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اکران فیلم زادبوم در گردهمایى مردادماه
زادبوم  سینمایى  فیلم  اختصاصى  اکران  به  کانون  مردادماه  گردهمایى 
فیلم  این  بازیگر  رایگان،  مسعود  و  کننده  تهیه  منصورى،  بیتا  حضور  با 
اختصاص داشت. در این گردهمایى که چهارشنبه اول شهریور در پردیس 
ارگ تجریش برگزار شد، بیش از 110 نفر از اعضا شرکت کردند.در ابتداى 
پیش از شروع فیلم مسعود رایگان به تشریح بخش هایى از فیلم پرداخت. 
ساختمان  و  فرزانه(راه  اورنگ  دکتر  حضور  با  فیلم  عوامل  از  همچنین 
55)، رییس هیات مدیره، مهندس روزبه صالح آبادى (عمران 80)، دبیر و 
مهندس محمدحسین طالب پور(عمران 92) از اعضاى شوراى عالى کانون 
تقدیر شد. داستان این فیلم درباره ارتباط شخصیت اصلى با زادگاه، خانواده 
و هویت گمشده اش در شرایط اجتماعى است که فاصله بین انسان ها زیاد 
الك  مى دهد  نشان  که  علمى  پژوهشى  از  الهام  با  طرح  این  شده است. 
پشت هاى جزایر ایران پس از 30 سال مهاجرت دوباره به زادگاهشان بر 
مى گردند، نوشته شده است. این فیلم در سال 1387 ساخته شده که پس 

از سال ها  مجوز اکران گرفته است.

فومن دانشگاه تهران فنى  در دانشکده  هیات علمى  اطالعیه جذب 

دانشکده فنى فومن پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران، 
در نظر دارد به منظور توسعه فعالیت هاى آموزشى و پژوهشى و 

در راستاى سیاست هاى توسعه دانشگاه و براى تکمیل اعضاى هیات 
علمى در رشته هاى مهندسى شیمى، مهندسى نفت، مهندسى صنایع، 
همکاران  جذب  به  اقدام  کار  و  کسب  مدیریت  و  کامپیوتر  مهندسى 
محترم شاغل با رتبه دانشیارى از دانشگاه هاى مختلف کشور خصوصا 
اطالعات  کسب  جهت  مى توانند  متقاضیان  کند.  همجوار  استان هاى 
مدارك  کرده،  حاصل  تماس   013-34733151 شماره  با  بیشتر 
با   fouman.edu@ut.ac.ir رایانامه:  آدرس  به  را  خود  تکمیلى 

موضوع «ارسال مدارك جهت جذب هیات علمى» ارسال کنند.
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بردارى و اطالعات مکانى هیات علمى دانشکده مهندسى نقشه  درجه اعضاى  ارتقا 

هیات علمى دانشکده مهندسى عمران درجه اعضاى  ارتقا 

جداگانه اى  احکام  طى 
دانشگاه  رییس  سوى  از 
تهران، دکتر اورنگ فرزانه(راه 
و ساختمان 55)، رییس هیات 
پیمان  دکتر  کانون،  مدیره 
 ،(65 ساختمان  و  بدیعى(راه 
حسینى (عمران  عبداله  دکتر 
62) و دکتر رسول میرقادرى 
ارتقا  دانشیارى  مرتبه  به 
مهندسین  کانون  یافتند. 
فنى  دانشکده  التحصیل  فارغ 
موفقیت  این  تهران  دانشگاه 
را به این عزیزان تبریک گفته 
موفقیت هاى  آنان  براى  و 
است. آرزومند  روزافزون 

دکتر  تهران،  دانشگاه  رییس  سوى  از  جداگانه اى  احکام  طى 
عبدالرضا  دکتر  و  ماراالن  سراجیان  محمدرضا  دکتر  دالور،  رضا  محمود 

کانون  یافتند.  ارتقا  استادى  مرتبه  به  دانشیارى  مرتبه  از   (72 صفرى(عمران 
به  را  موفقیت  این  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده  التحصیل  فارغ  مهندسین 
است. آرزومند  روزافزون  موفقیت هاى  آنان  براى  و  گفته  تبریک  عزیزان  این 

لطفى زاده(برق  به  مشهور  عسگرزاده  على  لطفى  پروفسور 
فنى،  دانشکده  دانش آموخته  و  فازى  منطق  بنیانگذار   ،(21
درگذشت. کالیفرنیا  در  سالگى   96 سن  در  شهریور   16 پنجشنبه 

تمامى  استاد  درجه  با  تهران  دانشگاه  دانش آموخته  لطفى زاده،  پروفسور 
را  خود  عالى  تحصیالت  وى  شد.  بازنشسته  برکلى،  کالیفرنیا،  دانشگاه  در 
دانش آموخته   1321 سال  در  و  کرد  آغاز  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده  از 
این  دانشگاه هاى  در  و  کرد  مهاجرت  آمریکا  به  سپس  شد.  دانشکده  این 
پرداخت. تدریس  به  و  کرد  کسب  را  خود  دکتراى  و  فوق لیسانس  کشور 
کرد. معرفى  فنى  دانشکده  برجسته  دانش آموخته  هفتاد  ار  یکى  عنوان  به  را 

کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران درگذشت این 
دانشمند بزرگ را به جامعه علمى و خانواده ایشان تسلیت مى گوید و براى مرحوم 
پروفسور لطفى زاده از درگاه خداوند منان رحمت و مغفرت الهى مسالت مى کند.

به همت  پروژه»،  عنوان «روز  تحت  کارشناسى  پروژه هاى  جشنواره  نخستین 
مجید  شد.دکتر  برگزار  تهران  دانشگاه  کامپیوتر  و  برق  مهندسى  دانشکده 

روابط  با  گفت وگو  در  کامپیوتر  و  برق  مهندسى  دانشکده  رییس  آبادى،  احمد  نیلى 
ذى نفعان  آگاهى  تسهیل  را  جشنواره  این  برگزارى  از  هدف  تهران،  دانشگاه  عمومى 
از دستاوردها، ظرفیت ها و توانمندى هاى دانشکده و دانش آموختگان آن و گسترش 
تعامل دوسویه با کارآفرینان، سرمایه گذاران، فناوران و فعاالن صنعتى برتر کشور در 
راستاى تقویت اقتصاد دانش بنیان توصیف کرد.وى خاطر نشان کرد: «هدف جدى 
کنیم،  پیدا  شغلى  فرصت هاى  بتوانیم  فارغ التحصیالن  براى  که  است  این  ما  دیگر 
شرکت هاى زیادى هم براى دیدن دستاوردها و هم استخدام افراد در این جشنواره 
حضور داشتند که برخى از آنها به انتخاب خود جایزه براى پایان نامه هاى برتر در نظر 
گرفته اند که امیدواریم این طرح در مجموعه دانشکده فنى و همچنین دانشکده هاى 
دیگر به اجرا در آید.»رییس دانشکده مهندسى برق و کامپیوتر، با عنوان اینکه یکى از 
وظایف دانشگاه تهران در راستاى مسئولیت اجتماعى ارتباط با جامعه و اثر بخشى در 
این حیطه است، گفت: «براى دانشکده برق و کامپیوتر و در کل دانشکده هایى که در 
حوزه فنى فعالیت مى کنند، این اثربخشى ارتباط بهتر با اقتصاد دانش بنیان و تالش 
براى بهبود وضعیت کارهاى دانش محور در کشور است.»دکتر نیلى احمد آبادى افزود: 
«با این دید دانشکده برق و کامپیوتر یک طرح پایلوتى را اجرا مى کند که کلیت این 
طرح تحت عنوان «دانشکده سرمایه گذار» است، بدین معنى که سرمایه هاى اصلى 
خود را که پایان نامه ها، استادان و دانشجویان برجسته هستند، با جامعه و در جهت 
توسعه اقتصاد دانش بنیان به اشتراك بگذارد.»وى با بیان اینکه به نمایش گذاشتن 
دستاوردهاى دانشکده بخشى از این برنامه کلى است، گفت: «راه هاى مختلفى براى 
نشان دادن دستاوردها به جامعه وجود دارد، اما با توجه به حجم بار زیاد کارى در 
دانشگاه به دنبال برنامه اى بودیم که در کنار روند کار طبیعى دانشکده، جامعه امکان 
دسترسى به دستاوردهاى ما را داشته باشد.»رییس دانشکده مهندسى برق و کامپیوتر 
در ادامه تصریح کرد: «یکى از این کارهاى طبیعى دفاع دانشجویان از پایان نامه هاست، 
بنابراین امروز براى اولین بار در دانشگاه تهران تحت عنوان پایلوت، دانشکده برق و 
کامپیوتر قسمت دفاع شفاهى از پروژه هاى کارشناسى را به صورت حضورى و پوستر 
برگزار مى کند.»دکتر مصطفى صالحى، مسئول برگزارى نخستین جشنواره، نیز بیان 
کرد: «بسیارى از کارهایى که در دانشکده انجام مى شود هم در سطح کشور و هم 
دیده  کارها  این  متأسفانه  ولى  است  برخوردار  خوبى  کیفیت  از  بین الملل  حوزه  در 
نمى شوند.»وى هدف از برگزارى نخستین جشنواره را دیده شدن و ارایه محصوالت و 
دستاوردهاى دانشجویان براى شرکت هاى صنعتى و فناور عنوان کرد.مسئول برگزارى 
نخستین جشنواره ارزیابى یکنواخت کارها و پروژه هاى دانشجویى را از دیگر اهداف و 
مزایاى این طرح برشمرد.دکتر صالحى گفت: «یک فرصت مناسب براى شرکت هاى 
صنعتى و فناورى مرتبط با پروژه هاى ارایه شده است تا از بین دانشجویان نیروهاى 
مورد نیاز خود را انتخاب کنند که این امر یک تعامل دوطرفه براى دانشجو و صنعت 
را در پى دارد.»وى با تصریح اینکه ارایه پروژه هاى کارشناسى براى اولین بار است 
مثبتى  خیلى  «پیشنهادهاى  افزود:  مى شود،  اجرا  کامپیوتر  و  برق  دانشکده  در  که 
فراگیرى  استقبال  طرح  این  از  شده و  دریافت  فناور  طرف شرکت هاى صنعتى و  از 
کرده اند. فاز اول این طرح ارایه پروژه هاست و در مرحله بعدى حتى نظر بر این است 
که صورت مساله ها از طرف شرکت هاى صنعتى تعریف شود. یعنى نیازهاى کاربردى 
از طرف صنعت عنوان و در دانشکده بین دانشجویان به مسابقه گذاشته شود.»وى 
تصریح کرد: «دانشجویان با 9 گرایش الکترونیک، مهندسى پزشکى، مخابرات، کنترل 
سیستم هاى  و  سخت افزار  اطالعات،  فناورى  کامپیوتر،  معمارى  افزار،  نرم  قدرت، 
دیجیتال در این جشنواره شرکت کردند .72 پایان نامه کارشناسى در این برنامه به 
مى شوند  معرفى  گرایش  هر  در  پایان نامه ها  برتر  درصد  که 10  شد  گذاشته  نمایش 
و عالوه بر آن شرکت شاتل و ستاد علوم شناختى از دیدگاه خود به پایان نامه هاى 
مهندسى  دانشکده  استادان  حضور  با  جشنواره  مى کنند.»این  اهدا  را  جوایزى  برتر 
صنعتى  فعاالن  و  فناوران  سرمایه گذاران،  کارآفرینان،  دانشجویان،  کامپیوتر،  و  برق 
آمد. به عمل  تقدیر  جایزه  اهداى  با  برگزیدگان  از  پایان  در  و  شد  برگزار  کشور  برتر 

کامپیوتر برگزار  شد در دانشکده مهندسى برق و  پروژه و پایان نامه  روز 
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SPIE آموختگى دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد جشن دانش 

دانش آموختگان دانشگاه تهران شامگاه یکم شهریور 1396 برگزار شد.در ابتداى این مراسم، دکتر مجید سرسنگى، معاون فرهنگى دانشگاه تهران ضمن خوشامدگویى 
به دانش آموختگان و خانواده آنها و گرامیداشت اول ذى حجه گفت: بسیار مفتخریم که براى اولین بار جشن دانش آموختگى دانشگاه تهران به صورت متمرکز و با شکوه 
برگزار مى شود.وى افزود: دانشگاه تهران در طول بیش از 80 سال که از تاسیس آن مى گذرد جمع کثیرى از دانش آموختگان خود را به جامعه تقدیم کرده است. دانش 
آموختگانى که بى تردید جزو برجسته ترین و کارآمدترین دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى کشور بوده و توانسته اند به سهم خود تاثیرى بسزا در فضاى 
علمى، فرهنگى و اجتماعى کشور به جاى بگذارند.دکتر صادق زیبا کالم، استاد علوم سیاسى دانشگاه تهران، در ادامه به ایراد سخن پرداخت و گفت: به عنوان یک عضو 
دانشگاه تهران به شما فارغ التحصیالن که افتخار کشور هستید، تبریک مى گویم وى با اشاره به رسالت آموزشى دانشگاه تصریح کرد: یکى از صحبت هایى که درباره دانشگاه 
مطرح مى شود این است که دانشگاه فارغ التحصیالنى را تربیت مى کند که اینها بیکار هستند و چرا دانشگاه در رشته هایى فارغ التحصیل تربیت نمى کند که براى آنها کار 
فراهم شود. من مى گویم شأن نزول دانشگاه در هیچ کشور و جامعه توسعه یافته اى این نبوده که براى افراد شغل ایجاد کند. شان نزول دانشگاه این است که افراد را براى 
ورود به بازار کار مجهز کند قطعا این یکى از کار ویژه هاى دانشگاه است اما آن چیزى که دانشگاه را به وجود مى آورد، این نیست. رسالت اصلى دانشگاه گسترش علم و 
دانش است وظیفه دانشگاه و کار ابتدایى آن گسترش علم و دانش و باال بردن فرهنگ و معرفت در جامعه است..دکتر نیلى احمدآبادى رییس دانشگاه تهران با اشاره به 
اهداف دانشگاه تهران گفت: اینکه امروز دانشگاه تهران در کدام نقطه قرار دارد چه هدفى را دنبال مى کند و شما دانش آموختگان عزیز در کجاى این برنامه هاى دانشگاه 
قرار دارید. قطعاً قدیمى ترین دانشگاه کشور دانشگاه تهران است و همچنان معتبرترین دانشگاه ایران، اینکه یک دانشگاهى در طى 84 سال بتواند معتبرترین و بزرگ ترین 
دانشگاه کشور باشد، افتخار کمى نیست. کمتر مجموعه اى شما در ایران پیدا مى کنید که در تاریخ خود بتواند همواره پیشتاز باشد و پیشتاز باقى بماند. آنچه امروز دانشگاه 
تهران دارد، قطعاً بخش بزرگى از آن مرهون دانشجویان و دانش آموختگان آن است. دانشگاه تهران همچنان از لحاظ رتبه بندى هاى جهانى معتبرترین دانشگاه ایران و جزو 
دانشگاه هاى معتبر جهان است.وى اظهار داشت: اما دانشگاه تهران چه جهتى را دنبال مى کند؟ قطعا گذشته دانشگاه تهران بزرگ ترین سرمایه آن است همچنان دانشجویان 
و اساتید آن بزرگ ترین سرمایه محسوب مى شوند. نام دانشگاه تهران از سرمایه هاى مهم این دانشگاه است. دانشگاه تهران مى خواهد نقش پررنگ ترى در کشور ایفا کند. 
امروز توسعه هیچ کشورى بدون توسل به دانش و دانش آموختگان دانشمند آن امکان پذیر نیست. لذا هر چه توسعه دانشگاه تهران بیشتر و دانش آن عمیق تر شود قطعاً 
توسعه کشور بهتر خواهد شد و ما آینده روشن ترى را براى کشور رقم خواهیم زد.رئیس دانشگاه ادامه داد: خوشبختانه این زیر ساخت ها فراهم شده و امروز که من در خدمت 
شما هستم دانشگاه تهران طرح هاى عظیمى را براى یک صعود بزرگ تر در دست اجرا دارد. مهم ترین برنامه هاى دانشگاه توسعه تعامالت بین المللى است، توسعه تعامالت 
بین المللى به معناى حضور جدى تر دانشگاه و دانش آموختگان و استادان دانشگاه در صحنه جهانى است. به این معنا که انتقال و تولید دانش بهتر و وسیع تر صورت خواهد 
گرفت و شاخص ها و استانداردهاى دانشگاه افزایش پیدا خواهد کرد. تفکر ما بر این است که دانش آموختگان بخش جدایى ناپذیر دانشگاه هستند. پیوند دانش آموختگان 
با دانشگاه و ارتباطات گسترده و نفوذ آنها در جامعه و پل ارتباطى این دانش آموختگان بین دانشگاه و جامعه بسیار براى دانشگاه مهم است.رییس دانشگاه تهران تصریح 
کرد: برگزارى این جشن خود پیامى است از سوى دانشگاه به دانش آموختگان و اینکه ما ارزش و اهمیت دانش آموختگان را به خوبى مى شناسیم و اگر تا کنون از این 
استعداد و توان به اندازه کافى بهره مند نشده ایم باید در آینده اقدامات الزم را براى این بهره مندى فراهم کنیم.در این مراسم، چهار تن از دانش آموختگان دانشگاه تهران، 
کورش سلیمانى، هادى حجازى فر، امیر سلطان احمدى و محمد بحرانى که اکنون از هنرمندان شاخص کشور هستند، به ذکر خاطرات و تعلق خاطر خود به دانشگاه تهران 
پرداختند.اهداى جوایز به نفرات برتر رشته هاى مختلف کارشناسى و اجراى موسیقى با صداى علیرضا قربانى از دیگر برنامه هاى این جشن بزرگ در دانشگاه تهران بود.

مى آید زیست  محیط  محققان دانشگاه تهران به کمک  نانوکاتالیست 
سوخت هاى  از  مى شود  زیست  محیط  کننده  آلوده  گازهاى  شدن  آزاد  باعث  که  را  نیتروژن  نانوکاتالیست،  نوعى  ساخت  با  شدند  موفق  تهران  دانشگاه  محققان 

تولیدشده از منابع زیستى حذف کنند. این تحقیقات حاصل تالش هاى مرتضى حسین پور امام، دانش آموخته دکتراى مهندسى شیمى دانشگاه تهران، دکتر ابوعلى 
گلزارى، دانش آموخته دکتراى مهندسى محیط زیست دانشگاه تهران و محمد صابر، دانشجوى مقطع دکتراى مهندسى شیمى انستیتو فناورى توکیو، است.به گفته این 
محققان، با توسعه تحقیقات در زمینه انرژى هاى پاك و لزوم کاهش میزان آالینده هاى گازى ناشى از احتراق سوخت هاى فسیلى، توجه زیادى به سمت استفاده از مواد 
فضوالت  غذایى،  صنایع  و  باغدارى  کشاورزى،  ضایعات  و  محصوالت  جنگلى،  ضایعات  و  جنگل ها  است.  شده  جلب  زیستى  سوخت هاى  تولید  اولیه  ماده  به عنوان  طبیعى 
دامى و جلبک ها از مهم ترین منابع تولید نفت زیستى به شمار مى روند.دکتر مرتضى حسین پور امام، وجود اتم هایى اکسیژن، نیتروژن و گوگرد در سوخت هاى زیستى را 
یکى از معایب استفاده از آن ها دانست و گفت: «حضور اتم هایى موسوم به هترواتم ها در سوخت هاى زیستى موجب بروز آلودگى هاى زیست محیطى و خوردگى در حین 
احتراق مى گردد. بنابراین حذف اتم نیتروژن از سوخت موجب افزایش کیفیت سوخت و کاهش آلودگى زیست محیطى مى شود».وى افزود: «در این طرح سعى شده با 
جمله آمینواسیدهاست. بنابراین احتراق  از  ترکیبات نیتروژن دار  زیادى  مقادیر  حاوى  از میکروجلبک ها  تهیه شده  سوخت  برسیم.  هدف  این  نانوکاتالیست، به  یک  سنتز 
این گونه سوخت ها موجب تولید و رهاسازى گازهاى آالینده ناکس مى شود. استفاده از نانوذرات کاتالیستى جهت حذف ترکیبات نیتروژن دار از سوخت هاى زیستى موجب 
شده است بازدهى فرایند مذکور نسبت به زمانى که از کاتالیست هاى معمولى استفاده مى شود، افزایش چشمگیرى داشته باشد.»این محقق در خصوص نوآورى هاى این 
پژوهش اظهار داشت: «پژوهش حاضر نسبت به کارهاى مشابه قبلى از دو جهت متمایز است. مورد اول فرایند تولید نانوکاتالیست است؛ در این پژوهش به منظور تولید 
نانوکاتالیست از روش نوین آب فوق بحرانى استفاده شده است. این روش یک روش سنتز سریع است و موجب سنتز نانوذرات با توزیع اندازه یکنواخت و بازدهى تولید 
باال مى شود. نوآورى دوم مربوط به استفاده از اسید فرمیک به عنوان منبع تولید هیدروژن فعال است.»در این تحقیق ابتدا نانوکاتالیست time+ZSM-5 از روش آب 
فوق بحرانى سنتز شد. پس از تبدیل این نانوکاتالیست به H+ZSM-5، براى نیتروژن زدایى سوخت زیستى حاصل از نوعى جلبک موسوم به کلرال ولگاریس استفاده 
شده است. این فرایند در حضور مخلوطى آب دما باال و اسید فرمیک صورت گرفته است.با کمک مخلوط آب و اسید فرمیک دما باال، شرایط انحاللى بهتر فاز آلى در فاز 
آبى مهیا شده و موانع انتقال جرم رفع مى شود. بنابراین، سطح تماس واکنشگر با کاتالیست هتروژن بیشتر و این موضوع موجب افزایش درجه نیتروژن زدایى مى شود.
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کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه 
اسکن نماییدتهران

تسلیت

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مهندس میریعقوب شهالفر( راه وساختمان 39)، 
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.

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر محمدحسن تالفى نوغانى، 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.

کار جویندگان 

شغلی های  فرصت 

کد:3300 رشته: مکانیک - سیاالت
تخصص:طراحى و ساخت و نصب تجهیزات مکانیک   

تجربه:مدیریت در بخشهاى سمان و فوالد و نفت
سابقه:24 سال  نوع همکارى: تمام - نیمه وقت

کد: 9054 رشته: مهندسى پلیمر
تخصص: صنایع پلیمر

  تجربه: صنایع پالستیک
سابقه3 ماه کاراموزى نوع همکارى: تمام وقت

کد: 1286 رشته:راه و ساختمان 
تخصص:ابنیه سنگین-پروژه نفى و سازه دریایى

نوع  27سال  پروژه سابقه:  و  کارگاه  تجربه:مدیریت 
همکارى: تمام وقت(بندرعباس یا قشم)

کد:7653 رشته: عمران - سازه
مترو-  تجربه:  سازه  محاسب  تخصص:مهندس 

ساختمان-سازه هیدرولیکى
سابقه: 6سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 1122 رشته: مکانیک و دورهاى ام بى اى
تخصص: مشاوره مدیریت

تجربه :مدیریت شرکتها و سازمانها
سابقه : 30 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 8648 رشته: عمران-زلزله
ویژه-هماهنگى  و  صنعتى  سازه  تخصص:طراحى 

پروژه تجربه: طراحى سازه و هماهنگى پروژه
سابقه:5 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: 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

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

    بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت دکتر غالمرضا شهریار حشمتى( استاد 
بازنشسته دانشکده علوم مهندسى)، 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.

اولین کنفرانس پایان نامه  


