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برگزارى مجمع عمومى ساالنه کانون در کنار ضیافت افطار

گردهمایى خردادماه که عصر چهارشنبه 31 خرداد ماه 96 برگزار شد، عالوه بر ضیافت افطار به مجمع عمومى عادى ساالنه نوبت دوم کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
فنى اختصاص داشت.مجمع نوبت دوم در پى به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومى عادى ساالنه نوبت اول در تاریخ 27 اردیبهشت، همزمان با گردهمایى این ماه تشکیل شد. 
بیش از 80 نفر از اعضا در این مراسم حضور یافتند. در ابتدا با راى حاضران، اعضاى هیات رییسه مجمع به این ترتیب انتخاب شدند. مهندس على اصغر گواهى(متالورژى 49)؛ 
رییس مجمع، مهندس شهریار کوزه کنانى (برق 54) و مهندس فریدون نظرى(مکانیک 43)؛ ناظران و مهندس سعیده یادگارى (عمران 92)؛ منشى مجمع. در ادامه مهندس روزبه 
صالح آبادى( عمران 80)، دبیر کانون، گزارش شوراى عالى در خصوص فعالیت هاى کانون در سال 1395 را به مجمع ارایه داد. در گزارش دبیر کانون به سرفصل هاى فعالیت هاى 
سازمانى کانون شامل، شوراى عالى، هیات مدیره، کمیته هاى تخصصى و اجرایى کانون، دبیرخانه و روند عضویت، ارتباط با دانشکده فنى، فعالیت هاى فرهنگى نظیر گردهمایى هاى 
ماهانه، جشن سالگرد کانون و سخنرانى هاى علمى اشاره شده بود.یکى از نکات مهم گزارش امسال دبیر کانون، فروش خانه کانون و ابتیاع چهار دستگاه آپارتمان به جاى آن و 
نقل مکان دفتر کانون به خیابان طالقانى بود. همچنین دبیر توضیحاتى در خصوص روند فعالیت هاى عمرانى انجام شده در زمین پونک ارایه داد. وى ابراز امیدوارى کرد با توجه 
به فراهم شدن سرمایه ملکى مناسب، کانون بتواند در آینده نزدیک صاحب خانه اى درخور اعضاى خود شود. در ادامه مهندس علیرضا عالم زاده(عمران 68)، خزانه دار کانون، 
گزارش مالى سال 94 و بودجه پیشنهادى سال 95 را براى حاضران قرائت کرد. وى همچنین به سواالت حاضران در خصوص روند مالى فروش خانه کانون و احداث ساختمان در 
زمین پونک پاسخ داد. در ادامه مهندس امیر قناعى میاندوآب (عمران 71)، نماینده هیات بازرسان، گزارش هیات بازرسان را قرائت کرد. بر اساس این گزارش مورد عدم تطابق 
یا تخلفى از بودجه در گزارش مالى یافت نشد. در ادامه مجمع به بررسى گزارش فوق و اتخاذ تصمیم در خصوص آن پرداخت و سپس صورت هاى مالى سال 95 و بودجه سال 
96 به تصویب اعضاى مجمع رسید. همچنین اختیار تعیین حق عضویت حقیقى سال 96 به شوراى عالى تفویض شده و روزنامه اطالعات براى انتشار اطالعیه هاى رسمى انتخاب 
شد.مجمع همچنین در خصوص انتخابات دوره چهاردهم شوراى عالى و هیات بازرسان تاریخ 26 تا 28 تیرماه را به عنوان تاریخ برگزارى انتخابات تعیین کرد. در ادامه، حاضران 

افطار را در کنار یکدیگر و در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران واقع در خیابان آذر، کلینیک دانشگاه تهران صرف کردند

گردهمایى عمومى تیرماه کانون

ه  ر وع :  و  و ی با  را
ی وا م  دا ر  ی د ران : آ

رئیس گروه مطالعات آینده نگرى، فرهنگستان علوم جمهورى اسالمى ایران

زمان و محل برگزارى : چهارشنبه 28 تیرماه 1396 سالن شهید رجب بیگى دانشکده فنى دانشگاه تهران

 ساعت 17:00 پذیرایى و دیدار دوستانه ، ساعت 18 شروع سخنرانى  و همزمان امکان راى گیرى اینترنتى

شورایعالى و بازرسان دوره چهاردهم در سایت عمران واقع در طبقه دوم دانشکده فراهم میباشد.
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شورایعالى و بازرسان دوره چهاردهم   انتخابات 

به اطالع اعضاي کانون مى رساند، انتخابات الکترونیکی چهاردهمین دوره شورایعالی و هیات بازرسان کانون از ساعت 20:00 روز یکشنبه 25 تیر ماه 
لغایت ساعت 20:00 روز چهارشنبه 28تیر ماه 1396  برگزار مى شود. اعضاء مى توانند در روزهاى تعیین شده به سایت کانون مراجعه نموده و راى 
خود را به صندوق الکترونیکى کانون بیاندازند . ضمناً به اطالع مى رساند چنانچه نامى از قلم افتاده باشد، تا تاریخ  22تیرماه 1396 فرصت براى 

گزارش موضوع به ناظران مجمع وجود دارد، بدیهى است پس از این تاریخ هیچ شکایتى پذیرفته نمى شود.
اسامى داوطلبان شوراى عالى و هیات بازرسان این دوره به شرح ذیل مى باشد:
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فنى دانشگاه تهران در دانشکده  روى ساختمان واقعى  زلزله بر  آزمایش میدانى  اولین 

تصویب شد نقشه «شهر دانش دانشگاه تهران» 

پژوهشگران دانشکده فنى دانشگاه تهران به همراه محققان دانشگاه صنعتى شریف در یک پروژه 
مشترك پژوهشى شاخص در ایران، با حمایت سازمان توسعه، تجهیز و نوسازى مدارس کشور، 
موفق شدند اولین و دومین آزمایش میدانى در مقیاس واقعى از یک ساختمان مصالح بنایى 
مدرسه را به انجام رسانند. آمار رسمى کشور نشان مى دهد که درصد قابل توجهى از مردم در 
مناطق لرزه خیز در این گونه ساختمان ها زندگى مى کنند و مدارس بسیارى در کشور داراى 
این سیستم سازه اى هستند. تجربه زمین لرزه هاى گذشته در کشور به ویژه زلزله هاى طبس، 
منجیل، بم و ورزقان آسیب پذیرى این ساختمان ها را متوسط تا زیاد نشان داده است. از این رو 
این پژوهش کامال کاربردى مى تواند به عنوان یک نقطه عطف در مسیر سلسله مطالعات مرتبط 
در کشور در راستاى کاهش خطرپذیرى ناشى از زلزله به شمار آید.این تحقیق که در نوع خود 
در ایران بى سابقه و در دنیا کم سابقه است، مشتمل بر دو آزمایش استاتیکى رفت و برگشتى بر 
روى دو نمونه ساختمان مشابه جدا شده از یک مدرسه 10 کالسه موجود بوده که تنها تفاوت 
مصالح  ساختمان  یک  اول  نمونه  بهتر  عبارت  به  است.  دوم  نمونه  در  بتنى  کالف  وجود  آنها، 
کالف بندى  لرزه اى  بهسازى  قصد  به  که  است  ساختمان  همان  دوم  نمونه  و  مسلح  غیر  بنایى 
شده است. این نمونه ها ساختمان هایى یک طبقه اى و هر یک شامل دو کالس به ابعاد تقریبى 
این  لرزه اى  رفتار  بررسى  آزمایش ها،  این  انجام  کلى  هدف  هستند.  پالن)  (در  متر   6 در   13
ساختمان ها با تمرکز بر رفتار دیوارهاى مصالح بنایى غیر مسلح در مقایسه با دیوارهاى محصور 
شده (کالف دار) بود. در این راستا نمونه اول بدون هرگونه مداخله اى، تحت بارگذارى هاى رفت 
و برگشتى شبیه به زلزله قرار گرفت و میزان خسارات و نیز ظرفیت هاى لرزه اى آن به دست 
آمد که مى تواند معرف رفتار مورد انتظار این نوع از ساختمان هاى بنایى در برابر زلزله باشد. 
در مقابل ساختمان دوم با اجراى تمهیداتى ساده و ارزان، که مورد تایید استانداردهاى لرزه اى 
بومى کشور است (استفاده از کالف بتنى)، به صورت نسبى بهسازى و به قصد مقایسه آن با 
ساختمان اول، مورد آزمایش مشابه قرار گرفت. نتایج اولیه به دست آمده از این دو آزمایش 
معیار  دو  پایه  بر  دار)  (کالف  شده  بهسازى  ساختمان  لرزه اى  عملکرد  نسبى  بهبود  بر  داللت 
مقاومت و شکل پذیرى دارد. این نتایج مى تواند مورد استفاده محققان و نیز مهندسان حرفه اى 
در زمینه بررسى و شناخت رفتار ساختمان هاى مصالح بنایى غیر مسلح موجود و نیز ارزیابى 
طرح کالف بندى این ساختمان ها به عنوان یک گزینه نسبى بهسازى لرزه اى قرار گیرد و درواقع 
به عنوان گامى مهم و نقطه عطفى در ارتقاى دانش مهندسى زلزله در کشور به حساب آید.

زیر باران بهارى در  هویج  روزه دشت  گلگشت یک 
کمیته بازدید کانون در روز پنج شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه برنامه گلگشت دشت هویج (واقع 
در منطقه لواسانات، روستاى افجه) را ترتیب داد. در این گلگشت یک روزه که با حضور 32 
نفر از اعضا و همراهانشان برگزار شد، باوجود پیش بینى هواشناسى، مسافران مسیر کوهپیمایى 
را در زیر باران بهارى طى کردند و پس از صرف صبحانه در میان باغ هاى گیالس، با توجه به 
بارش باران 10 نفر از همسفران تا دشت هویج ادامه مسیر دادند. سرپرستى این برنامه که ساعت 
5 عصر همان روز خاتمه یافت، برعهده مهندس زینب حاجى حسینى (عمران 86) و همراهى 

مهندس مجید کامیاب (شیمى 92) بود.

تحت  تهران  دانشگاه  توسعه  طرح  نقشه 
کارآفرین،  دانشگاه  دانش،  «شهر  عنوان 
و  تهران  دانشگاه  هوشمند»  و  سبز 
تصویب  به  تهران  پزشکى  علوم  دانشگاه 
رسید.به  دانشگاه  امناى  هیات  نهایى 
تهران،  دانشگاه  عمومى  روابط  گزارش 
در ششمین نشست عادى از دوره ششم 
ساماندهى  تهران،  دانشگاه  امناى  هیات 
بر  شد.  تصویب  دانشگاه  این  دانش  شهر 
اساس مصوبه هیات امناى دانشگاه تهران 

که در آن جدول کاربرى و نقشه هاى پهنه بندى طرح شهر دانش مشخص شده است، دانشگاه 
باید طرح الزم را در خصوص چگونگى احداث ابنیه بدون نیاز به کمک مالى دولت و با تاکید 
بر حفظ مالکیت دانشگاه بر اراضى طرح، تهیه کند و به تصویب هیات امنا برساند.طرح ایده و 
مطالعه طرح توسعه دانشگاه تهران از سال 81 شروع شد و هیات وزیران در 15 مرداد 1382 
در پاسخ به نامه مشترك دکتر رضا فرجى دانا و دکتر محمدرضا ظفرقندى، روساى وقت 
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکى تهران، این طرح را تصویب کرد.در ابتدا دو راه حل 
براى طرح مطرح شد؛ راه حل نخست انتقال دانشگاه تهران به محلى در اطراف تهران و راه 
حل دیگر توسعه دانشگاه در محدوده فعلى آن بود. از آنجایى که در صورت اجرایى شدن راه 
حل اول بخشى از هویت شهر تهران از بین مى رفت و دانشگاه تهران هم هویت واقعى خود را 
نداشت، راه حل دوم مدنظر قرار گرفت و خرید ساختمان هاى واقع در محدوده طرح توسعه 
در دستور کار قرار گرفت. اکنون درصد باالیى از اراضى محدود طرح به تملک دانشگاه تهران 
در آمده است. تحقق دانشگاه کار آفرین، افزایش شاخص هاى آموزشى و پژوهشى، تعامل با 
شهر با توسعه پارك علم و فناورى، توجه به شاخص هاى زیست محیطى، فعالیت شرکت هاى 
جمله  از  دانشگاهى  فعالیت هاى  با  متناسب  دانشگاه  اطراف  مشاغل  تغییر  و  بنیان  دانش 
اهداف این طرح به شمار مى روند.مهم ترین مانع در برابر تکمیل شهر دانش دانشگاه تهران، 
کمبود اعتبارات مالى است که با تامین آن روند تحقق کامل این شهر سرعت خواهد گرفت.

پردیس  مکانیک  مهندسى  دانشکده   92 سال  ورودى  دانشجویان  فارغ التحصیلى  جشن 
دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران در تاریخ 10 تیر 1396 از ساعت 10 تا 13 با حمایت کانون 
این  فارغ التحصیالن  تعداد  شد.  برگزار  آن  مکانیک  مهندسى  تخصصى  کمیته  همکارى  و  فنى 
دوره 123 نفر بودند که از این تعداد 14 نفر خانم هستند و بالغ بر 150نفر از دانشجویان و 
دانشکده  رییس  ابرى نیا  دکتر  برنامه  ابتداى  کردند.در  شرکت  جشن  این  در  خانواده هایشان 
و  آتى  برنامه هاى  موجود،  وضعیت  از  گزارشى  حاضران،  به  خیرمقدم  عرض  ضمن  مکانیک 
دانشجویان  حتى  و  فارغ التحصیالن  روابط  تقویت  ضرورت  بر  و  داد  ارایه  دانشکده  ارتباطات 
دوران  از  فنى  دانشکده  فضاى  ویژگى هاى  از  که  کشور  صنعت  و  مهندسى  جامعه  با  دانشکده 
دکتر  کرد.  تاکید  است  داشته  فارغ التحصیالن  موفقیت  در  بسزایى  سهم  و  بوده  تاکنون  قدیم 
نظرى از استادان دانشکده نیز خاطراتى از دوره تحصیلى به خصوص دوره تحصیالت تکمیلى 
را یادآور شده و چگونگى برخورد با مسایل و مشکالت این دوره را توضیح دادسخنران بعدى 
مهندس محمدرضا کمره اى (مکانیک 51)، عضو هیات مدیره و ریس کمیته تخصصى مهندسى 
فارغ التحصیل  مهندسین  کانون  و  فنى  دانشکده  جایگاه  مورد  در  را  نکاتى  که  بود  مکانیک 
کشور  مهندسى  جامعه  در  کانون  ارزنده  نقش  به  سخنانش  در  کرد.وى  عنوان  فنى  دانشکده 
کمیته هاى  تقویت  و  ارتباط  و  کانون  با  جدید  فارغ التحصیالن  همکارى  و  عضویت  ضرورت  و 
تخصصى اشاره کرده و گفت: کمیته هاى تخصصى به عنوان مسیرى مطمئن در تقویت ارتباط 
آرمین  مهندس  را  برنامه  این  اجراى  کار  است.   کشور  صنعت  با  دانشکده  فارغ التحصیالن 
طرقى که خود فارغ التحصیل همین دوره است، ب عهده داشت اجراى موسیقى زنده و اهداى 
بود. مراسم  این  بخش هاى  دیگر  از  مکانیک  مهندسى  رشته  فارغ التحصیالن  به  جوایز  و  لوح 

فنى برگزار شد ورودى هاى سال 1392 دانشکده مهندسى مکانیک دانشکده  التحصیلى  جشن فارغ 
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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

تسلیت

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  دانشجو دانیال جبارى ( ورودى معدن 95)، 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 دکتر محمدعلى  آزاده، 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.

https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه 
اسکن نماییدتهران

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: 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

تخصص:  رشته:عمران-سازه   کد:3678 
طراحى و نظارت ساختمان 

تجربه : طراحى و مشاوره پیمانکار
سابقه : 15 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

اطراف کاشان در روستاهاى  طبیعت  آشتى با 
روز  صبح  دقیقه  و 30   6 ساعت  کاشان،  اطراف  روستاهاى  مقصد  به  طبیعت  با  آشتى  سفر 
پنج شنبه 21 اردیبهشت ماه با حضور 15نفر از اعضاى کانون آغاز شد. همسفران در ابتدا 
از مجموعه کشت و صنعت و باشگاه سوارکارى امیدان در اطراف شهر کاشان که اسب هاى 
مسابقه اى از نژادهاى مختلف و همچنین گاوهاى شیرى و گوشتى را پرورش مى دهند، دیدن 
کردند.  پس از صرف صبحانه محلى با شیر تازه در مزرعه، راهى شهر تاریخى زیرزمینى نوش 
آباد شدند. سپس همراهان ناهار را در رستوران سنتى باغ پرندگان قمصر میل کردند و پس 
از بازدید از باغ پرندگان به سمت روستاى زیباى نشلج حرکت کردند و از مناظر طبیعت و 
سراى  بومگردى  اقامتگاه  راهى  مسافران  هوا  شدن  تاریک  با  بردند.  لذت  روستا  زیباى  بافت 
آب  خوش  روستاى  در  فنى  دانشکده  فارغ التحصیالن  از  یکى  همت  به  که  شدند  مهرآفرین 
و هواى مرق تجهیز شده است.صبحگاه روز دوم سفر در میان باغ هاى گل محمدى روستاى 
مرق گذشت. سپس راهى آرامگاه حکیم و فیلسوف بابا افضل شدند. پس از پیاده روى در میان 
کوچه باغ هاى روستا از درخت کاج 350 ساله در حیاط مسجد جامع و کارگاه گالب گیرى 
و   (87 (برق  نیکوفرد  حسین  امیر  دکتر  عهده  بر  آن  سرپرستى  که  سفر  این  کردند.  دیدن 
همراهى مهندس زینب حاجى حسینى (عمران 86) بود، در ساعت 19 عصر جمعه پایان یافت.

حدود  با  مهندسین  از   PAMCo المللى  بین  مشاوره  شرکت 
دعوت  تعمیرات،  و  نگهدارى  حوزه  به  عالقمند  سابقه  سال  سه 
ترجیحا  را  خود  اطالعات  نماید.عالقمندان  مى  همکارى  به 
را  خود  رزومه  یا  و  کنند  وارد   www.pamco.ir سایت  در 
فرمایید. ارسال   employment@pamco.co ایمیل  به 

تجلیل برگزار شد کمیته  انتخابات 
جلسه کمیته تجلیل با حضور 53 نفر از اعضا نهم خرداد برگزار 

شد. در این جلسه انتخابات این کمیته برگزار شده و بر اساس آرا 
اعضا نتیجه به این شرح اعالم شد.

رییس کمیته: مهندس محمدحسین طالب پور (عمران 92)
نایب رییس کمیته: مهندس آبتین آبیار (عمران 95)

دبیر کمیته: امید ادیب زاده (دانشجوى رشته مهندس معدن)


