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و  چالش ها  «بررسى  عنوان  با  شهرى  فاضالب  و  آب  امور  در  ارشد  مدیران  از  شفیعى  عباس  مهندس  سخنرانى  به  کانون  ماه  مهر  گردهمایى 
فرصت هاى پیش روى مدیریت منابع آب و سرمایه گذارى بخش خصوصى در حوزه فعالیت هاى صنعت آب» اختصاص داشت.

این گردهمایى با حضور تنى چند از اعضاى عالقمند کانون عصر چهارشنبه 26 مهر ماه در تاالر رجب بیگى دانشکده فنى دانشگاه نهران برگزار شد.
این برنامه با توضیحى کوتاه توسط مهندس اسماعیل مسگرپور طوسى (مکانیک 59)، عضو هیات مدیره کانون در خصوص پیشینه مهندس 
شفیعى در حوزه آب آغاز شد.سپس مهندس شفیعى در سخنانش شرح جامعى از مشکالت مدیریت آب و چگونگى ورود بخش خصوصى در این 
حوزه ارایه داد. جلسه با پرسش و پاسخ ادامه یافت. در پایان جلسه از مهندس شفیعى با تقدیم کتاب پنج هزار سال مهندسى ایران و لوح یادبود 

توسط مهندس محمد عطاردیان (راه و ساختمان 38)، نایب رییس شوراى عالى کانون و مهندس اسماعیل مسگرپور تقدیر شد.

در گردهمایى مهر ماه کانون در کشور»  بررسى «مدیریت بحران آب 
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فنى در دانشکده  آیسته  روز  برگزارى 

با  صنعت  و  دانشجویان  استادان،  آشنایى  هدف  با  آیسته  روز 
اهداف آیسته در روز 23 مهرماه در دانشکده فنى دانشگاه تهران برگزار 
شد.در این همایش که با حضور گسترده اى همراه بود، در ابتدا مهندس 
محمد حسین افتخار دبیر اجرایى کمیته آیسته ایران و مسئول استراترژى 
در  توضیح  به  شرکت کنندگان  به  خوشامدگویى  ضمن  جهانى  آیسته 
اشتوکل  فرانس  سپس  پرداخت.  ایران  آیسته  کمیته  ساختار  خصوص 
مسئول دفتر دآآد آلمان ضمن استقبال از افزایش همکارى ها بین آیسته 
دانشجویى  تبادالت  تعداد  که  کرد  امیدوارى  ابراز  آلمان  و  ایران  کشور 
بین دو کشور  که در حال حاضر 25مورد در سال است براى سال هاى 
آینده افزایش بیشترى پیدا کند. در ادامه نیز دکتر محمد شکرچى زاده 
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى و دبیر کمیته ملى آیسته 
خرسندى  اعالم  ضمن  ایران  آیسته  کمیته  تاریخچه  بیان  ضمن  ایران 
از وضعیت فعلى کمیته آیسته ایران ابراز امیدوارى کرد تا با همکارى 
دانشگاه تهران و سایر موسسات آموزش عالى و همچنین صنعت تعداد 
خانم  همچنین  برسد.  سال  در  تبادل  به 100  سال 1400  تا  تبادالت 
کتلین مسئول آیسته استرالیا نیز ضمن ارایه گزارش در خصوص وضعیت 
آیسته استرالیا مطالبى در خصوص اهداف و وضعیت کمیته ایسته جهانى 
ارایه کرد. در ادامه مراسم از همکاران کمیته آیسته ایران نیز تقدیر به 
عمل آمد و در پایان نیز میزگرد دانشجویى با هدف آشنایى دانشجویان 
با نحوه عضویت در کمیته و شرکت در فرصت هاى کارآموزى برگزار شد.

مهندس منوچهر احتشامى (راه و ساختمان 37)، در اختتامیه نهمین همایش 
ملى قیر و آسفالت و ماشین آالت، به عنوان «چهره برگزیده صنعت قیر و آسفالت 
دنیا  به  بروجرد  در  سال 1315  احتشامى  شد.مهندس  معرفى  سال 96»  در  کشور 
از  ساختمان  و  راه  مهندسى  رشته  در  فوق لیسانس  درجه  با  سال 1337  وى  آمد. 
خود  کارى  دوره  طول  در  احتشامى  مهندس  شد.  فارغ التحصیل  فنى  دانشکده 
سمت هاى متعددى را در حوزه خدمات مهندسى و نظارت و سرپرستى در طرح هاى 
مدیر  به  توان  مى  نمونه  براى  که  است  داشته  عهده  بر  راهسازى  و  شهرى  عمران 
ترابرى  و  راه  وزارت  خاك  مکانیک  و  فنى  آزمایشگاه  عاملى  مدیر  آسفالت،  کلى 
خدمات  ارایه  دلیل  به  وى  کرد.  اشاره  تهران  شهردارى  ترافیک  و  فنى  معاونت  و 
است. شده  معرفى  راهسازى  ماندگار  چهره  به عنوان  ترابرى،  و  راه  وزرات  در  عالى 

وى در سال 1360  پس از بازنشستگى از شهردارى شرکت «مهندسین مشاور اتحاد 
راه» با کمک تعدادى از همکاران قدیمى خود تاسیس کرده و تا کنون در این شرکت 
مشغول به کار است.مهندس احتشامى عالوه بر این ید طوالیى در زمینه نویسندگى 
دارد.وى در طول زندگى حرفه اى خود بیش از 15 عنوان کتاب و بیش از 20 مقاله 
علمى به رشته تحریر در آورده است، با این همه در میان کتاب هایى که در زمینه هاى 
تخصصى نگاشته، توانسته با بیش از 5 سال مطالعه و تحقیق در خصوص فردوسى 
همایش،  این  درآورد.اختتامیه  تحیرى  رشته  به  نیز  را  فردوسى»  بارگاه  کتاب «در 
چهارشنبه سوم آبان ماه با سخنرانى دکتر محمد شکرچى زاده (راه و ساختمان 65)، 
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى و  دکتر مهرداد تقى زاده معاون حمل 
 و  نقل وزارت راه  و  شهرسازى، دکتر سیدرضا حسینى مدیرعامل شرکت آزمایشگاه 
همایش  این  افتتاحیه  شد.در  برگزار  مسئوالن  از  تعدادى  و  خاك  مکانیک  و  فنى 
محمد  دکتر  و  شهرسازى  و  راه  وزیر   ،(68 ساختمان  و  آخوندى(راه  عباس  دکتر 
شکرچى زاده(راه و ساختمان 65)، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى، 
مهندس داوود کشاورزیان معاون وزیر و رییس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، 
دکتر پیروز حناچى معاون فنى  و  عمرانى شهردارى تهران و تعداد دیگرى از مسئوالن 
دست اندرکار این رشته برگزار شد.این همایش به بررسى عملکرد آسفالت، ممیزى 
کارخانجات آسفالت، چالش هاى پیش روى استفاده از بازیافت آسفالت و مطالبى از 
این دست اختصاص داشت. همچنین در حاشیه این همایش نمایشگاه محصوالت قیر 
و آسفالت نیز برگزار شد. نهمین همایش ملى و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آالت 
همایش از دوم تا چهارم آبان ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن  و  شهرسازى برگزار  شد.

قیر و آسفالت کشور صنعت  منوچهر احتشامى به عنوان چهره برگزیده  مهندس  معرفى 

SPIEدانشجویى المپیاد  در  موفقیت دانشجویان دانشکده برق 

دانشجویان دانشکده مهندسى برق و کامپیوتر پردیس دانشکده هاى 
فنى دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه هاى برتر و درخشش در بیست 
و دومین المپیاد علمى-دانشجویى کشور شدند.عنوان هاى کسب شده از 
سوى دانشجویان عبارت است از: علیرضا روشن ضمیر: رتبه اول مهندسى 
محمد   ، کامپیوتر  مهندسى  سوم  عبیرى:رتبه  امیرحسین   ، کامپیوتر 
فارغ التحصیل  مهندسین  کانون  برق       مهندسى  هشتم  رتبه  صادقى: 
توفیق  دانشجویان،  این  به  تبریک  عرض  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده 
روزافزون این عزیزان را در مسیر توسعه علمى و پژوهشى کشور آرزو دارد.

چهارمین سفر ورودى هاى 63 عمران دانشکده فنى به بازدید 
از شهر کهن کرمان مرکز بزرگ ترین استان کشور، به سرپرستى جالل 
روح االمینى و با همراهى 15 نفر از همدوره اى ها اختصاص داشت. این 
سفر از اول تا پنجم آبان 96 برگزار شد. این سفر بعدازظهر جمعه پنجم 
آبان 96 با بازگشت از طریق فرودگاه کرمان خاتمه یافت.برنامه سفر 
بعدى گروه در اردیبهشت 97 به شهر نیشابور و به مناسبت سى امین 
.این گروه پیش  سربازى اختصاص یافته است  سالگرد دوران آموزش 
بودند. کرده  سفر  شیراز  و  کیش  جزیره  اردبیل،  شهرهاى  به  این  از 

ورودى هاى 63 عمران به کرمان سفر کردند
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تخصصى مهندسى عمران اعالم شد کمیته  نتایج انتخابات 

منتشر شد پیاده اى»  کتاب «آشنایى با ساختارهاى 
بزرگ  استاد  نوشته  پیاده اى»  ساختارهاى  با  کتاب «آشنایى 

شطرنج «موریسیو فلورس ریوز» با ترجمه مهندس محمد خیرخواه 
انتشارات  توسط  کتاب  این  شد.  منتشر   (68 (متالورژى  ثابت قدم 
آن 28  در  نویسنده  و  است  شده  منتشر  سال 1396  در  شباهنگ 
ساختار متداول را با جزییات کامل بررسى و تمام طرح ها و ایده هاى 
ارایه   با  و  معرفى  کالم  شیوایى  با  را  آنها  در  موجود  استراتژیک 
و  بازنمایى  عمل  در  را  آنها  جهان،  اول  تراز  بازى هاى  از  مثال هایى 
شیوه  به کارگیرى و اجراى عملى طرح و ایده متداول در این بازى ها 

را به خواننده نشان داده و کار 
را  پیاده»  «ساختار  آموزش 
است.  رسانده  خود  به منتهاى 
استاد  ریوز  فلورس  موریسیو 
بزرگ جوان و بسیار تیزهوش 
آمریکاى جنوبى (اهل شیلى) 
را  خود   GM عنوان  که  بوده 
دریافت  سالگى   18 سن  در 
تیم  همیشگى  عضو  و  کرده 
است. شیلى  شطرنج  المپیاد 

صنعت برق کشور شد فنى کتاب برتر  هیات علمى دانشکده  کتاب عضو 

گزارش  کرد.به  کسب  را  برتر  رتبه  تهران  دانشگاه  فنى  پردیس  برق  دانشکده  علمى  هیات  عضو  تالیف  هوشمند  الکتریکى  انرژى  انتقال  سیستم هاى  کتاب 
انتقال  «سیستم هاى  کتاب  کشور،  برق  صنعت  برتر  کتاب  انتخاب  جشنواره  ششمین  و  برق  بین المللى  کنفرانس  دومین  و  سى  در  تهران،  دانشگاه  روابط عمومى 

شد.هوشمندسازى  برتر  رتبه  کسب  به  موفق  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده هاى  پردیس  برق  دانشکده  استادیار  امینى فر،  فرخ  دکتر  تالیف  هوشمند»،  الکتریکى  انرژى 
«سیستم هاى  کتاب  است.  برق  شبکه  پایدارى  و  امنیت  ارتقاى  و  گسترده  خاموشى هاى  وقوع  از  جلوگیرى  براى  ابزارها  مهم ترین  از  یکى  کشور  برق  انتقال  شبکه 
مى کند. تبیین  شده  مطرح  قدرت  سیستم هاى  هوشمندسازى  حوزه  در  اخیرا  که  را  نوینى  مفاهیم  و  تدوین  فصل  شش  در  هوشمند»  الکتریکى  انرژى  انتقال 

جمعى از اعضاى شوراى عالى و هیات بازرسان کانون صبح پنج شنبه 
4 آبان ماه با حضور در منزل مهندس على اکبر معین فر با ایشان دیدار کردند.

معین فر  مهندس  فنى  خدمات  از  خاطراتى  بیان  ضمن  جلسه  این  در 
در  وى  نقش  به  زلزله  مهندسى  به ویژه  کشور  مهندسى  عرصه  در 
شوراى  جلسات  در  نکته سنجى  و  نظر  دقت  با  همراه  حضور  و  کانون 
موضوع  اهمیت  به  نشست  این  حاشیه  در  شد.  تاکید  کانون  عالى 
پیشنهاد  و  اشاره  هوشمند  شهر  مقوله  و  هوشمند  ساختمان هاى 
در  تحقیقاتى،  مراکز  سایر  همکارى  با  کانون  و  فنى  دانشکده  شد 
. کنند  نقش آفرینى  نشست هایى  سلسله  برگزارى  با  زمینه  این 

معین فر مهندس  هیات بازرسان کانون با  دیدار اعضاى شوراى عالى و 

دوشنبه  عصر  کانون  صنایع  مهندسى  تخصصى  کمیته  انتخابات 
2فنى  شماره  پردیس  در  واقع  معدن  دانشکده  در  آمفى تئاتر  آبان   8
صالح آبادى،  روزبه  مهندس  حضور  با  که  جلسه  این  شد.در  برگزار 
کمیته هاى  هماهنگى  هیات  دبیر  ناصرنیا  هرمز  مهندس  و  کانون  دبیر 
نتایج  ریختند.  صندوق  به  را  خود  آراى  حاضران  شد،  برگزار  تخصصى 
ترتیب  به  است،  رسیده  کانون  مدیره  هیات  تایید  به  که  انتخابات  این 
مهندس  دهقان؛  نرگس  است.مهندس  شرح  بدین  شده  کسب  آرا 
غالمرضا علیمردانى؛ مهندس راحیل محمدى؛ مهندس مهدى محمدى؛ 
محمد  دکتر  و  محمدى زاد  فرید  مهندس  جهان مرادنورى؛  سعید  دکتر 
شیخ علیشاهى به عنوان اعضاى اصلى و مهندس وحید دهقان و مهندس 
شدند. انتخاب  کمیته  این  على البدل  اعضاى  عنوان  به  همتى  سمیرا 

انتخابات کمیته تخصصى مهندسى عمران کانون عصر چهارشنبه 
2فنى  شماره  پردیس  در  واقع  معدن  دانشکده  در  آمفى تئاتر  آبان   10
مدیره  هیات  رییس  فرزانه،  اورنگ  دکتر  حضور  جلسه  این  شد.  برگزار 
کمیته  این  رئیس  قناعى،  امیر  مهندس  آن  در  و  شد  آغاز  کانون  دبیر 
به  را  خود  آراى  حاضران  سپس  داد.  ارایه  آن  هاى  فعالیت  از  گزارشى 
کانون  مدیره  هیات  تایید  به  که  انتخابات  این  نتایج  ریختند.  صندوق 
مهسا  است.مهندس  شرح  بدین  شده  کسب  آرا  ترتیب  به  است،  رسیده 
خادمى؛  نوید  دکتر  عطارچیان؛  ناهید  دکتر  قناعى؛  امیر  مهندس  برنده، 
مهندس مصطفى کارگر؛ مهندس شهزاد علیزاده و مهندس محمدحسین 
مهندس  و  اطاعتى  کورس  مهندس  و  اصلى  اعضاى  عنوان  به  پور  طالب 

شدند. انتخاب  کمیته  این  على البدل  اعضاى  عنوان  به  طلوعى  شهریار 

تخصصى مهندسى صنایع اعالم شد کمیته  نتایج انتخابات 

انتخابات کمیته تخصصى مهندسى برق و کامپیوتر کانون عصر 
دوشنبه اول آبان در  آمفى تئاتر دانشکده معدن واقع در پردیس شماره 
2فنى برگزار شد.این جلسه با سخنان مهندس روزبه صالح آبادى، دبیر 
کانون آغاز شد. بیش از 30 نفر از اعضا در این جلسه شرکت کردند و آراى 
خود را به صندوق ریختند. مهندس هرمز ناصرنیا، دبیر هیات هماهنگى 
کمیته هاى تخصصى نیز در این جلسه حضور داشت. نتایج این انتخابات 
به ترتیب آرا کسب شده بدین شرح است.مهندس میالد قارونى؛ مهندس 
مینا محمدخانى؛ مهندس سیدعلى میرپور؛ مهندس محمدصادق شفیعى؛ 
مهندس آروین ذاکریان؛ مهندس آرش فومن و مهندس مصطفى درفشیان 
سیدرضا  مهندس  و  دولتى  مهدى  مهندس  و  اصلى  اعضاى  عنوان  به 
رفیعى طباطبایى به عنوان اعضاى على البدل این کمیته انتخاب شدند.

شایان ذکر است نتایج این انتخابات به تایید هیات مدیره کانون رسید.

کامپیوتر اعالم شد تخصصى مهندسى برق و  کمیته  نتایج انتخابات 



بولتن داخلی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران -آبان ماه 1396 4

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

اسکن نماییدکانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه 

تسلیت

   سرکار خانم مهندس آناهیتا بلورانى ( عمران 95 ) 
کانون درگذشت عموى 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.

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: 7754 رشته: مکانیک
تخصص:مکانیک سایاالت -تبدیل انرژى

و  ساختمان  مکانیکى  تاسیسات  تجربه:طراحى   
نیروگاه سابقه:3 سال نوع همکارى: نیمه 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 مهندس سپهر پارسا (عمران 94)
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.

 جناب آقاى مهندس منصور افضلى 
کانون درگذشت همسر 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.

محیطى  در  تهران  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  کنار  در  المللى  بین  فعالیت 
متفاوت

-  کارشناس ثبت سفارش، بازاریابى و ارتباط با مشترى
- آشنایى کامل با نرم افزارهاى آفیس، مهارت در اینترنت و شبکه هاى 

اجتماعى         
-آشنایى با زبان انگلیسى و مکاتبات بازرگانى

-آشنایى نسبى با نرم افزار هاى گرافیکى از جمله فتوشاپ و ..
-آشنایى با فنون مذاکره و ارتباط با مشترى

2-  برنامه نویس و طراح سایت
-مهارت در اینترنت و شبکه هاى اجتماعى، تعهد کارى و داشتن ایده،
-برنامه نویس  JavaScript، MySQL ،PHP ،  آشنا به وردپرس

عالقمندان رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید:
asancardcrm@gmail.com

شماره تماس 09122878562

یک شرکت بزرگ تولید لوازم خانگى اقدام به جذب نیرو در زمینه : 

کارشناس ارشد فنى (آقا) با 5 سال سابقه کار در زمینه : گرایشهاى 
نرم  به  مسلط   - انرژى  تبدیل   - کاربردى  طراحى   - تولید  و  ساخت 

solid work- catia افزارهاى
عالقمندان میتوانند مشخصات و سوابق تحصیلى - شغلى خود را به 

شماره 82113322 فکس و یا آدرس ذیل ایمیل فرمایید.
emplo.est@gmail.com

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مهندس علیرضا امین وزیرى (راه و ساختمان 
55)، 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.
 جناب آقاى مهندس ایمان حقیقى (عمران 85)

کانون درگذشت پدر 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.

جناب  آقاى مهندس محمدحسین طالبپور (عمران 92)
کانون درگذشت پدربزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن 

کد: 6272 رشته: عمران سازه
ساختمان   نظارت  و  طراحى  تخصص 
نوع  سال   16 مشاوره   و  تجربه:سابقه:طراحى 

همکارى: نیمه وقت-تمام وئقت


