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گردهمایى تیر ماه 96 کانون عصر چهارشنبه 28 این ماه با عنوان 
گروه  رییس  گواهى  عبدالرحیم  دکتر  سخنرانى  با  مدرنیته  و  سنت 
دانشکده  رجب بیگى  تاالر  در  علوم  فرهنگستان  آینده نگرى  مطالعات 
فنى با حضور جمعى از اعضاى کانون برگزار شد. در ابتداى این مراسم 
دکتر  معرفى  به  کانون  دبیر   ،(80 صالح آبادى(عمران  روزبه  مهندس 
دوره  چهاردهمین  به  سخنانش  در  همچنین  وى  پرداخت.  گواهى 
گفت:  و  کرد  اشاره  کانون  بازرسان  هیات  و  شوراى عالى  انتخابات 
امکان  و  هستیم  انتخابات  پایانى  ساعات  در  گردهمایى  با  «همزمان 
راى گیرى از اعضا در سایت دانشکده عمران دانشکده فنى فراهم شده 
دانشگاهى  تحصیالت  گواهى  عبدالرحیم  دکتر  وى،  گفته  به  است.» 
در  آبادان  نفت  دانشکده  نفت  مهندسى  رشته  در  تحصیل  به  را  خود 
سال 1341 آغاز کرد. وى پس از اخذ مدرك لیسانس دوره مدیریت 
ایران  مدیریت  مطالعات  مرکز  در  و 52  سال هاى 51  در  را  بازرگانى 
وابسته به مدرسه بازرگانى هاروارد گذراند. دکتر گواهى سال 1358 
دین شناسى  و  خارجى  ادیان  رشته  در  تحصیل  به  و  شد  سوئد  راهى 
دکتر  پرداخت.  دکترا  مقطع  در  سوئد  اوپساالى  دانشگاه  در  تطبیقى 
آینده نگرى  مطالعات  گروه  ریاست  بر  عالوه  حاضر  حال  در  گواهى 

فرهنگستان علوم، ریاست مرکز پژوهش ادیان جهان را نیز برعهده دارد. در کارنامه وى سوابقى چون سفیر ایران در نروژ، ژاپن، کشورهاى اسکاندیناوى 
و معاونت و مشاوره وزارتخانه هاى امور خارجه و صنایع سنگین و نفت به چشم مى خورد. در ادامه دکتر گواهى به بیان دیدگاه هاى مختلف درباره سنت 
و مدرنیته پرداخته و در بخش هایى از سخنانش رابطه علم و دین را نیز تشریح کرد. وى در بخشى از سخنان خود گفت: «سنت و مدرنیته امور ذاتى 
نیستند و در بستر زمان تعریف مى شوند و از آنجا که زمان حاصل حرکت است، مفاهیم این دو نیز در زمان تغییر مى کند.» پس از طرح موضوع جلسه 
به پرسش و پاسخ حاضران اختصاص یافت. در انتها مهندس صالح آبادى به نمایندگى از کانون با تقدیم لوح تقدیر و کتاب 5هزار سال مهندسى ایران از 

دکتر گواهى تقدیر کرد.

گردهمایى مرداد ماه :   اکران اختصاصى فیلم زادبوم
جهت اطالع از سانس و هزینه بلیت به کانال تلگرامى کانون مراجعه فرمایید 

تاریخ اکران : چهارشنبه 1 شهریور
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هیات بازرسان  شورایعالى و  دوره چهاردهم  نتایج انتخابات 

هیات  توسط  راى گیرى  زمان  اتمام  از  پس  ساعتى  ماه  تیر  چهارشنبه 28  عصر  کانون  بازرسان  هیات  و  شوراى عالى  انتخابات  دوره  چهاردهمین  نتایج 
اجرایى انتخابات اعالم شد.

اعضاى هیات اجرایى انتخابات متشکل بودند از: دکترحسین نعمت اللهى(معدن49)، مهندس محمدباقرعراقى(شیمى42)، مهندس محمدحسن مهاجرین آریایى(عمران44)، 
مهندس زینب حاجى حسینى(عمران89) و مهندس سپهر پارسا(عمران94).

اطالعیه  هیات اجرایى انتخابات : انتخابات چهاردهمین دوره شوراى عالى و هیات بازرسان کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران طبق مصوبه 
مجمع عمومى سالیانه نوبت دوم مورخ 1396/03/31، از ساعت 20:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 آغاز و تا ساعت 20:00 روز 1396/04/28 ادامه یافت که بالفاصله 
با حضور اعضاى هیات رییسه مجمع عمومى و اعضا هیات اجرایى انتخابات استخراج شد. کل تعداد راى دهندگان 409 نفر بود که بر مبناى آن 25 نفر اول به عنوان اعضا 

اصلى شوراى عالى کانون و 5 نفر بعد به عنوان اعضا على البدل معرفى مى شوند. تعداد آراى نفر بیست و پنجم (آقاى نادر نادرى) و نفر بیست و ششم (آقاى سید رضا 
رفیعى طباطبایى) برابر بوده که با توجه به قرعه کشى انجام شده آقاى نادر نادرى به عنوان عضواصلى شورا برگزیده شدند.  همچنین در این انتخابات 3 نفر به عنوان هیات 

بازرسان و 1 نفر به عنوان عضو على البدل انتخاب شد.

دوره چهاردهم کانون نخستین جلسه شوراى عالى  برگزارى 
نخستین جلسه شوراى عالى دوره چهاردهم طبق روال در قالب جلسه مشترك شوراى 
و  دار  جبه  دکتر  ریاست  به  مرداد 1396  پنج شنبه 12  چهاردهم  و  سیزدهم  دوره  عالى 
در اتاق شوراى دانشکده فنى برگزار شد.در ابتداى جلسه ضمن قدردانى از زحمات اعضاى 
شوراى عالى و هیات بازرسان دوره سیزدهم، پایان این دوره شوراى عالى اعالم شد. در ادامه 
مهندس گواهى رییس مجمع، گزارشى از برگزارى انتخابات ارایه داده و اسامى منتخبان را 
اعالم و سپس احکام آنان را ابالغ کرد.وى همچنین به نمایندگى از هیات رییسه مجمع براى 
بهبود فعالیت هاى کانون پیشنهاداتى ارایه داد.در ادامه مطابق اساسنامه کانون رییس سنى 
هیات  اعضاى  سپس  گرفت.  عهده  بر  را  جلسه  ریاست  موسوى رهپیما  مهندس  یعنى  جلسه 
رییسه شوراى عالى دوره چهاردهم به این ترتیب انتخاب شدند.دکتر پرویز جبه دار ماراالنى؛ 
رییس شوراى عالى ، مهندس محمد عطاردیان و دکتر محمود کمره اى؛ نایب رییس اول و دوم 
مهندس فاطمه توانایى؛ منشى. در نهایت انتخابات اعضاى هیات مدیره از میان 14 نامزد انجام 
شد و اعضاى اصلى و على البدل هیات مدیره به ترتیب تعداد آرا به شرح زیر انتخاب شدند.

اعضاى اصلى : 1- مهندس روزبه صالح آبادى 2- مهندس محمدرضا محمدآبادى کمره اى

3- مهندس علیرضا عالم زاده 4- مهندس اسماعیل مسگرپور طوسى 5- دکتر اورنگ فرزانه  
6- مهندس میرعلیرضا مهنا  7- دکتر بهروز گتمیرى

اعضاى على البدل :1- مهندس امیر اسماعیل حسن پور  2- مهندس هرمز ناصرنیا

هیئت بازرسان کانون  شورایعالى و  دوره چهاردهم   نتایج انتخابات 
نتایج راى گیرى انتخابات چهاردهمین دوره شورایعالى و هیئت بازرسان کانون به شرح زیر میباشد :
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فنى درسدن  فنى با دانشگاه  پردیس دانشکده هاى  همکارى هاى علمى  گسترش 

دکتر اکرم  لو، به سمت سرپرست دانشکده علوم انتصاب  حسینیان سراجه  دکتر اکرم  انتصاب 

همکارى پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران با دانشگاه فنى درسدن آلمان در حوزه انرژى 
توسعه مى یابد. به گزارش روابط عمومى دانشگاه تهران، هیاتى متشکل از اعضاى هیات علمى 
پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران در همایشى با عنوان هفته ایران به میزبانى دانشگاه فنى 
درسدن شرکت کردند.در این همایش که جوالى 2017 در شهر درسدن آلمان و با محوریت انرژى 
برگزار شد، اعضاى هیات اعزامى دانشگاه تهران ضمن مشارکت در برنامه هاى همایش، حضور در 
جلسات متعدد و بازدیدهاى تخصصى از صنایع آلمان، ضمن معرفى پتانسیل هاى دانشگاه تهران 
و پردیس دانشکده هاى فنى در حوزه هاى محورى همایش، به تبادل نظر با متخصصان آلمانى 
پرداختند.از مهم ترین دستاوردهاى این همایش مى توان به تشکیل تیم هاى تخصصى مشترك 
براى همکارى هاى صنعتى و بین دانشگاهى و نیز طراحى و تعریف پروژه هاى مشترك اشاره کرد.

دارى سمینار شریک و شریک  برگزارى 
کمیته تخصصى مهندسى صنایع کانون مهندسین فارغ  التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران 

سمینار شریک و شریک دارى را برگزار کرد.
این سمینار چهارشنبه 4 مرداد 96 از ساعت 16 تا 19 در سالن آمفى تئاتر معدن پردیس 2 
برگزار  جالل  آل احمد  پل  از  بعد  شمالى  کارگر  خیابان  در  واقع  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده 
شد. در این سمینار مهندس مجتبى اسدى، مدیرعامل گروه پژوهشى و صنعتى آریانا، به ارایه 

مطالبى در راستاى اشاعه فرهنگ مشارکت و خلق کسب و کارپرداخت.

در توضیح این سمینار آمده است: چرایى شراکت و انتخاب شریک مناسب در راه اندازى کسب 
و کار از دغدغه هاى مهم بسیارى از افراد است. در حال حاضر بسیارى از کسب و کارهایى را که 
فارغ التحصیالن دانشگاه راه اندازى مى کنند، حاصل مشارکت با همکالسى هایشان است. بسیارى 
از مطالعات حاکى از توفیق نسبى کسب و کارهایى است که با الگوى مشارکت شکل گرفته اند. 

قطعا بعد از ایده کسب و کار یکى از مهم ترین پرسش هاى موسسان این است که:
آیا باید کارم با شریک آغاز کنم؟ شریک مناسب من کیست؟

چگونه کارمان را با شریک خود آغاز کنیم؟چه اصولى را در کار با شریک خود رعایت کنیم؟
اصول شراکت پایدار چیست؟چگونه به شراکت خود پایان دهیم؟

در این نشست درباره موضوعات فوق گفتگو شد.

سراجه لو،  حسینیان  اکرم  دکتر  داد:  گزارش  فنى  دانشکده  هاى  پردیس  روابط  عمومى 
دکتر  سوى  از  حکمى  در  پردیس،  مهندسى  علوم  دانشکده  هیات  علمى  عضو 
منصوب  مهندسى  علوم  دانشکده  سرپرستى  به  تهران  دانشگاه  نیلى،رییس  محمود 
انتصاب  این  تهران،  دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیالن  مهندسین  شد.کانون 
است. آرزومند  را  روزافزون  موفقیت هاى  وى  براى  و  گفته  تبریک  ایشان  به  را  شایسته 

عضو گرامى کانون
تعداد  باالترین  با  کانون  بازرسان  هیات  و  عالى  شوراى  دوره  چهاردهمین  انتخابات 
شرکت کننده در تمامى ادوار انتخابات پس از مجمع عمومى اولین دوره (سال1369) 
توسعه  نویدبخش  مى تواند  اعضا  بیشتر  چه  هر  مشارکت  شک  بى  شد.  برگزار 
سیزدهم  دوره  مدیره  هیات  باشد.  کانون  رشد  مسیر  به  بخشیدن  قوام  و  فعالیت ها 
و  منظم  برگزارى  در  که  کسانى   کلیه  از  را  خود  قدردانى  و  سپاس  مراتب  کانون 
اجرایى  هیات  مجمع،  رییسه  هیات  ویژه  به  بودند،  نقش آفرین  انتخابات  قانونمند 
کانون  دبیرخانه  پرسنل  و  کمیته ها  فعال  اعضاى  محترم،  نامزدهاى  کلیه  انتخابات، 
و مهم تر از همه اعضاى کانون اعالم مى داررد. امید است در دوره آتى شاهد رشد و 
اعتالى هر چه بیشتر کانون به عنوان بزرگترین تشکل فارغ التحصیلى کشور باشبم.

                                                                                                       
هیات مدیره دوره سیزدهم

هیات  دوره چهاردهم شواى عالى و  در ارتباط با انتخابات  سیزدهم  دوره  هیات مدیره  اطالعیه 

خیس خنک و  روز  دره؛ یک  پلنگ  روزه به  سفر یک 
سفر به پلنگ دره ساعت 5 صبح روز پنج شنبه پنجم مرداد ماه با حضور 30 نفر از اعضاى 
شیرگاه  شهر  وارد  معارفه  و  صبحانه  صرف  از  پس  همسفران  شد.  آغاز  همراهانشان  و  کانون 
منطقه  در  نوردى  رودخانه  ساعت  دو  حدود  از  پس  و  شدند  سوادکوه)  شهرستان  توابع  (از 
بسیار  مناظر  از  و  شدند  دره  پلنگ  زیباى  جنگل  راهى  سنگ،  شاخه  دو  بکر  و  زیبا  بسیار 
فضایى  در  ناهار  صرف  از  پس  همسفران  بردند.  لذت  دره  پلنگ  آبشار  و  جنگل  زیباى 
سرپرستى  بازگشتند.  شیرگاه  شهر  به  عصر   6 ساعت  حدود  جنگل،  میان  در  دوستانه 
مهندس  عهده  بر  یافت،  پایان  تهران  به  بازگشت  با  روز  همان  شب  ساعت11  که  سفر  این 
بود.  (92 شیمى   ) کامیاب  مجید  مهندس  همراهى  و   (86 عمران   ) حاجى حسینى  زینب 

مقاوم سازى و بازسازى ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسى عمران عملیات  شروع 

ساختمان  در  عمران  مهندسى  دانشکده   2 شماره  ساختمان  بازسازى  و  مقاوم سازى  عملیات 
نبش کوچه رهنما-کارگر آغاز شده است. این طرح، پس از جلسات هماهنگى با کارشناسان 
سازمان میراث فرهنگى در امور دانشگاه تهران، اداره کل طرح هاى عمرانى و پشتیبانى دانشگاه 
عملیات  ساختمان،  نماهاى  تمام  حفظ  ضمن  آن  در  و  است  شده  آماده  ناحیه،  شهردارى  و 
مقاوم سازى و بازسازى با اجراى تمهیدات سازه اى و معمارى مناسب در داخل بنا انجام مى گیرد. 
امالك  تمام  آن  در  که  دارد  تهران  دانشگاه  مصوب  توسعه  طرح  با  کامل  انطباق  طرح،  این 
مى شود. ملحق  دانشگاه  مجموعه  به  انقالب-بلوار  و  کارگر-وصال  خیابان هاى  فاصل  حد  در 
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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

https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه 
اسکن نماییدتهران

استخدام
 

 شرکت بازرگانى صباحى از تمامى عالقمندان به فروش و 
بازرگانى مواد اولیه ى دارویى و ماشین آالت دارویى دعوت به 

همکارى مى نماید. 
آقا، حداکثر 29 سال، مسلط به زبان انگلیسى، فارغ التحصیالن 

کارشناسى ارشد از دانشکده هاى زیر:
مهندسى شیمى ، مهندسى متالورژى ومواد، مهندسى مکانیک ، 

مهندسى صنایع 
ارسال رزومه به دو روش زیر :

sabahiresumes@gmail.com : ایمیل

تلگرام : 09039542023

تسلیت

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر مهندس بهمن صحت پور( راه وساختمان 
51)، را به اطالع اعضا محترم کانون مى رساند.. از خداوند منان براى روح بزرگ آن مرحومه 

طلب آمرزش و براى بازماندگان محترم صبر و شکیبائى مسئلت مى نمائیم.

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت دکتر على آزاده ( استاد دانشکده مهندسى 
صنایع)، 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


