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در گردهمایى شهریور نبرد»  خط  پچه هاى پشت  «پچ 
گردهمایى شهریوره ماه 1396 کانون که به نمایش «پچ پچه هاى پشت خط نبرد» اختصاص داشت با شرکت 70 نفر از اعضا چهارشنبه 29 این 
ماه برگزار شد. اعضاى کانون با حضور در پردیس تئاتر شهرزاد به تماشاى این نمایش نشستند. نویسنده این نمایش علیرضا نادرى، کارگردان آن 
اشکان خیل نژاد هستند . در خالصه داستان این نمایش آمده است: «روایت 8 رزمنده در دهه 60 خط مقدم جبهه که جنگ در آتش بس فرو رفته 
بود و هریک از سربازان با یک دید از زندگى مورد تهاجم هاى زبانى یکدیگر قرار گرفته اند و توسط شخصیت اصلى این نمایش علیرضا به سخره 

گرفته مى شود... و در نهایت با پیش بینى او آرمان ها تغییر مى کند.»

تخصصى کمیته هاى  دوره جدید  برگزارى انتخابات 
انتخابات دوره جدید کمیته هاى تخصصى کانون به منظور تشکیل کادر این 
کمیته ها برگزار مى شود. این انتخابات در آمفى تئاتر دانشکده مهندسى معدن در 

پردیس دو دانشکده فنى واقع در خیابان کارگر شمالى بعد از پل جالل آل احمد برگزار 
مى شود. به این وسیله از اعضاى محترم عالقمند کانون دعوت مى شود براى شرکت در 

این انتخابات بر اساس برنامه زمان بندى شده به آمفى تئاتر دانشکده مهندسى معدن 

گردهمایى مهرماه:
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در مسابقات جهانى شنا فتاپور  محمدحسین  مهندس  ورزشى  موفقیت 
مسابقات  جهانى  در  (مکانیک59)  فتاپور  محمدحسین  مهندس 

توانست  که  بود  ایرانى  شناگر  تنها  مجارستان  بوداپست  بزرگساالن  شناى 
رکورد ورودى مسابقات شناى بزرگساالن جهان را به دست آورد. وى در این 
پروانه  متر   50 در   46 رتبه  و  مختلط  متر   200 در   14 رتبه  حایز  مسابقات 
در  کشور   125 شرکت  با   (96 (سال  امسال  ماه  مرداد  در  مسابقات  شد.این 
دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون  شد.  برگزار  مجارستان  بوداپست 
مى گوید. تبریک  ایشان  به  را  موفقیت  این  کسب  تهران  دانشگاه  فنى 

علمى  هیات  اعضاى  و  کارکنان  ورزشى  جشنواره  سیزدهمین  در 
دانشگاه تهران، پردیس دانشکده هاى فنى توانست مقام قهرمانى را کسب کند. 
در این دوره پردیس دانشکده هاى فنى با  کسب 76 امتیاز از میان کارکنان 
فنى  پردیس  رسید.  قهرمانى  مقام  به  تهران،  دانشگاه  علمى  هیات  اعضاى  و 
مقام  و 3  برنز  مدال  نقره، 8  مدال  طال، 9  مدال  توانست 6  مسابقات  این  در 
چهارمى کسب کند و باالتر از دانشکده هاى تربیت بدنى و پردیس کشاورزى و 
منابع طبیعى دانشگاه قرار گیرد. حسن محمودآبادى کارشناس ورزش پردیس 

دانشکده هاى فنى نیز به عنوان کارشناس برتر سال 96 دانشگاه انتخاب شد.

ورزشى کارکنان و اعضاى  سیزدهمین جشنواره  در  فنى  پردیس دانشکده هاى  قهرمانى 
هیات علمى

موتورهاى  خطاى  تشخیص  کتاب 
هیات  عضو  فیض،  جواد  دکتر  نوشته  القایى، 
دانشگاه  فنى  دانشکده هاى  پردیس  علمى 
تهران توسط انتشارات IET منتشر شد. این 
گوجکو  و  قربانیان  وحید  همکارى،  با  کتاب 
جک سیمویچ در سال 2017 در 540 صفحه 
روابط  با  گفتگو  در  فیض  دکتر  شد.  منتشر 
این  اهمیت  درباره  تهران  دانشگاه  عمومى 
کتاب گفت: موتورهاى القایى هنوز مهم ترین 
الکتریکى  ماشین هاى  اعتمادترین  قابل  و 
کاربرد  گسترده  بازه  مى شوند.  محسوب 
تنش هاى  معرض  در  که  شده  باعث  آن ها 
و  حرارتى  مغناطیسى،  الکتریکى،  مختلف 

موتورها  این  خطاى  تشخیص  ضرورت  به  منجر  امر  این  و  گیرند  قرار  مکانیکى 
و  برق  مهندسى  دانشکده  است.استاد  شده  نگهدارى  فرآیند  از  بخشى  عنوان  به 
کامپیوتر با اشاره به هدف کتاب تشخیص خطاى موتورهاى القایى تصریح کرد: 
تجربى  نظرى،  فرایندهاى  بر  تمرکز  با  خال  این  کردن  پر  حاضر  کتاب  از  هدف 
ساختارى  روش  یک  نهادن  بنا  و  خطا،  تشخیص  براى  کامپیوترى  کمک هاى  و 

کند. انتخاب  را  درست  تشخیص  سیاست  دهد  اجازه  کاربر  به  تا  است  جامع 

IET فنى توسط انتشارات چاپ کتاب استاد دانشکده 

دکتر سید ضیاء هاشمى، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناورى با حضور 
در منزل دکتر پرویز جبه دار ماراالنى (برق 42)، رییس شوراى عالى کانون و استاد 
بازنشسته مهندسى برق دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم با این استاد 
برجسته و خانواده وى دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومى دانشگاه تهران 
به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، دکتر هاشمى هدف خود را از این دیدار 
ارج نهادن به مقام واالى معلم و استاد به مناسبت آغاز سال تحصیلى جدید دانست 
و از سال ها تدریس و تحقیق دکتر جبه دار ماراالنى در دانشگاه تهران قدردانى کرد.

وى اظهار داشت: هویت دانشگاه ها به استادان فرهیخته است و ما دانشکده فنى تهران 
را با نام دکتر پرویز جبه دار ماراالنى و سایر استادان پرتالش آن مى شناسیم و امروزه 
معرفى استادان پرتالش و الگو مانند دکتر جبه دار را وظیفه خود در جایگاه مدیریت 
مى دانیم. دکتر هاشمى افزود: ترسیم افق هاى روشن براى دانشجویان از نتایج معرفى 
امثال دکتر جبه دار ماراالنى است که با تالش خود، ده ها استاد را تربیت کرده و با 
تالیفات خود در پیشرفت علم نقش داشته اند. وى از تالش ها و مجاهدت هاى خانواده 
دکتر جبه دار ماراالنى تجلیل کرد و نقش همسر و خانواده این استاد پیشکسوت را در 
موفقیت و دستاوردهاى علمى و پژوهشى او یادآور شد.دکتر پرویز جبه دار ماراالنى 
نیز در این دیدار با قدردانى از حضور سرپرست وزارت علوم گفت: عالقه به وطن و 
پیشرفت کشور باعث شد که حدود 40 سال در عرصه آموزش عالى خدمت کنم و 
به  کشورم،  پیشرفت  به  عالقه  خاطر  به  کرد:  تاکید  مى کنم.وى  افتخار  آن  به  امروز 
جز براى فرصت مطالعاتى، کشور را ترك نکرده ام و 40 سال با تمام توان در کالس 
درس به کشور خدمت کردم و پس از 4 دهه، براى گشودن باب خدمت جوان ترها 
ضیاء  سید  دکتر  دیدار  این  پایان  کردم.در  بازنشستگى  درخواست   1389 سال  در 
کرد تجلیل  ماراالنى  جبه دار  علمى  فعالیت  سال ها  از  سپاس  لوح  اهداى  با  هاشمى 

دهه تالش  علمى استاد دانشگاه تهران از چهار  وزارت علوم  تجلیل سرپرست 

آموزش مهندسى در  راهبردى کرسى یونسکو  دکتر رضا کراچیان به عنوان عضو شوراى  انتصاب 

رییس  سلطانى،  ناصر  دکتر  حکم  با   (75 کراچیان(عمران  رضا  دکتر 
با  مهندسى،  آموزش  در  یونسکو  کرسى  رییس   پیشنهاد  با  و  فنى  دانشکده 

به  پژوهشى  و  آموزشى  وظایف  حفظ 
شوراى  عضو  عنوان  به  سال  دو  مدت 
شد. منصوب  مذکور  کرسى  راهبردى 

دانشکده  تمام  استاد  کراچیان  دکتر 
و  برنامه ریزى  زمینه  در  و  بوده  فنى 
زیست  محیط  و  آب  منابع  مدیریت 
تخصص داشته و به تدریس اشتغال دارد.

دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون 
را  موفقیت  این  تهران  دانشگاه  فنى 
برایشان  و  گفته  تبریک  ایشان  به 
است. آرزومند  روزافزون  موفقیت هاى 
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اردیبهشت 9 در  المللى مهندسى عمران  بین  یازدهمین کنگره  برگزارى 

میزبانى  به   (11icce) عمران  مهندسى  بین المللى  کنگره  یازدهمین 
ماه  اردیبهشت  بیستم  تا  هیجدهم  از  تهران  دانشگاه  عمران  مهندسى  دانشکده 
کنگره  مختلف  بخش هاى  مى شود.  برگزار  عمران  مهندسى  دانشکده  در   1397
بین المللى یازدهم عبارتند از: «همایش و کنفرانس عمومى بین المللى مهندسان 
ویژه  همایش هاى  و  «جلسات  تخصصى  کنفرانس هاى  «مجموعه   ، عمران» 
شام  «همایش  «نمایشگاه»،  «میزگردها»،  تخصصى»،  «کارگاه هاى   ، تخصصى» 
کنگره»، «بازدیدهاى علمى» و «تورهاى گردشگرى». نخستین همایش از مجموعه 
شیراز  دانشگاه  در  قبل  سال  عمران، 45  مهندسى  بین المللى  و  ملى  کنگره هاى 
برگزار شد. از آن پس تاکنون 10 کنگره ملى و 10 کنگره بین المللى مهندسى 
عمران با موفقیت در دانشگاه هاى کشور برگزار شده است. کنگره هاى مهندسى 
از  مالحظه اى  قابل  تعداد  پشتیبانى  با  و  کشور  معتبر  دانشگاه  توسط 17  عمران 
اجرایى  دستگاه هاى  و  حرفه اى  و  علمى  انجمن هاى  تحقیقاتى،  مراکز  دانشگاه ها، 
بیشتر  اطالعات  کسب  براى  مى توانند  عالقمندان  مى شوند.  برگزار  گیتى  سراسر 
کنند. مراجعه   11icce.ut.ac.ir//:http نشانى  به  کنگره  این  وب سایت  به 

الیگودرز و خان آباد روزه به  سفر سه 

تعداد 32 نفر از اعضاى کانون و 
به  سه روزه اى  سفر  در  همراهانشان 
شرکت  خان آباد  و  الیگودرز  منطقه 
هفتادمیلیون ساله  غار  از  و  کرده 
ى  ه ها ر سنگ نگا ، ل نخجیر چا
آب سفید  آبشار  تیمره،  ده هزارساله 
دیدن  خان آباد  سد  دریاچه  و 
سد  دریاچه  در  قایق سوارى  کردند. 
برنامه  این  از  دیگرى  بخش  نیز 
اقامتى  مجموعه  در  همسفران  بود. 
دریاچه  مجاورت  در  سام»  «ریتون 
این  سرپرستى  کردند.  اقامت  سد 
 16 پنجشنبه  صبح  از  که  را  سفر 
شهریور تا غروب شنبه 18 شهریور 
انجامید،  طول  به  غدیر)  (عید 
داشت. برعهده  بازدید)  (کمیته  یوسفى  رضا  مهندس 

پزشکى بیوتک ماهنامه مهندسى  انتشار 
ماهنامه مهندسى پزشکى بیوتک، شماره16 شهریورماه 96 منتشر شد. 

در این شماره سعى شده است ساختارهاى کلى ماهنامه تغییر کند تا مطالبى 
دسته بندى شده تر و منظم و کاربردى تر در اختیار همراهان خود قرار دهیم. در 
این ساختار جدید مطالب در چهار تا پنج بخش کلى و دایمى قرار مى گیرند 

اطالعات  پوشش  به  جنبه اى  از  یک  هر  که 
طرفى  از  مى پردازند.  پزشکى  مهندسى  حوزه 
اضافه  ماهنامه  به  ویژه  بخش  یک  گاهى  از  هر 
مى شود که به بررسى جامع یکى از موضوعات و 
چالش هاى این حوزه مى پردازد. در این بخش به 
خصوص، نظرات و پیشنهادات خوانندگان براى 
انتخاب موضوع و گستردگى مباحثى که بررسى 
بود. خواهد  ارزنده  و  مفید  بسیار  مى شوند، 

تجارت کانون صنعت، معدن و  کمیته  خورشیدى طالقان توسط  پارك  از نیروگاه و  بازدید 

یک گروه 30 نفرى از اعضاى کانون و همراهان شان چهارشنبه 19 مهر 
ماه از نیروگاه خورشیدى و پارك انرژى هاى تجدیدپذیر و پاك طالقان بازدید 
انرژى هاى  دایمى  نمایشگاه  وارد  گروه  بازدید،  از  قسمت  نخستین  در  کردند. 
با  رابطه  در  را  الزم  توضیحات  کریمى  مهندس  و  شده  تجدیدپذیر  و  پاك  نو، 
انرژى  بادى،  انرژى  خورشیدى،  انرژى  شامل  نمایشگاه  این  مختلف  بخش هاى 
تجهیزات،  نمونه  و  ماکت  از  استفاده  با   .... و  سوختى  پیل هاى  گرمایى،  زمین 
از  بودند  عبارت  داد.تجهیزات  پاسخ  گروه  اعضاى  سواالت  به  و  کرده  ارایه 
هلیوستات  سهموى،  دیش  خطى،  سهموى  کلکتور  فرنل،  خورشیدى  :کلکتور 
خورشیدى،  اجاق  گرمایى،  لوله  آب گرم کن  خورشیدى،  خشک کن  خورشیدى، 
دیش استرلینگ خورشیدى و آب شیرین کن خورشیدى.گروه در پایان از نیروگاه 
بازدید  شده  مستقر  سایت  این  در  که  شبکه  به  متصل  خورشیدى  فتوولتاییک 
کرد.نیروگاه خورشیدى و پارك انرژى هاى تجدیدپذیر و پاك طالقان با ظرفیت 
تولید 40 کیلووات با قابلیت افزایش ظرفیت تا 100 کیلو وات در سال 1381 
در  که  بوده  نیروگاه  نوع  این  نمونه هاى  اولین  از  و  است  رسیده  بهره بردارى  به 
خورشیدى  سیستم هاى  انواع  نمایش  براى  مرکز  است.این  شده  ایجاد  کشور 
پژوهشگران،  بازدید  و  کشورى  مسوالن  براى  غیرنیروگاهى  و  نیروگاهى 
سرمایه گذارى،  براى  خصوصى  بخش  عالقمندان  و  دانش آموزان  و  دانشجویان 
به منظور نمایش کارکرد انواع سیستم ها در یک مکان، انجام آزمایش و تست 
در  ساخت  و  طراحى  براى  توانمندى  ایجاد  و  شده  ساخته  نمونه هاى  آزمون  و 

است. قرارگرفته  بهره بردارى  مورد  سال 1388  از  و  شده  ایجاد  کشور  داخل 
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کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه 
اسکن نماییدتهران

تسلیت

   جناب آقاى دکتر  محمد ارزى ( برق 43)
کانون فوت فرزند 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.

   سرکار خانم دکتر مرجان صدیقى گیالنى ( عمران 75    ) 
کانون فوت مادر 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.

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 دى 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

   جناب آقاى دکتر خسرو پاکدامن ( راه و ساختمان 1330)
کانون فوت خواهر 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.

تبریک
جناب آقاى مهندس امیررعیت نظرى(عمران83) وخانم مهندس روجا فخر آور 

(شیمى85)
قدم نو رسیده  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و سعادت شما را از خداوند متعال 

خواستاریم.

   جناب آقاى مهندس حسین کوشافر ( راه و ساختمان  43)
کانون فوت خواهر 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.

   جناب آقاى مهندس علیرضا ناصرمعدلى ( راه و ساختمان  46)
کانون فوت مادر 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.

جناب آقاى دکتر محمد خرمى ( برق 67 )
آغاز زندگى مشترکتان را تبریک  و تهنیت عرض میکنیم و سالمتى و سعادت  شما را از خداوند 

منان خواستاریم.


