مناسب 
دانشجویان، صنعتگران، محققان و استادن دانشگاهى که در زمینه مهندسى مواد 
را  آن الین  کتاب  این  مى توانند  است.عالقمندان  دارند،  فعالیت  سطح  مهندسى  و 
https://www.igi-global.com/book/production- نشانى  این  از 
کنند. properties-applications-high-temperature/۱۸۳٤٦9تهیه 

آمریکا در  پاك سرشت  دکتر  انتشار کتاب 

فنى دانشگاه تهران آموختگى دانشکده  دوره دانش  هفتمین  هفتاد و 

دانشگاه  فنى  دانشکده  دانش آموختگى  دوره  ششمین  و  هفتاد  مراسم 
در  فنى  دانشکده  فارغ التحصیالن  حضور  با  اسفند  صبح 16  چهارشنبه  تهران 
سال 96، رییس دانشکده فنى،  معاونان، استادان و روساى برخى از دانشکده هاى 
فنى، دبیر کانون، برخى از اعضاى شوراى عالى کانون و جمعى از خانواده هاى 
فارغ التحصیالن  در تاالر چمران دانشکده فنى برگزار شد. در ابتداى این مراسم 
گزارشى  ارایه  ضمن  سخنانى  در  فنى  دانشکده  رییس  سلطانى،  ناصر  دکتر 
وقوع  یعنى  امروزه  شرایط  بیان  به  گذشته  سال  در  فنى  دانشکده  وضعیت  از 
انقالب صنعتى چهارم و سرمایه گذارى روى ایده هاى جوانان پرداخت. وى در 
همین زمینه وعده داد که دانشکده فنى نیز با تاسیس مراکزى قصد دارد به 
پشتیبانى ایده هاى دانشجویان این دانشکده بپردازد. در بخش بعدى مهندس 
پرداخت.  سخنرانى  ارایه  به  فنى  کانون  دبیر   ،(80 (عمران  صالح آبادى  روزبه 
وى در ابتدا ضمن تبریک به دانش آموختگان به افتخار بچه فنى بودن اشاره 
کرد. مهندس صالح آبادى در سخنان خود ضمن بزرگداشت خانواده بزرگ فنى، 
توضیحاتى در خصوص نقش دانشکده فنى در تحوالت اجتماعى و سیاسى ایران 
فارغ التحصیل  مهندسین  کانون  فعالیت هاى  معرفى  با  همچنین  وى  داد.  ارایه 
دانشکده فنى دانشگاه تهران از دانش آموختگان خواست به این کانون بپوندند. 
بخش دیگرى از مراسم به پخش فیلمى از روند تاسیس بنیاد حامیان فنى و 
ادامه  در  داشت.  اختصاص  دانشجویان  و  فنى  دانشکده  به  بنیاد  این  خدمات 
مهندس محمدرضا انصارى (راه و ساختمان 47)، رییس هیات مدیره شرکت 
کیسون و عضو شوراى عالى کانون به بیان تجربیات خود براى جوانان پرداخت. 
را  ایران  در  مهندسى  سال  هزار   5 تاریخچه  خود  سخنان  از  بخشى  در  وى 
کمک  به  مجموعه  یک  در  عنوان  همین  با  کتابى  در  تاریخچه  این  داد.  شرح 
برنامه  دیگر  بخش  مهندسى  سوگند  اداى  است.  شده  منتشر  و  تهیه  کانون 
بود. در ادامه مراسم جوایزى به رتبه هاى نخست دانشکده فنى در رشته هاى 
دکتر  انصارى،  مهندس  سلطانى،  دکتر  حضور  با  بخش  این  شد.  اهدا  مختلف 
موسویان، مهندس صالح آبادى، دکتر مهدى حسن لو(عمران 82)، دکتر جلیل 
آقاراشد محصل(برق 54)، دکتر سهیل محمدى(عمران 68)، دکتر عبدالحسین 
هورفر(الکترومکانیک 46) و دکتر کامبیز بهنیا برگزار شد. در این بخش کانون 
فنى به سه نفر از برگزیدگان المپیاد کشورى با اهداى لوح تقدیر و سکه طال 
تقدیر کرد. همچنین کتاب فارغ التحصیالن امسال نیز توسط کانون تهیه شده 
مراسم  حاشیه  در  نیز  کانون  دبیرخانه  شد.  اهدا  دانش آموختگان  تمامى  به  و 
لباس هاى  با  یادگارى  عکس هاى  گرفتن  پرداخت.  جدید  اعضاى  جذب  به 

بود. مراسم  این  جذاب  بخش هاى  از  گذشته  سال هاى  مانند  فارغ التحصیلى 

عنوان  به  فنى،  دانشکده  دانش آموخته  و  کانون  برق  تخصصى  مهندسى  کمیته  عضو   ،(95 (برق  قارونى  میالد  دکتر 
مهندسى  و  فنى  گروه  در  کشورى»  نمونه  دانشجوى  انتخاب  جشنواره  ششمین  و  «بیست  در  کشورى  نمونه  دانشجوى 
ساعت  از   1396 اسفند   15 سه شنبه  روز  نمونه،  دانشجویان  از  تقدیر  و  جشنواره  اختتامیه  مراسم  شد.  برگزیده 
در  پزشکى  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر  و  فناورى  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  جمهور،  رییس  اول  معاون  حضور  با   15
دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون  مى شود.  برگزار  تهران  پزشکى  علوم  دانشگاه  مرکزى  آمفى تئاتر 
است. آرزومند  را  روزافزون  موفقیت هاى  ایشان  براى  و  گفته  تبریک  قارونى  دکتر  به  را  ارزشمند  موفقیت  این  تهران 
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3پيام نامهپيام نامه
ادب کمیته شعر و  ویژه برنامه اسفندماه 

تجارت صنعت، معدن و  کمیته  بازدید اعضاى 

 1396 اسفند   7 سه شنبه  کانون  ادب  و  شعر  کمیته  محفل  هشتمین  و  سى 
ملک الشعراى  بزرگداشت  عنوان  با  کامپیوتر  و  برق  دانشکده   803 سالن  در 
را  محفل  این  مسئولیت  شد.  برگزار  بهار  چهرزاد  ایشان  فرزند  حضور  با  و  بهار 
بحث،  و  بررسى  به  محفل  اول  بخش  داشت.  عهده  بر  صفرزاده  مهدى  مهندس 
همچنین  بهار،  ملک الشعراى  سیاسى  و  اجتماعى  زندگى  و  زندگینامه  به 
چهرزاد  خانم  محفل،  اول  بخش  ادامه  در  داشت.  اختصاص  وى  تصنیف هاى 
بهار(فرزند ملک الشعرا) به سخنرانى پرداخته و ساعتى به پرسش و پاسخ مهمانان 
همچون  دوم،  بخش  در  گذشت.  ملک الشعرا  زندگى  مختلف  جنبه هاى  از  محفل 
ویژه  شکل  به  برنامه  این  پرداختند.  آزاد  شعرخوانى  به  حاضران  گذشته،  روال 
شد. برگزار  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون  توسط 

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت الیزال الهى و تجدید حیات طبیعت مى باشد

سالى  و  نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک  فنى  بزرگ  خانواده  اعضاى  تمامى   رابه 
شماعزیزان  براى  سبحان  و  متعال  خداوند  ازدرگاه  را  معنویت  و  برکت  از  سرشار 

مینماییم. مسئلت 

زمینه  در  فعال  دانش بنیان،  شرکت هاى  از  یکى  پیشرو،  فناورى هاى  توسعه  مهندسى  شرکت  تحقیقاتى  دفتر  از  اسفند 1396  سه شنبه 7  کانون،  تجارت  و  معدن  صنعت،  کمیته  اعضاى 
تجارى سازى و صنعتى کردن محصوالت مرتبط با انواع انرژى هاى پاك و تجدیدپذیر بازدید کردند.مدیر عامل این شرکت، دکتر خداوردیان، دانش آموخته دوره کارشناسى ارشد مهندسى صنایع 
فناورى  اساس استفاده از  محصوالت این شرکت بر  از دانشکده فنى دانشگاه تهران بوده و با همکارى گروهى دیگر از نخبگان کشور، اهداف و پروژه هاى این شرکت را دنبال مى کند.تولیدات و 
تولید   * است:  رسیده  صنعتى  تولید  مرحله  به  و  یافته  اتمام  شرکت  این  در  موفقیت  با  زیر  پروژه هاى  حاضر،  حال  در  و  بوده  امولوسیون  سوخت هاى  تولید  و   (CVR) کاویتاسیون  راکتورهاى 
 * شده  فناورى  قیرهاى  تولید   * سبک  پلیمرهاى  تولید   * آب)  و  گازوییل  آب،  و  (مازوت  نانوامولیشن  سوخت  تولید   * دیزل  بیو  تولید   * فسیلى  سوخت  هیچگونه  به  نیاز  بدون  آبگرم  بخار 
شهرستان  در  نیز  سنگ  کاغذ  تولید  خط  به زودى  و  شده  راه اندازى  اصفهان  در  شرکت  این  بیودیزل  تولید  خط  حاضر  حال  سنگدر  از  کاغذ  تولید   * سبک  به  سنگین  خام  نفت  انواع  تبدیل 
غیرقابل  و  باال  بسیار  راندمان   * کرد:  خالصه  صورت  این  به  مى توان  را  مختلف  صنایع  در   CVR تکنولوژى  از  استفاده  مزایاى  کلى  طور  به  کرد.  خواهد  آغاز  را  خود  تولید  و  نصب  محالت 
با  شده  تولید  محصوالت  پایین تر  بسیار  شده  تمام  قیمت   * موجود.  صنایع  با  مقایسه  در  بهره بردارى  جهت  تولید  خط  اولیه  تاسیسات  شدن  تمام  ارزان   * مشابه.  صنایع  به  نسبت  مقایسه 
تهران  دانشگاه  فنون  و  علوم  دانشکده  و  نفت  صنعت  پژوهشگاه  با  حاضر  حال  در  شرکت  زیست.این  محیط  با  سازگارى   * تولید.  مراحل  در  امنیت   * کیفیت.  بهبود  با  همراه   CVR تکنولوژى 
شرکت  این  عامل  مدیر  جلسه،  این  خاتمه  کردند.در  اعالم  نیز  را  خود  پژوهشى  پروژه هاى  بخش  در  فنى  دانشکده  با  همکارى  براى  خود  عالقمندى  جلسه  این  برگزارى  با  و  داشته  همکارى 
شود. فراهم  کانون  اعضاى  براى  شرکت  این  صنعتى  واحدهاى  از  بازدید  امکان  آینده  در  تا  شد  قرار  و  داده  را  کانون  با  همکارى  ادامه  قول  ارتباط،  برقرارى  و  آشنایى  این  از  خشنودى  ابراز  با 

افتتاح یک کالس هوشمند دیگر ورودى 1356 و  راه و ساختمان   ورود مهندسان  چهلمین سالگرد 

فنى،  دانشکده  ساختمان  و  راه  مهندسى  رشته   1356 سال  ورودى  دانش آموختگان 
چهارشنبه 8 اسفند 1396 گردهم آمدند تا به پاس چهلمین سال ورودشان به این دانشکده، یاد 
از  دیگر  تن  چند  و  شکرچى زاده  محمد  دکتر  همت  به  گردهمایى  این  کنند.  زنده  را  گذشته  ایام 
هم کالسى هاى قدیم، شکل گرفته بود. در این مراسم عالوه بر تعدادى از دانش آموختگان ورودى 
سال 56، دکتر کامبیز بهنیا، دکتر مجید صادق آذر از استادان قدیمى این دانشکده و دکتر سهیل 
محمدى، رییس دانشکده عمران پردیس  دانشکده هاى فنى حضور داشتند. عالوه بر این چند تن 
از هم کالسى ها به شکل ویدیوکنفرانس از جارخ از کشور در این گردهمایى شرکت کردند.یادآورى 
خاطرات گذشته و ذوق دیدار هم کالسى ها پس از چندین سال حال و هواى جذابى به این دیدار 
دوره  این  همت  با  که  را  کالسى   یکدیگر،  با  ناهار  صرف  ار  پس  بود.حاضران  بخشیده  صمیمانه 
و  بوده  هوشمند  کالس  کردند.این  افتتاح  بود،  شده  تجهیز  عمران  دانشکده  در  دانش آموختگان  از 
بازسازى آن منطبق با آخرین استانداردهاى روز دنیا شکل گرفته است.پیش از این نیز مهندسان 
عمران ورودى سال 1363 یک کالس دیگر از دانشکده عمران را تجهیز و بازسازى کرده بودند. این 
کالس آبان سال 1395 افتتاح شد.مهندسان راه و ساختمان ورودى 1356 پیش از این نیز سى امین 
سال ورود به دانشکده را جشن گرفته بودند. این مهندسان در گروهى تلگرامى با هم در تماس هستند.

تسلیت
 جناب آقاى دکتر زارعى هنزکى

کانون درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن 
مرحومه آمرزش و علو درجات و براى بازماندگان محترم سالمتى و طول عمر 

آرزومند است.
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یاران و یاریگران کانون فنى، 16 اسفند، چهارشنبه شب در سالن غذاخورى استادان در پردیس شماره 2 فنى گرد هم آمدند تا در ضیافتى دوستانه تالش یک ساله یکدیگر را قدر بدارند.
در این ضیافت شام که به سنت هر ساله کانون، در پایان سال برگزار مى شود، حامیان مالى، برخى از اعضاى شوراى عالى، رییس هیات مدیره، دبیر و اعضاى هیات مدیره و اعضاى کمیته هاى مختلف کانون، 
حضور یافتند.در ابتداى این مراسم دکتر جبه دار ماراالنى، رییس شوراى عالى کانون و مهندس روزبه صالح آبادى، دبیرکانون، توضیح کوتاهى از فعالیت هاى کانون ارایه داد و در ادامه با حضور دکتر کمره اى، دکتر 

جبه دار، دکتر شکرچى زاده، دکتر فرزانه، مهندس صالح آبادى و مهندس کمره اى، اعضاى شوراى عالى و هیات مدیره کانون از اعضاى کنونى و همچنین سابق کمیته هاى مختلف تقدیر شد. همچنین در هر کمیته از 
یکى از اعضاى فعال به طور ویژه تقدیر شد. پس از مراسم تقدیر حاضران در محیطى دوستانه به صرف شام پرداخته و در کنار یکدیگر عکس یادگارى گرفتند.اسامى اعضاى فعلى و سابق کمیته ها در پى مى آید. کمیته 

تخصصى مهندسى برق و کامپیوتر
مهندس سیدعلى میرپور، رییس کمیته- مهندس محمد صادق شفیعى، نایب رییس کمیته- مهندس آرش فومن، دبیر کمیته-  مهندس مینا محمدخانى- دکتر میالد قارونى- مهندس آروین ذاکریان- مهندس 

مصطفى درفشیان- مهندس سیدرضا رفیعى طباطبایى- مهندس مهدى دولتى- مهندس نیره قاضى- مهندس پرنیا نقوى- مهندس عبدالحمید نقیبى محمودآبادى- مهندس افسانه آقازاده- مهندس شهریار 
کوزه کنانى- مهندس سپهر سماواتى، عضو فعال کمیته.

کمیته تخصصى مهندسى عمران
مهندس امیر قناعى، رییس و عضو فعال کمیته- دکتر ناهید عطارچیان، نایب رییس محترم کمیته- دکتر نوید خادمى، دبیر کمیته- مهندس مهسا برنده- مهندس محمدحسین طالب پور- مهندس شهزاد علیزاده- 

مهندس مصطفى کارگر- مهندس شهریار طلوعى رخشان- مهندس کورس اطاعتى- مهندس هادى جلیلى- دکتر سیدمحسن حائرى- مهندس على طالقانى- مهندس محمدرضا نجفى ساروکالئى- دکتر مهدى 
صمدزاده- ندا فرهودى.

کمیته تخصصى مهندسى شیمى
مهندس حمید مسگرپور طوس، رییس و عضو فعال کمیته- دکتر فرشاد نورایى، نایب رییس کمیته- مهندس نیلوفر خانجانى، دبیر کمیته- مهندس پرویز هاشم زاده- مهندس سیروس صنعتى- مهندس امیرحسین 

اقبال  منش- مهندس فرشید شهابى- مهندس حسین قنبرى- مهندس غالمرضا عطار کاشانى- مهندس مرضیه حیدرلو- مهندس على فضلى نژاد- مهندس محمدباقرعراقى- مهندس  اسماعیل ذوقى.
کمیته تخصصى مهندسى معدن

مهندس هرمز ناصرنیا، رییس کمیته- مهندس على اکبر ساداتى، نایب رییس کمیته- مهندس زهرا رجبى، دبیر کمیته- دکتر سروش فوالدچى- مهندس مجید اسدى- مهندس منصور برقى- مهندس عبدالحسین 
باباحاجى- مهندس محمدعلى مالك پور- مهندس جواد قانعى- مهندس امیرمحمد على آبادى زاده- مهندس تقى قربانى- دکتر گلناز جوزانى کهن، عضو فعال کمیته.

کمیته تخصصى مهندسى صنایع
مهندس وحید دهقان، رییس کمیته- دکتر سعید جهانمراد نورى، نایب رییس کمیته- مهندس مهدى محمدى- مهندس غالمرضا علیمردانى- دکتر محمد شیخ علیشاهى- مهندس راحیل محمدى- مهندس فرید 

محمدى زاد- مهندس سمیرا همتى- مهندس نرگس دهقان، عضو فعال کمیته.
کمیته تخصصى مهندسى مکانیک

مهندس محمد حسین معین الدین، رییس کمیته- مهندس محسن مهرى، دبیر کمیته- مهندس محمدرضا کمره اى- مهندس سیاوش پیران- مهندس علیرضا انتظارى- مهندس شهرام صادقى- مهندس سیدرضا 
فرزانه- مهندس حمیدرضا بهمنش- مهندس امیرحسین نجفى- مهندس شهناز رستمى- مهندس محمدرضا مسعودیه- مهندس شمس الدین صبورى- مهندس احمدرضا قوامى- مهندس احسان غفارى- مهندس 

عبدالرسول معمار مشرفى- مهندس پیمان جهان، عضو فعال کمیته.
کمیته تخصصى مهندسى متالورژى

دکتر سید على سیدابراهیمى، رییس کمیته- دکتر امیرحسین پاك سرشت، نایب رییس کمیته- دکتر مهدى ملکان، دبیر کمیته- مهندس امیر گواهى- مهندس کیانوش اکبرى پور- مهندس کیوان حاجى بهرامى- 
مهندس حسین عباسى- مهندس سامان الجوردى- مهندس محمدحسین فرجادى- مهندس سیدمحمدرضا مرتضوى- دکتر علیرضا آقامحمدى- مهندس سودابه نخعى آشتیانى- مهندس شقایق قره گوزلو- مهندس 

زهره اکبرى، عضو فعال کمیته.
کمیته تخصصى مهندسى نقشه بردارى

دکترحیدر راستى ویس، رییس کمیته- مهندس سعید میربرون، نایب رییس کمیته- مهندس سیمین سادات میروهابى، دبیر کمیته- مهندس احسان زرین فر- مهندس عربشیبانى- مهندس محمد فاضل- مهندس 
مهدى رضاییان- مهندس سعید دلیرى- مهندس مژگان چمنى.

کمیته نظام فنى و  اجرایى کشور
مهندس مهدى باطنى، رییس کمیته- مهندس  شهزاد علیزاده، نایب رییس کمیته- مهندس تقى قربانى- مهندس نصرت اهللا آقاجانى- مهندس على نعمت اللهى- مهندس جهانگیر عصرآزاد- مهندس منصور برقى- 

مهندس زینب حاجى حسینى، عضو فعال کمیته.
کمیته صنعت معدن و تجارت

مهندس شهریار کوزه کنانى، رییس کمیته- مهندس راحیل محمدى، دبیر کمیته-  مهندس على اصغر گواهى، نایب رییس کمیته- مهندس غالمرضا علیمردانى- مهندس محمدجعفر صادقى پناه- دکتر سیدسعید 
جهانمراد نورى- مهندس نرگس دهقان.

کمیته بازدید
مهندس رضا یوسفى، رییس کمیته- مهندس مجید کامیاب؛ مهندس زینب حاج حسینى- مهندس آرمین نظرى- مهندس خاطره لکستانى- مهندس عرفان شاه محمدى- مهندس پرستو هدایت زاده- مهندس 

امیرحسین نیکوفرد، عضو فعال کمیته.
کمیته انتشارات

مهندس هرمز ناصرنیا، رییس کمیته- مهندس فرهاد بوترابى- مهندس محمدرضا کمره اى- مهندس بهمن حشمتى- دکتر مرتضى امینى- دکتر محمدحامد امام جمعه زاده- مهندس على امام- مهندس پرویز ونداد، 
عضو فعال کمیته.

IT  کمیته
مهندس محمدعلى میرپور، رییس کمیته- مهندس محمدصادق شفیعى- مهندس رضا یوسفى- مهندس میرعلیرضا مهنا- مهندس علیرضا ماهیار- مهندس محمدحسین طالب پور.

کمیته شعر و ادب
مهندس میثاق قبادى، رییس کمیته- مهندس راحله سیر، دبیرکمیته- مهندس محسن حاجى بابایى- مهندس عارف شفیعى- مهندس پدرام مسعودى- مهندس رضا یوسفى- مهندس هانیه نایب ولى- مهندس فاطمه 

توانایى- مهندس فاطمه مهدیه- مهندس فاطمه هرمززاده- مهندس حسن فوادى، عضو فعال کمیته.
کالس زبان کانون

مهندس احمد حاجى سلیمى- مهندس مهدى صفائیان- مهندس مجید کامیاب- مهندس نسترن تکمیل همایونى، عضو فعال کمیته.
کالس مثنوى خوانى

مهندس رضا یوسفى- مهندس هادى زاده- مهندس سیروس ریاحى- خسرو رضى.
کمیته تجلیل

مهندس محمدحسین طالب پور، رییس کمیته- مهندس آبتین آب یار، نایب رییس کمیته- امید ادیب زاده، دبیرکمیته- مهندس محمدرضا کمره اى- میالد یزدان نژاد- مهندس هادى بیگى- مهندس پیمان ذوق- 
مهندس سعید صمدى- مهندس علیرضا ندافى- مهندس امیرحسین ابریشم کار- مهندس فرزاد معمارى- کسرى حسینى- علیرضا دهقان نیرى- مهندس سپهر پارسا- محسن عرب ها- مهندس آرش فومن- مهندس 

ارسالن اسماعیلى- مهندس ستار ساالرى- مهندس سپهر سماواتى- مهندس جمال خسرو- مهندس شهریار طلوعى- مهدى پایمرد- مهندس علیرضا راعى- مهندس امیراسماعیل حسن پور- سیدفرید آل رسول- 
مهندس سیدحمید سیدهاشمى ریزى- امیرحسین شیوافرد- مهندس محمد حبیبى- مهندس امین محمدى- مهندس امیر موسویان- مهندس رضا نصرآبادى- یوسف خضرى آذر- امیرحسین علم طلب- مهدى فالح- 

محمد احمدى- حامد پاشایى- مهندس محمدمهدى جانبازى- على رمضانى- مهندس معراج سهرابى- سیدجواد عیسى زاده- مهندس فرنود فارسى جانى- مهندس شایان شایسته- شیوا ثنائى- نیلوفرکیانى- فاطمه 
الیاسى- الناز بشیر- مهندس آناهیتا بلورانى- نسرین زمردى- مهندس بهنوش فرزان- ساغرداورى- مهندس فاطمه امیرپورسعید- مژده فیروزبخت- مهندس نگین ایرانپور- عاطفه آشورپور- الهه آقابابائیان- دیبا 

ده مشکى- مهندس نیلوفر دین محمدى- مهندس سعیده یادگارى- مریم السادات سمائى- نگین نادرى- مهندس زهره اکبرى- مهندس ملیحه طبسى- مهندس مریم فهام- مهتاب گودرزى- مهندس فائزه هاشمى- 
سحر ایجى- الله خندگى- غزاله جعفر صالحى- (مهندس سرونازمصورى و مهندس محمدحسین عبدى زاده و مهندس امین عنایتى اعضاى فعال کمیته.)


