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ی ارد ماه  و ی ع دھما

گردهمایى فروردین ماه کانون با حضور بیش از 100 نفر از اعضاى کانون و همراهانشان در باغ گیاه شناسى ملى ایران برگزار شد.
در این گردهمایى حاضران از نقاط مختلف باغ دیدن کردند و در طول بازدیدى چند ساعته توسط کارشناسان این باغ با بخش هاى مختلف آن 
باغ آشنا شده و عکس یادگارى گرفتند. این بازدید با صرف ناهار در رستوران باغ خاتمه یافت. باغ گیاه شناسى از بیش از سه هزار گونه از انواع 
گیاهان ایجاد شده و عالوه بر اهداف تحقیقاتى و علمى که دارد با هدف آموزش براى ارایه خدمات آموزشى، فرهنگى به شهروندان سازماندهى 

شده است. قطعات عمده در باغ گیاه شناسى ایران به شرح زیر است:
1-رویشگاه هاى مهم کشور نظیر جنگل هاى خزرى، زاگرس، البرز و بیابان هاى کشور.

2-رویشگاه هاى مهم جهان نظیر اروپا، آمریکا، آسیا (هیمالیا و چین و ژاپن).
3- قطعات تخصصى نظیر سیستماتیک (رده بندى گیاهى) گیاهان دارویى و صنعتى، آربراتوم، گیاهان پیازدار ایران و باغ میوه ایرانى.

4-قطعات آموزشى ، نمایشى شامل باغ هاى سنگى و صخره اى، باغ هاى نمایشى، آبشارها و دریاچه ها.
5-گلخانه هاى مناطق گرمسیرى، مناطق معتدل و سردسیر.

وع : ی رپوژه  و ن ما ی  روش 
ران :

ه زاده  د امام  مد حا ر  د
زمان :

ی) را روع  ت ١٨ ( )  سا تا ر دو ی و دیدا ا ت     ١٧  ( پذ ٢٧  ارد ماه ١٣٩٦ سا
کان:  م

ی ی ب  ید ر الر  ان ،  ه  ی دا ه  دا

ملى گیاه شناسى در باغ  نوروزى  گشت و گذار 



بولتن داخلی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران-اردیبهشت 1396 پیام نامهپیام نامه 2
شد مکانیک  مهندسى  نشکده  ا د جدید  رییس  برى نیا  ا دکتر 

مدیریت منابع آب دانشکده مهندسى عمران شد زهرایى سرپرست گرایش مهندسى و  دکتر بنفشه 

مهندسى دانشکده  ریاست  به  ابرى نیا  کارن   دکتر 
 مکانیک منصوب شد. وى دوره کارشناسى خود را در
 دانشگاه سیتى انگلستان و دوره هاى کارشناسى ارشد
سپرى انگلستان  منچستر  دانشگاه  در  را  دکترى   و 
 کرده است. پس از بازگشت از انگلستان دکتر ابرى نیا
دوره این  در  شد.  مشغول  دانشگاه  در  تدریس   به 
مدیریت مانند  آموزشى  سمت هاى  کنار  در   وى 

 گرایش ساخت و تولید، سرپرست خودرو خورشیدى غزال نیز بوده و هست.
 همچنین عضو هیات تحریریه مجله هاى علمى پژوهشى مکانیک و هوافضا
سوابق از  است.  مکانیک  مهندسى  در  محاسباتى  و  کاربردى  پژوهش هاى   و 
علوم، وزارت  پژوهشى  امور  دفتر  کل  مدیریت  به  مى توان  ایشان   اجرایى 
 معاونت آموزشى دانشگاه بین المللى چابهار، ریاست کمیته کارشناسى تدوین
 استاندارد براى قطعات پرسى فوالدى، ریاست مرکز کامپیوتر دانشکده فنى
 دانشگاه تهران، مدیریت کل آموزش عالى غیر دولتى وزارت علوم، تحقیقات
  و فناورى، مشاور معاون آموزشى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى  اشاره کرد.
 خودرو خورشیدى غزال ایرانى زیر نظر دکتر ابرى نیا در بیستمین جشنواره
 بین المللى خوارزمى رتبه دوم را براى طرح پژوهشى و توسعه اى کسب کرده
این تهران،  دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیالن  مهندسین  کانون   است. 
 انتصاب شایسته را به ایشان تبریک گفته و براى وى موفقیت هاى روزافزون

ورزنهرا آرزومند است کویر  تاریخى نایین و  دونور شدسفردوروزه اعضاى کانون به شهر  لژیون  دریافت نشان  کامبیز بهنیا موفق به  دکتر 

 دکتر کامبیز بهنیا، استاد دانشکده فنى و عضو افتخارى کانون موفق
پیشنهاد به  افتخار  نشان  این  شد.   دونور  لژیون  نشان  دریافت   به 
در بهنیا  دکتر  پرونده  بررسى  از  پس  ایران،  در  فرانسه  سابق   سفیر 
 سازمان لژیون دونور به پاس سال ها خدمات فرهنگى و کارهاى علمى
تکنولوژى ورود  ویژه  به  مختلف  زمینه هاى   در  شده  انجام  فنى   و 
پاریس فرودگاه  با  فرودگاهى  همکارى هاى  و  ایران  به  مسلح   خاك 
شده تقدیم  ایشان  به  خمینى،  امام  بین المللى   فرودگاه  مورد   در 
 است.  نشان لژیون دونور توسط سفیر فرانسه  به نمایندگى از رییس

 جمهور  فرانسه در تاریخ پنجم اردیبهشت
شد اهدا  بهنیا  دکتر  به  امسال  ماه 

(1396  ) کانون   تکمیلى  درمان  بیمه 

گزارش در  «سى.دبلیو.یو.آر.»  یا  جهان  دانشگاه هاى  رتبه بندى   مرکز 
تهران دانشگاه   2017 سال  در  جهان  دانشگاه هاى  موضوعى   رتبه بندى 
ساخت مهندسى  و  نفت  مهندسى  حوزه هاى  در  برتر  موسسه   10 جز   را 
دانشگاه رتبه بندى  نظام  این  اخیر  نتایج  پایه  است.بر  داده  قرار  تولید   و 
دهم جایگاه  و  نفت  مهندسى  حوزه  در  جهان  چهارم  جایگاه  در   تهران 
بر افزون  است.  گرفته  قرار  تولید  و  ساخت  مهندسى  حوزه  در   جهان 
چشم به  رتبه بندى  این  در  دیگر  ایرانى  موسسه  دو  نام  تهران   دانشگاه 
و مرکب  مواد  مواد  علم  حوزه  در  امیرکبیر  صنعتى  دانشگاه   مى خورد. 
میان در  توانسته اند  نیز  نفت  مهندسى  حوزه  در  نفت  صنعت   دانشگاه 
موضوعى رتبه بندى  گیرند.  قرار  حوزه ها  این  در  جهان  برتر  موسسه   10 
شمار پایه  بر  موضوعى  حوزه   227 در  را  موسسه ها  جهان   دانشگاه هاى 
مؤسسه  10 نام  و  ارزیابى  برتر  نشریه هاى  در  پژوهشى شان   مقاله هاى 
 برتر در هر حوزه را منتشر مى کند. داده هاى الزم براى سنجش عملکرد
پایگاه از  مى شوند. «Clarivate Analytics» موسسه ها   دریافت 
استنادى «گزارش  یا  «جى.سى.آر.»  پایگاه  در  موضوعى  حوزه  هر   براى 
مقاله»، تاثیر  «امتیاز  و  آیجین»  «ضریب  پایه  بر  نشریات   نشریه ها»، 
مقاله ها برترین  سپس  مى شوند.  فهرست  کوچک  به  بزرگ  مقدار   از 
تمامى براى  روند  این  مى شوند.  شناسایى  باکیفیت تر  نشریه هاى   در 
و علوم  نامه  نمایه  پایه  بر  موسسه ها  امتیاز  و  انجام  موضوعى   حوزه هاى 

مى شود محاسبه  اجتماعى  علوم 

تولید در مهندسى نفت و مهندسى ساخت و  میان 10 موسسه برتر جهان  در  دانشگاه تهران 

علمى  هیات  عضو  زهرایى  بنفشه  دکتر 
به  سال  دو  مدت  به  فنى،  عمران  دانشکده 
منابع  مدیریت  و  مهندسى  گرایش  سرپرستى 
شد. منصوب  عمران  مهندسى  دانشکده  آب 

چون  مناصبى  عهده دار  از  پیش  زهرایى  دکتر 
ملل  کشاورزى  و  غذا  سازمان  آب  منابع  مشاور 
دانشکده  کامپیوتر  مرکز  سرپرست  متحدد، 
مهندسى  علمى  قطب  مدیر  و  عمران  مهندسى 

است. بوده  عمرانى  زیرساخت هاى  مدیریت  و 
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران این انتصاب 

شایسته را به ایشان تبریک میگوید.

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

88026365-88998135 

معرفى کتاب
کتاب مهندسى شیروانهاى سنگى 

نوشته : مهندس مهدى امینى 
این کتاب یکى از معتبرترین منابع در 
حوزه تحلیل پایدارى و پایدار سازى 
شیروان هاى سنگى میباشد.اکثر 
مفاهیم بنیادى و کاربردى در این 

حوزه به نحوى ساده وقابل فهم در این 
کتاب بیان شده است . 
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SPIE

 بیش از 200 نفر از یاران و یاریگران کانون فنى،یکشنبه 22 اسفند، در سالن غذاخورى استادان در پردیس شماره 2 فنى گرد هم آمدند تا در
 ضیافتى دوستانه تالش یک ساله یکدیگر را قدر بدارند دراین ضیافت شام که به سنت هر ساله کانون، در پایان سال برگزار مى شود، حامیان مالى،
 برخى از اعضاى شوراى عالى، اعضاى هیات مدیره و اعضاى کمیته هاى مختلف کانون، حضور یافتند. در این مراسم از حامیان مالى کانون در دو
 گروه الماس و طال و همچنین اعضاى کمیته هاى مختلف قدردانى شد. مهندس روزبه صالح آبادى، دبیرکانون، در ابتداى برنامه توضیح داد که
  حامیان مالى کانون بسیار بیشتر از تعدادى هستند که در برنامه تقدیر مى شوند اما به دلیل ضیق وقت فقط از دو گروه الماس و طال تقدیر مى شود.
 سپس مراسم تقدیر از حامیان و اعضاى کمیته ها با حضور دکتر جبه دار، رییس شوراى عالى کانون، دکتر امام جمعه زاده، رییس هیات مدیره کانون
 و مهندس صالح آبادى، دبیر کانون صورت گرفت. در این مراسم به اعضا لوح سپاس و بسته هایى که از پیش آمده شده بود، تقدیم شدپس از مراسم

 .تقدیر حاضران در محیطى دوستانه به صرف شام پرداخته و در کنار یکدیگر عکس یادگارى گرفتند

1395 در اسفند  فعالین کانون  شام 

کامبیز بهنیا  دکتر  بزرگداشت  گزارش سفر خراسان و گلستان شمالى 

 25 نفر از اعضاى کانون و همراهانشان، در سفر چهارروزه به مقصد
در سفر  این  کردند.  شرکت  خراسان شمالى  و  گلستان   استان هاى 
جمعه) تا  مبعث  عید  (از  اردیبهشت 1396  هشتم  تا  پنجم   روزهاى 
به مسافران  نخست،  روز  در  و  شد  برگزار  بازدید  کمیته  همت  به   و 
بازار و  قابوس  گنبد  برج  همچنین  و  شیرآباد  و  کبودوال   آبشارهاى 
 گنبدکاووس رفتند. گنبد قابوس با هزار سال قدمت، بلندترین سازه
 آجرى جهان است، که در فهرست میراث جهانى یونسکو هم به ثبت
سپس و  رفتند  نبى  خالد  آرامگاه  به  دوم  روز  در  همسفران   رسیده. 
و باستانى  نیایشگاه  همچنین  و  خراسان شمالى  واژگون  الله هاى   از 
و گذشت  بجنوردگردى  به  سوم  روز  کردند.  دیدن   سنگى «اسپاخو» 
 مجموعه مفخم (عمارت، آیینه خانه، موزه و ...) و تفرجگاه هاى باباامان
چاروق دوزى کارگاه  از  البته  و  بود  همسفران  مقصد  بش قارداش،   و 
راه میانه  در  مسافران  پایانى،  روز  در  شد.  بازدید  هم  بجنورد  بازار   و 
 بجنورد به تهران، به گشت زنى در جنگل گلستان پرداختند. سرپرستى

.این سفر چهارروزه به عهده مهندس رضا یوسفى بود

مراسم بزرگداشت جناب 
اقاى دکتر بهنیا

سه شنبه 19 اردیبهشت 
اجتماعات  سالن  در 
دانشکده  چمران  شهید 
فنى برگزار خواهد شد

آگهى استخدام
شرکت اورند پیشرو یکى از شرکت هاى برتر در زمینه تولید قطعات خودرو دعوت 

به همکارى مى نماید:
به تعدادى نیروى کاربا شرایط زیر نیاز دارد

 عنوان شغلى :کارشناس مهندسى، لیسانس / فوق لیسانس
مهندسى مکانیک، مهندسى صنایع، مهندسى پلیمر
«آشنا به سیستم تکوین محصول و قطعات خودرو

آشنا به نقشه کشى صنعتى و زبان انگلیسى»
حداقل 2سال سابقه کار مرتبط (زن/ مرد)

(کارخانه حومه کرج میباشد)
رزومه هایى که فاقد « عنوان شغلى» باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نحوه ارسال رزومه آدرس پست الکترونیک :
HR@avrand.com 
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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 حسین  شهابى ، 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 خواستار است.

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشتجناب آقاى مهندس علیرضا کرور ، 
شیمى (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.

جناب آقاى دکتر ایمان حقیقى  (عمران 85)
قدم نو رسیده  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و سعادت شما را از خداوند متعال 

خواستاریم.

 جناب آقاى دکتر فرجى دانا ، برق و کامپیوتر (65)
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 عمرخواستار 

است.
 جناب آقاى دکتر عباس احمد آخوندى  ،راه و ساختمان  (70)

کانون درگذشت همشیره مکرمه و همسر بزرگوار ایشان را تسلیت عرض نموده، از 
خداوند متعال براى آن مرحومان آمرزش و علو درجات و براى بازماندگان محترم 

سالمتى و طول عمرخواستار است.

تبریک

آگهى استخدام

شرکت مدیریت طرح و اجراى خانه سازى ایران وابسته به سازمان 
تامین اجتماعى با حدود 50 سال سابقه در طراحى و ساخت ابنیه، 
در  ارشد   کارشناسى  ممتاز  التحصیالن  فارغ  بین  از  دارد  نظر  در 
زمینه ( مهندسى مکانیک گرایش تاسیسات مکانیکى ) ، (مهندسى 
از   ( عمران  (مهندسى  و   ( الکتریکى  تاسیسات  گرایش  برق  
دانشگاههاى برتر دولتى کشور اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر دارد :

-داراى مدرك کارشناسى ارشد 
-دارا بودن حداقل 15 سال سابقه کار در زمینه طراحى و تسلط بر 

نرم افزارهاى محاسباتى پروژه هاى درمانى و بیمارستانى
- دارا بودن انضباط فردى و تعهد سازمانى و روحیه کار تیمى 

متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را تا 20 روز کار به آدرس 
زیر ارسال نمایند:

 جناب آقاى مهندس داوود فرشچى 
کانون درگذشت پدر و مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن مرحومان 

آمرزش و علو درجات و براى بازماندگان محترم سالمتى و طول عمر خواستار است.

کار جویندگان 

شغلی های  فرصت 

کد: 3355 رشته:عمران
تجربه:  ژئوتکنیک    ارشد  تخصص:کارشناس 

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

کد: 6272 رشته: عمران- سازه 
تخصص: طراحى سازه هاى نفت و گاز

  تجربه: طراح سازه
سابقه: 8 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 7297 رشته: عمران
تخصص: خاك و پى،ژئوتکنیک،سد

تجربه: راهسازى
سابقه: 1 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 3678 رشته: عمران - سازه
هاى  سازه  اجرا  تخصص:طراحى،نظارت، 

بتنى و فوالدى تجربه: مشاورـ پیمانکار
سابقه: 16 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 8206 رشته: برق و مخابرات
تخصص: مدارات آر اف و آنتن

تجربه : مدارات آراف و انتن،5سال
نوع همکارى: تمام وقت

کد: 2656 رشته: عمران ـ عمران
تخصص:دفتر فنى

 تجربه: مشاور ـ پیمانکار
سابقه:20 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 3743 رشته:عمران - سازه
تجربه:  سازى   تونل  و  سدسازى  تخصص: 
سابقه:  پتروشیمى  گاز  و  فنى،نفت  معاون 

15سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 2589 رشته:دکتراى معدن -اکتشاف
تخصص: انالیر معدنى

  تجربه: انالیز مواد معدنى
سابقه: 11 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 8495 رشته: مهندسى نفت (شیمى)
تخصص : شبیه سازى میادین نفتى
تجربه:  شبیه سازى میادین نفتى

سابقه: -     نوع همکارى: پاره وقت

کد: 4121 رشته: عمران-سازه
تخصص:سازه  تجربه: مدیر پروژه و معاونت 

فنى
سابقه: 18سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 1122 رشته: مکانیک
و  ساختمان  مکانیک  تاسیسات  طراحى  تخصص: 

مترو،مدیرعامل
تجربه :نظارت اجرا سابقه 35 سال  

کد: 10159 رشته:مکانیک-تبدیل انرژى
تخصص:سوخت احتراق مشعل انتقال حرارت

 تجربه: خنک کارى ژنراتور
سابقه:8 ماه نوع همکارى: تمام وقت

کد: 10635 رشته : صنایع 
تخصص و تجربه : امکان سنجى- برنامه ریزى 

و کنترل پروژه- مدیریت پروژه 
سابقه : 3 سال توع همکارى : نیمه و تمام وقت 

کد: 5386 رشته: مکانیک
تخصص: طراح تجهیزات پروژههاى نفت و فوالد 

  تجربه:پروژههاى نفت و فوالد
سابقه: 18 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

کد : 7960 رشته : شیمى 
تخصص و تجربه : مهندس پاالیش نفت

سابقه :25 سال توع همکارى : نیمه و تمام 
وقت

کد: 6075 رشته: عمران - خاك و پى
تخصص: ژئوتکنیک 

تجربه : گودبردارى ساختمان سابقه :8سال
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: 6786 رشته: معدن
تخصص: ژئوشیمى

 تجربه: ژئوتکنیک-اکتشافات معدن- تدریس
سابقه: 4 سال نوع همکارى: نیمه-تمام وقت

کد: 4542 رشته: برق و قدرت
کنترل  شبکه،کابلهاى  مطالعات  تخصص: 
برقى  تاسیسات  تجربه:  حفاظت،تاسیسات 

ساختمانى 14 سال ،تمام و نیمه وقت 
کد: 9535 رشته: شیمى 

تخصص : مهندسى فرآیند تجربه: شبیه سازى با نرم افزارهاى  سیستم تهیه مدارك فرایند
سابقه: 9 ماه نوع همکارى: تمام وقت

کد: 748
رشته:عمران ـ ژئوتکنیک

تخصص و تجربه:تسلط کامل به زبان انگلیسى 
و نرم افزارهایژئوتکنیک   سابقه کار: 5 سال

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: 745
رشته: مکانیک

به اتوکد وطراحى  تجربه:آشنایى  و  تخصص 
دوبعدى و سه بعدى سابقه :-

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

جناب آقاى مهندس مهرداد میراسماعیلى   (عمران 81)
قدم نو رسیده  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و سعادت شما را از خداوند متعال 

خواستاریم.


