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بهمن ماه 1396

جشن سالگرد تاسیس کانون و تجلیل از مهندسان 
فارغ التحصیل پیشکسوت سال 1346 ،مهندسان برجسته و 

استادان بازنشسته 

از اعضاى محترم کانون دعوت به عمل مى آید در جشن ساالنه کانون که 
به مناسبت تجلیل ازاستادان برجسته ،  استادان بازنشسته و مهندسانى 
شرکت  میشود،  برگزار  میگذرد  آنان  التحصیلى  فارغ  از  سال  پنجاه  که 
نمایید. این مراسم ساعت 17 روز 25 بهمن ماه 1396 آغازخواهد شد. 

همچنین در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکسى از پیشکسوتان در 
سرسراى دانشکده فنى از ساعت 16 دایر خواهد بود . 

*اجراى موسیقى زنده توسط گروه استاد علیرضا قربانى پایان بخش 
جشن کانون خواهد بود.

دى ماه در گردهمایى  از سفر به جنوبگان  روایتى 
گردهمایى دى ماه کانون به روایت مهندس میرعلیرضا مهنا (معدن 67)،عضو شوراى عالى و هیات مدیره کانون، از سفر به قلب قاره 

اعضاى  از  تعدادى  بر  عالوه  گردهمایى  این  داشت.در  اختصاص  قاره  این  ارتفاعات  در  ایرانى  نخستین  کوهنوردى  تجربه  از  گزارش  و  جنوبگان 
جهانگرد  امیدوار،  عیسى  ایران،  کوهنوردى  فدراسیون  رییس  تهران،  دانشگاه  کوهنوردى  کمیته  اعضاى  کانون،  مدیره  هیات  و  عالى  شوراى 
ایرانى و تعدادى  از دانشجویان و عالقمندان به ورزش کوهنوردى شرکت داشتند.این گردهمایى عصر چهارشنبه 27 دى ماه در تاالر چمران 
در  توضیحاتى  حاضران،  به  خیرمقدم  با  کانون  دبیر   ،(80 (عمران  صالح آبادى  روزبه  مهندس  گردهمایى  ابتداى  شد.در  برگزار  فنى  دانشکده 
کرد. دعوت  مى شود،  برگزار  بهمن   25 که  کانون  ساالنه  جشن  به  را  حاضران  همچنین  و  داد  ارایه  کانون  در  مهنا  مهندس  فعالیت  خصوص 

در ادامه مهندس مهنا گزارش مفصلى از سفر به جنوبگان ارایه داد و چالش ها و نکات مهم أین سفر را با حضار مطرح کرد.در پایان با اعطاى 
مهندس  امیدوار،  عیسى  کانون،  مدیره  هیات  رییس  فرزانه،  دکتر  توسط  تقدیر  مراسم  شد.  تقدیر  مهنا  مهندس  از  کانون  سوى  از  تقدیر  لوح 
نیز  امیدوار  عیسى  تا  شد  فراهم  فرصتى  برنامه  انتهاى  شد.در  انجام  کوهنوردى  فدارسیون  رییس  زارعى،  رضا  و  (مکانیک 45)  نوتاش  ابراهیم 

سخنان کوتاهى درباره سفرهاى خود بیان کند.گرفتن عکس یادگارى با اعضاى گروه کوهنوردى دانشگاه تهران از دیگر بخش هاى برنامه بود.
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معین فر مهندس  برگزارى مراسم نکوداشت 

حامیان  بنیاد  فنى،  کانون  توسط  کشور،  مهندسى  عرصه  در  تالش  عمر  یک  عنوان  با   ،(30 ساختمان  و  (راه  معین فر  على اکبر  مهندس  زنده یاد  نکوداشت  مراسم 
فنى و دانشکده فنى و با همکارى جامعه مهندسان مشاور ایران عصر چهارشنبه 20 دى در تاالر چمران دانشکده فنى برگزار شد.در این مراسم عالوه بر خانواده مهندس 
از  جمعی  کانون،  عالى  شوراى  اعضاى  از  برخى  و  دبیر،رئیس  مدیره،  هیات  فنی،  بنیاد  مدیرعامل  فنى،  دانشکده  رییس  تهران،  دانشگاه  رییس  وى،  دوستداران  و  معین فر 
مفید  اثرات  درباره  کانون،  دبیر   ،(80 (عمران  صالح آبادى  روزبه  مهندس  کوتاه  سخنان  با  مراسم  داشتند.این  حضور  کانون  اعضاي  و  فنى  دانشکده  دانشجویان  و  استادان 
فنى  دانشکده  رییس  سلطاتى،  پرداختند.دکتر  وى  سیاسى  و  فرهنگى  علمى،  شخصیت  ویژگى هاى  بیان  به  سخنرانان  ادامه  شد.در  آغاز  کانون  در  معین فر  مهندس  حضور 
سخنران بعدى بود که به لزوم استفاده و بهره بردن از شخصیت هایى همچون مهندس معین  فر در زمان حیات اشاره کرد.در بخش بعدى دکتر پرویز جبه دار ماراالنى (برق 
42)، رییس شوراى عالى کانون با بیان آشنایى خود با مهندس معین فر در ابتداى تشکیل کانون به تشریح عالقه ایشان به اعتالى دانشکده فنى و فعالیت هاى اجتماعى 
از این حیث پرداخت. وى همچنین به انتخاب مهندس معین فر به عنوان مهندس برجسته از سوي کانون در سال 1381 اشاره کرد.در ادامه فیلم کوتاهى از فعالیت هاى 
اجتماعى مهندس معین فر که توسط کانون تهیه شده بود، به نمایش درآمد.دکتر نیلى احمدآبادى، رییس دانشگاه تهران سخنران بعدى این مراسم بود. وى به بیان برخى 
ایشان پرداخت. وى همچنین به لقب مهندس معین فر، پدر علم زلزله شناسى ایران، به خاطر فعالیت هاى  خاطرات خود از چهره علمى مهندس معین فر و مرور زندگى  از 
کرمانشاه  زلزله  با  ارتباط  در  معین فر  مهندس  گرانقدر  عمر  آخر  روزهاى  در  شهرسازى  و  مسکن  تحقیقات  مرکز  مصاحبه  از  کوتاهى  کرد.فیلم  اشاره  عرصه  این  در  زنده یاد 
تهیه شده بود که در بخش بعدى به نمایش درآمد.دکتر محمد شکرچى زاده (راه و ساختمان 64)، معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات راه و شهرسازى و عضو شوراى عالى 
کانون سخنران بعدى مراسم در سخنان خود به تشریح زحمات مهندس معین فر در ورود و استقرار شبکه شتاب نگارى زلزله در کشور پرداخت.تقدیم لوح تقدیرى از سوى 
مرکز تحقیقات راه و شهرسازى به خانواده مهندس معین فر بخش دیگرى از برنامه بود.دکتر رضا فرجى دانا (برق و کامپیوتر 65)، مدیر عامل بنیاد حامیان فنى در سخنان 
جامعه  رییس  ساختمان 58)،  و  (راه  گتمیرى  بهروز  کرد.دکتر  اشاره  قدرت  مقابل  در  ناپذیرى  تسلیم  و  نفس  سالمت  یعنى  معین فر  مهندس  شخصیتى  دیگر  بعد  به  خود 
پرداخت. ایشان  آزادگى  و  شجاعت   ، تواضع  جمله  از  معین فر  مهندس  اخالقى  سجایاى  دیگر  تشریح  به  خود  سخنان  در  کانون  عالى  شوراى  عضو  و  ایران  مشاور  مهندسان 

کتیرایى  مهندس  و  معین فر  مهندس  با  گذشته  سال هاى  در  کار  از  خاطره اى  کانون،  عالى  شوراى  رییس  نایب   ،(42 ساختمان  و  (راه  عطاردیان  محمد  مهندس  ادامه  در 
کرد. تشکر  مراسم  این  در  حضورشان  بابت  حاضران  از  گرامیشان،  پدر  از  خاطره اى  بیان  ضمن  معین فر  مهندس  فرزند  معین فر،  فرید  دکتر  برنامه  پایان  کرد.در  بیان  را 

تجارت کانون صنعت، معدن و  کمیته  در  در ایران و جهان  وضعیت بازار نفت و انرژى  بررسى 

کمیته صنعت، معدن و تجارت کانون در جلسه هفتگى خود که 30 دى ماه در دفتر کانون برگزار 
شد، از دکتر منوچهر تکین، یکى از کارشناسان برجسته بخش نفت و انرژى کشور، دعوت کرد تا موضوع 
نفت و انرژى به بحث و گفت و گو بگذارد.این گفت و گو با عنوان «نفت تمام شدنى، اوپک و ایران» انجام 
دکتراى  منچستر،  دانشگاه  از  زمین شناسى  رشته  در  کارشناسى  مدرك  داراى  تکین  منوچهر  شد.دکتر 
کلمبیا  دانشگاه  نیزدر  را  دریایى  ژئوفیزیک  زمینه  در  پژوهش  دوره  و  بوده  کمبریج  دانشگاه  از  ژئوفیزیک 
گذرانده و در مراجعت به ایران دوره کارشناسى ارشد مدیریت بازرگانى را هم در سازمان مدیریت صنعتى 
و  سازمان ها  در  سال   50 از  بیش  است.وى  شده  فعالیت  و  کار  عرصه  وارد   1346 سال  از  و  کرده  طى 
شرکت هاى مختلف شامل، شرکت هاى عامل نفت، سازمان زمین شناسى کشور، شرکت نفت پان امریکن، 
مرکز  و  وین  در  اوپک  دبیرخانه  ایران،  نفت  ملى  شرکت  پژوهش هاى  مرکز  ایران،  مار  اولترا  نفت  شرکت 
مطالعات جهانى انرژى در لندن فعالیت کرده و در حال حاضر نیز به عنوان کارشناس و مشاور مستقل 
نفت و تنرژى در لندن مشغول به کار است.دکتر تکین در این جلسه به مرور وضعیت بازار نفت و انرژى 
در ایران و جهان در 150 سال گذشته پرداخته و سخن خود را از استخراج نفت از اولین چاه در ایالت 
از  مدت  این  در  را  بازار  در  نفت  عرضه  و  استخراج  روند  و  کرده  آغاز  سال 1859  در  امریکا  پنسیلوانیاى 

نظر فراز و نشیب قیمت ها، یافتن منبع جدید، نیاز بازار در دوره هاى مختلف، رکود در صنعت در برهه اى از زمان همراه با کاهش تقاضا، ظهور کشورهاى جدید صنعتى 
سرمایه گذارى  تقاضا، یافنن منابع جدید تولید انرژى و کاهش نیاز به سوخت هاى فسیلى، نقش اوپک در تنظیم بازار جهانى، نیاز ایران به  مانند چین و هند و افزایش 
سفرهاى  در  تا  داد  قول  تکین  دکتر  خاتمه  پرداخت.در  دیگر  موارد  و  کشور  نفت  چاه هاى  از  برداشت  افزایش  منظور  به  جدید  تکنولوژى هاى  از  استفاده  لزوم  خارجى، 
بعدى خود به ایران با برنامه ریزى بهتر در جلسه دیگرى که تعداد بیشترى از اعضاى کانون حضور داشته و به ارایه مطالب جدید و پاسخگویى به سواالت اعضا بپردازد.
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فنى در دانشکده   MBA دوره کوتاه  در  پذیر  پذیرش دانش 

کوهنوردى با اسکى قهرمانى  رضایى درمسابقات  مهندس ترانه  موفقیت 

دانش پذیر  مى شود،  برگزار  تخصصى  عالى  آموزش هاى  دفتر  توسط  که  کوتاه مدت   MBA دوره  بیستمین  براى  فنى  دانشکده هاى  پردیس 
علوم  کشاورزى،  مهندسى  مدیریت،  مهندسى،  فنى  رشته هاى  از  یکى  در  کارشناسى  مدرك  حداقل  باید  داوطلبان  دوره ها  این  در  نام  ثبت  مى پذیرد.براى 
از   14 باید  حداقل  کارشناسى  مقطع  در  داوطلبان  معدل  همچنین  باشند.  داشته  حسابدارى  و  آمار  فیزیک،  شیمى،  کامپیوتر،  علوم  ریاضى،  اقتصادى، 
مى شود. آغاز   1397 فروردین  سوم  هفته  از  کالس ها  و  است   1396 ماه  اسفند  سوم  هفته  تا  نام  ثبت  باشد.مهلت   20 از   15 کارشناسى ارشد  مقطع  در  و   20
کنند. http://eng.ut.ac.ir/mba.htmمراجعه  اینترنتى  آدرس  به  مى توانند،  دوره ها  این  در  نام  ثبت  و  بیشتر  اطالعات  کسب  براى  عالقمندان 

پنجمین دوره مسابقات قهرمانى کشور کوهنوردى با اسکى 28 و 29 
دى ماه در پیست اسکى آلوارس واقع در سرعین اردبیل برگزار شد. بر اساس 
گزارش کمیته کوهنوردى با اسکى فدراسیون کوهنوردى و صعود هاى ورزشى 
در این مسابقات در بخش زنان ماده ورتیکال دسته بزرگساالن: مهندس ترانه 
رضایى(پلیمر 91) اول، زهره افقى و مرضیه بها به ترتیب به سکوهاى دوم و 
سوم راه یافتند. همچنین در دسته جوانان ماده ورتیکال: عبدالرحمان قزاق اول، 
على کلهر دوم و آراد یوسف پور سوم شدند. همچنین ابوالفضل ساوه اى قهرمان 
ارزنده کشورمان روز پنجشنبه 28 دیماه در بخش مردان این مسابقات در دسته 
بزرگساالن ماده ورتیکال موفق به کسب سکوى نخست شد؛ نوید مقدید و محسن 
ساوه اى نیز به ترتیب سکوهاى دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.کانون 
مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران این موفقیت را به مهندس 
ترانه رضایى تبریک گفته و براى وى موفقیت هاى روزافزون را آرزومند است.

نمایندگان دانشگاه تهران و دانشکده فنى در نشست منطقه اى یونسکو 
در مالزى شرکت کردند. به گزارش روابط عمومى دانشگاه تهران، چند تن 
از استادان دانشگاه تهران 8 و9 آذر 1396 در نشست منطقه اى یونسکو 
با عنوان «تقویت تعامل و تبادل دانش بین مراکز و کرسى هاى مرتبط با 
علوم طبیعى در آسیا و منطقه اقیانوس آرام» به منظور ترویج همکارى هاى 
پنانگ  جزیره  در  روزه  دو  نشست  این  در  کردند.  شرکت  جنوب  جنوب 
مالزى، عالوه بر جمهورى اسالمى ایران، نمایندگانى از کشورهاى مالزى، 
شیوه  داشتند.  حضور  ژاپن  و  چین  مغولستان،  نیجریه،  تیمور،  اندونزى، 
مشارکت و ایفاى نقش فعال کرسى ها و مراکز درجه 2 یونسکو در هر یک 
از اهداف 17 گانه توسعه پایدار یکى از مباحث مهم مطرح شده در این 
نشست منطقه اى بود. این نشست با ارایه پیشنهادها و راهکارهایى جهت 
هم افزایى همکارى هاى بین المللى میان مراکز و کرسى هاى مربوط به علوم 
طبیعى یونسکو پایان یافت. دکتر محمدحسین صراف زاده، دانشیار دانشکده 
مهندسى شیمى پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران، مهندس مجید 
روستایى  برنامه ریزى  و  جغرافیا  رشته  دکترى  دانشجوى  خانیکى،  لباف 
دانشگاه تهران و کارشناس پژوهشى مرکز بین المللى تحت نظارت یونسکو 
با عنوان قنات و سازه هاى تاریخى آبى، دکتر گلناز جوزانى کهن، استادیار 
در  یونسکو  کرسى  بین الملل  روابط  مسئول  و  معدن  مهندسى  دانشکده 
آموزش مهندسى پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران به نمایندگى از 

دانشگاه تهران در این نشست شرکت داشتند.

منطقه اى یونسکو  در نشست  فنى  تخصصى مهندسى مکانیک اعالم شدحضور نمایندگان دانشگاه تهران و دانشکده  کمیته  نتایج انتخابات 

انتخابات کمیته تخصصى مهندسى مکانیک کانون عصر شنبه 30 دى 
محمدرضا  مهندس  جلسه  این  شد.در  برگزار  فنى  دانشکده  رجب بیگى  تاالر  در 
داد.  ارایه  قبل  دوره  در  کمیته  فعالیت هاى  از  گزارشى  کمره اى،  محمدآبادى 
تخصصى،  کمیته هاى  هماهنگى  هیات  دبیر  ناصرنیا،  هرمز  مهندس  همچنین 
سخنانى  نیز  جهان  پیمان  مهندس  آن  از  پس  و  خورشیدى   آذر  مهندس 
و  تخصصى  هاى  کمیته  اهداف  و  وظایف  شرح  و  تشکیل  تاریخچه  پیرامون  
هاى  کاندیدا  ادامه  در  کردند.  ارایه  مکانیک  مهندسى  تخصصى  کمیته  عملکرد 
این انتخابات به معرفى خود پرداختند سپس حاضران آراى خود را به صندوق 
ریختند. نتایج این انتخابات به تریتب آرا کسب شده بدین شرح است.مهندس 
مهندس  کمره اى؛  محمدرضا  مهندس  انتظارى،  علیرضا  مهندس  جهان؛  پیمان 
پیران؛  سیاوش  مهندس  معین الدین؛  حسین  محمد  مهندس  مهرى؛  محسن 
فرزانه؛  سیدرضا  مهندس  و  اصلى  اعضاى  عنوان  به  صادقى؛  شهرام  مهندس 
انتخاب  کمیته  این  على البدل  اعضاى  عنوان  به  بهمنش  حمیدرضا  مهندس 
رسید. کانون  مدیره  هیات  تایید  به  انتخابات  این  نتایج  است  ذکر  شدند.شایان 
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پيام نامهپيام نامه

پيام نامهپيام نامهپيام نامه
پیام نامهپیام نامه

پيام نامهپيام نامه
پيام نامهپيام نامه
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

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

طراحى  تخصص:  رشته:عمران   کد:6759 
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

فروش سررسید کانون
هرسال،  روال  مطابق  رساند،  می  کانون  محترم  اعضاى  اطالع   به 
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، 
سریعتر  چه  هر  زمان  محدودیت  به  توجه  با  شود،  می  درخواست 
کانون  دفتر  به  را  خود  نیاز  مورد  سالنماي  نوع  و  سفارش  تعداد 
ها  قیمت  از  اطالع  و  بیشتر  اطالعات  دریافت  براى  فرمایند.  اعالم 

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

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 

استخدام 

استخدام تمام وقت برنامه نویس Android و iOS مسلط به Java و 
Swift و برنامه نویس مسلط به PHP و Laravel (ترجیحا با نمونه کار)

mazii@hotmail.com :ارسال رزومه

تسلیت

 جناب آقاى مهندس امیراسماعیل حسن پور( مکانیک 89)
کانون درگذشت پسرعمو و همسر گرامیشان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال 
براى آن مرحومان آمرزش و علو درجات و براى بازماندگان محترم سالمتى و طول عمر 

آرزومند است.

 بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مهندس اکبر مروستى (راه وساختمان 44)، 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.

ایران  مهندسى  آموزش 
برگزار میکند :

چرا خانه خرابیم 
 29 یکشنبه   : تاریخ 
بهمن 1396 ساعت 15

جالل  بزرگراه   : مکان 
فنى  دانشکه  احمد،  آل 

دانشگاه تهران 
ساختمان دانشکده برق، 

طبقه 8، سالن804


