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گردهمایى اردیبهشت ماه کانون به مجمع عمومى ساالنه نوبت اول کانون و سخنرانى دکتر 
محمدحامد امام جمعه زاده (مکانیک 55) رییس هیات مدیره کانون، پیرامون روش هاى 
تامین مالى پروژه اختصاص داشت. جلسه مجمع تشکیل و بدلیل به حد نصاب نرسیدن 
، مطابق  اساسنامه  کانون مقرر شد نوبت دوم مجمع عمومى در ماه آینده برگزار شود.
در ابتداى جلسه مهندس محمدرضا کمره اى (مکانیک 51)، عضو شوراى عالى و هیات 
مدیره کانون، شرح مختصرى از سوابق علمى و اجرایى دکتر امام جمعه زاده ارایه داد.

در ادامه دکتر امام جمعه زاده به بیان روش هاى تامین مالى پروژه ها از دیدگاه مهندسى 
پرداخت. وى در سخنانش روش هاى تامین مالى پروژه ها را به دو بخش سازمانى و پروژه اى 
تقسیم کرد. سپس به تشریح این دو بخش پرداخته و در روش تامین مالى پروژه اى 
مبحث B.O.T  یا بازپرداخت هزینه هاى پروژه از محفل بهره بردارى را به تفصیل بیان کرد.
را  متفاوتى  تعهدات  که  دارد  وجود  مختلفى  روش هاى  مبحث  این  در  وى  گفته  به 
مثال  چند  همچنین  جمعه زاده  امام  دکتر  مى کند.  ایجاد  پیمانکار  و  کارفرما  براى 

صحیح  روند  تشریح  به  سخنانش  از  دیگرى  بخش  در  وى  کرد.  طرح  را  روش  این  از 
خصوصى سازى از دیدگاه بانک جهانى پرداخت. بر این اساس روند خصوصى سازى از مشارکت بخش خصوصى و عمومى(دولتى) در اجراى پروژه ها آغاز شده و در 
نهایت به واگذارى کامل پروژه ها به بخش خصوصى منتهى مى شود.در پایان اعضاى حاضر، سواالت خود را طرح کرده و دکتر امام جمعه زاده به آنها پاسخ گفت. 

کانون ماه  ردیبهشت  ا گردهمایى  گزارش 

برگزاري مجمع عمومی عادي ساالنه نوبت دوم و ضیافت افطار
  بدینوسیله به اطالع اعضاي محترم کانون می رساند با توجه به نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادي سالیـانه نوبت 

اول در مـورخ 96/02/27 ، از کلیه اعضاي محترم کانون دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه 
نوبت دوم که راس ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 96/03/31 در محل باشگاه دانشگاه تهران واقع در خیابان انقالب 

- خیابان 16 آذر-کلینیک 16 آذر باشگاه دانشجویان برگزار می شود شرکت فرمایند.
دستور کارجلسه به شرح زیر می باشد:

-استماع گزارش شوراى عالى
-ارائه و بررسى ترازنامه سال 1395

- استماع گزارش هیات بازرسان
-تصویب گزارش شورایعالى و ترازنامه سال 1395

-بررسى و تصویب حق عضویب و بودجه سال 1396
-تعیین روزنامه کثیراالنتشار براى درج آگهى هاى رسمى کانون

-انتخاب اعضاى شورایعالى ، هیات بازرسان و هیات مدیره دوره چهاردهم 
-سایر موارد

از کلیه اعضاي محترم درخواست میشود ضمن همراه داشتن کارت عضویت کانون و کپى کارت ملى و شناسنامه در 
این مجمع حضور بهم رسانند. با توجه به تدارك ضیافت افطارى از برگزارى مجمع از کلیه اعضا خواهشمند است 

جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1396/03/31 با دبیرخانه کانون تماس حاصل فرمایند.
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تهران دانشگاه  آموزش  جشنواره  برتر  برگزیدگان  فنى،  دانشکده  علمى  هیات  عضو  ده 

چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران با موضوع تقدیر از اعضاى هیات علمى برگزیده آموزشى با حضور مهندس اسحاق جهانگیرى، معاون اول رییس جمهور، 12 اردیبهشت 1396 
همزمان با بزرگداشت مقام معلم در تاالر عالمه امینى کتابخانه مرکزى برگزار شد.در این مراسم دکتر فرهادى، وزیر علوم، تحقیقات و فناورى، دکتر محمود نیلى احمدآبادى، رییس 
دانشگاه تهران، اعضاى هیات رییسه و استادان و دانشجویان و مسئوالن آموزشى دانشگاه و جمع زیادى از استادان و کارشناسان حضور داشتند.در این مراسم ده عضو هیات علمى 
پردیس دانشکده هاى فنى به عنوان برگزیدگان برتر جشنواره آموزش دانشگاه تهران انتخاب شدند. دکتر حسین بهمنیار، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى شیمى؛ دکتر مهدى 
اشجعى، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى مکانیک؛ دکتر رضا کراچیان، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى عمران؛ دکتر فرامرز دولتى ارده جانى، عضو هیات علمى دانشکده 
مهندسى معدن؛ دکتر سیدعلى ترابى، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى صنایع؛ دکتر سعید صفرى، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى برق و کامپیوتر؛ دکتر سعید شیبانى، عضو 
هیات علمى دانشکده مهندسى متالورژى و مواد و دکتر حسین رحامى، عضو هیات علمى دانشکده علوم مهندسى؛ به عنوان اعضاى هیات علمى برگزیده و دکتر على افضلى کوشا، عضو 
هیات علمى دانشکده مهندسى برق و کامپیوتر و دکتر محمدعلى شریفى، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى نقشه بردارى، به عنوان معاونین و مدیران برگزیده جشنواره انتخاب شدند. 

 25 نفر از اعضاى کانون و همراهانشان، در سفر چهارروزه به مقصد استان هاى گلستان
 و خراسان شمالى شرکت کردند. این سفر در روزهاى پنجم تا هشتم اردیبهشت 1396
 (از عید مبعث تا جمعه) و به همت کمیته بازدید برگزار شد. در روز نخست، مسافران به
 آبشارهاى کبودوال و شیرآباد و همچنین برج گنبد قابوس و بازار گنبدکاووس رفتند.
 گنبد قابوس با هزار سال قدمت، بلندترین سازه آجرى جهان است، که در فهرست
 میراث جهانى یونسکو هم به ثبت رسیده است.همسفران در روز دوم به آرامگاه خالد
 نبى رفتند و سپس از الله هاى واژگون خراسان شمالى و همچنین نیایشگاه باستانى
 و سنگى «اسپاخو» دیدن کردند. روز سوم به بجنوردگردى گذشت و مجموعه مفخم
 (عمارت، آیینه خانه، موزه و ...) و تفرجگاه هاى باباامان و بش قارداش، مقصد همسفران
 بود. اعضاى حاضر همچنین از کارگاه چاروق دوزى و بازار بجنورد هم بازدید شد. در
 روز پایانى، مسافران در میانه راه بجنورد به تهران، به گشت زنى در جنگل گلستان
پرداختند. سرپرستى این سفر چهارروزه به عهده مهندس رضا یوسفى (عمران 77) بود

خراسان شمالى و  گلستان  استان هاى  به  کانون  اعضاى  عمرانسفر  مهندسى  دانشکده  از  فنى  پیشکسوت  مهندسان  از  تعدادى  بازدید 
فارغ  از  جمعى 
رشته  التحصیالن 
(راه  عمران  مهندسى 
سال  ساختمان)  و 
فنى  دانشکده   1345
به  بنا  تهران  دانشگاه 
سهیل  دکتر  دعوت 
رییس  محمدى، 
مهندسى  دانشکده 
خرداد  دهم  عمران، 
دانشکده  از   1396
عمران  مهندسى 

بازدید کردند. در این بازدید ابتدا جلسه معارفه اى با حضور دکتر سهیل محمدى، دکتر 
اعضاى  از  عالم زاده  مهندس  و  کمره اى  مهندس  عمران،  دانشکده  استاد  بهنیا،  کامبیز 
تعدادى  و  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده  التحصیل  فارغ  مهندسین  کانون  مدیره  هیات 
عمران  مهندسى  دانشکده  رییس  اتاق  در  فنى  دانشکده   1345 سال  فارغ التحصیالن  از 
برگزار شد. فارغ التحصیالن سال 1345 که در این جلسه حضور یافتند عبارت بودند از: 
مهندس حسن فیوضى، مهندس فریدون کشانى، مهندس محمدفقیهى محدث، مهندس 
سیداحمدعلى لقمان، مهندس کاظم ایرانلى، مهندس ایوب مشرق زمینى، مهندس عباس 
صمیمانه  سخنان  با  جاللى.جلسه  حسین  دکتر  و  وردیان  حق  ترگوم  مهندس  کریمى، 
دکتر  بهنیا آغاز شد. وى ضمن خوشامدگویى خالصه اى از تجـارب چهل ساله حضور و 
مسئولیت و خدمات خود در دانشکده فنى را یادآور شد. در این جلسه همچنین مهندس 
مشرق زمینى مطالبى را در مورد تالش براى حفظ فارغ التحصیالن فنى و دریافت خدمات 
مهندسى آنان در داخل کشور بیان کرد.حاضران نیز نکاتى از خصوصیات برجسته و نحوه 
ایشان  درس  کالس هاى  در  را  بهنیا  دکتر  پدر  بهنیا  ابوالحسن  مهندس  رفتار  و  حضور 
در  را  پیشکسوت  مهندسان  حضور  محمدى  دکتر  همچنین  جلسه  این  کردند.در  بازگو 
دانشکده فنى گرامى داشته و خالصه اى از برنامه هاى اجرایى، آمار و شرایط، مراکز علمى 
خواسته هاى  و  آموزش  نحوه  و  عمران  دانشکده  به  وابسته  آزمایشگاهى  و  پژوهشى  و 
دانشجویان را براى حاضران توضیح داد. در ادامه مهندس عالم زاده در خصوص ضرورت 
تالش هاى  و  پیگیرى ها  از  گوشه اى  و  گفت  سخن  دانشکده  و  فارغ التحصیالن  ارتباط 
در  نیز  کمره اى  محمدرضا  مهندس  کرد.  بیان  را  مسئولیتش  دوره  طى  محمدى  دکتر 
دانشکده  با  و  یکدیگر  با  فارغ التحصیالن  ارتباط  براى  کانون  اقدامات  درباره  جلسه  این 
ساختمانى  مصالح   - آزمایشگاهى  مراکز  از  حاضران  پایان  در  داد.  ارایه  توضیحاتى  فنى 
- سازه و خاك در دانشکده بازدید کردند. این برنامه با صرف افطار و شام به پایان رسید

دوره آموزشى و کاربردى ربات هاى انسان نما در دانشگاه تهران با همکارى پیشروبات 
و آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران برگزار مى شود. در دوره مقدماتى 
خواهند  آشنا  انسان نما  ربات هاى  هدایت  و  کنترل  ساز،  و  ساخت  با  با  دانشجویان 
شد و دوره پیشرفته به تعامل انسان و ربات اختصاص دارد. عالقمندان مى توانند 
به وب سایت زیرمراجعه کرده یا با شماره تلفن 61118413 - 021 تماس بگیرند.

Humanaal.taarlab.com

تهران دانشگاه  در  انسان نما  ربات هاى  آموزشى  دوره  برگزارى   
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سیدنى زیرساختى  پروژه هاى  از  برخى  ژئوتکنیکى  مطالعه  علمى؛  سخنرانى 

فنى ورودى هاى سال 1347 دانشکده  دورهمى  ناهار 

 مهندسان ورودى سال 1347 دانشکده فنى ظهر روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ناهار
 را در کنار یکدیگر صرف کردند. بیش از 60 نفر از این مهندسان در این ضیافت ناهار
شرکت شد،  برپا  شمالى  امیرآباد  در  فنى  دانشکده  استادان  غذاخورى  تاالر  در   که 
دوران خاطرات  و  دیدار  تجدید  بر  عالوه  شرکت کنندگان  ضیافت،  این  در   کردند. 
مهندسان از  گروه  این  سپردند.  زنده  موسیقى  به  گوش  نیز  ساعتى  براى   تحصیل 
گردهمایى یک  توانستند،  نیز  قبل  سال  یک  حدود  فنى  دانشکده   فارغ التحصیل 

بهارانه ترتیب دهند

کارآموزى برگزار شد همایش فرصت هاى 
 همایش «فرصت هاى کارآموزى» براى دانشجویان دانشکده فنى دانشگاه تهران، صبح
 چهارشنبه سوم خرداد 1396 به همت معاونت پژوهشى دانشکده فنى و با یارى کانون
دانشکده آمفى تئاتر  تاالر  در  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل   مهندسین 
محمدرضا مهندس  آن  مجرى  که  همایش  این  در  شد.  برگزار  مکانیک   مهندسى 
 محمدآبادى کمره اى(مکانیک51)، عضو هیات مدیره کانون بود، تعدادى از صاحبان حرفه
 مهندسى که خود از فارغ التصیالن دانشکده فنى هستند، به ارایه سخنرانى پرداختند. این
 همایش با سخنان دکتر کیوان صادقى(مکانیک 65)، مدیر امور پژوهش هاى کاربردى
 دانشکده آغاز شد. وى در سخنانش به هدف برگزارى دوره هاى کاراموزى که آشنایى با
 صنعت است، اشاره کرد. در  ادامه مهندس روزبه صالح آبادى (عمران 80)، دبیر کانون
 در سخنان خود به تشریح اهداف کانون در خصوص تعامل با دانشکده و ارتقاى سطح
 دانشکده پرداخت. مهندس صالح آبادى در ادامه به مزیت هاى عضویت در کانون براى
اشاره مختلف  رشته هاى  تخصصى  کمیته هاى  در  فعالیت  جمله  آن  از   فارغ التحصیالن 
 کرد. این همایش که با استقبال دانشجویان همراه بود تا ساعتى بعد از ظهر ادامه یافت.
 سخنرانان این همایش عبارت بودند از : مهندس على اصغر جالل زاده فرد (راه و ساختمان
 42) آقاي دکتر رضا صفوي نایینی ، برق 49 ، مدیر عامل شرکت صنایع ارتباطی ایران
، اینترالگ  شرکت  مدیرعامل  (معدن/نفت 39)،  بوشهرى  شریف زاده  محمد  مهندس   ، 
 دکتر محسن حامدى(مکانیک 66) ، معاون تحقیق و توسعه گروه مپنا ، مهندس مهرداد
مهندس تهران  استان  معدن  مهندسى  نام  سازمان  رییس   ،(46 رازى(معدن   شکوهى 
شاه آبادى(برق محمود  دکتر  نیرو  فناورى  توسعه  مرکز  برق  بخش  عامل  مدیر   آقاجانى 
 67)، مدیر امور آموزشى دانشکده فنى مهندس عابدینى و دکتر براتى از اعضاى کانون
 خانه و دانشگاه اختتامیه این همایش را نیز دکتر عقیل یوسفى کما (مکانیک 66)، معاون

پژوهشى دانشکده فنى بر عهده داشت

 96 خرداد  سوم  چهارشنبه  عصر   ،(79 (عمران  میرلطیفى  علیرضا  سید  دکتر 
در  استرالیا  سیدنى  زیرساختى  پروژه  سه  ژئوتکنیکى  موردى  مطالعه  ارایه  به 
دانشکده عمران پرداخت. این برنامه که با همت کمیته تخصصى مهندسى عمران 
برنامه  ابتداى  در  شد  برگزار  عمران  دانشکده   214 کالس  در  بود،  یافته  ترتیب 
میرلطیفى  دکتر  معرفى  به  کانون  دبیر   ،(80 (عمران  صالح آبادى  روزبه  مهندس 
شده  فنى  دانشکده  وارد  عمران  رشته  در  سال 1375  میرلطیفى  دکتر  پرداخت. 
در  کار  بازار  وارد  دانشکده  همین  در  دکترى  و  فوق لیسانس  دوره  گذراندن  با  و 
ایران شد. دکتر میرلطیفى در سال 2010 به استرالیا مهاجرت کرده و در شرکت 
مشغول  فعالیت  به  دنیاست،  مشاور  مهندس  بزرگترین  که  ایکان  مشاور  مهندس 
شده است. در این برنامه دکتر میرلطیفى به ارایه مطالعات ژئوتکنیکى سه پروژه 
زیرساختى شهر سیدنى استرالیا از جمله پروژه تونل هاى متروى سیدنى پرداخت.

دکتر بهنیا برگزار شد از  مراسم تقدیر 

روز عصر  فنى  دانشکده  استاد  بهنیا،  کامبیز  دکتر  علمى  مقام  از  تقدیر   مراسم 
روساى حضور  با  فنى  دانشکده  چمران  شهید  تاالر  در  اردیبهشت   سه شنبه 19 
 پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران و دانشکده مهندسى عمران، استادان
 دانشکده مهندسى عمران، برخى از اعضاى شوراى عالى و دبیر کانون فنى و جمعى
 از دانشجویان سابق و کنونى استاد و عالقمندان وى برگزار شد. در این مراسم که
 به همت دانشکده فنى و کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى برپا شده
فیلمى پخش  به  مى توان  جمله  آن  بود.از  شده  تدارك  مختلفى  برنامه هاى   بود، 
 اشاره کرد که در آن زوایاى مختلف زندگى دکتر بهنیا به تصویر کشیده شده بود.
 در بخشى از فیلم نیز دوستان و همکاران دکتر بهنیا به بیان صفات اخالقى و
 حرفه اى وى پرداختند. در این مراسم دکتر سهیل محمدى (عمران 68)، رییس
دکتر و  کانون   دبیر  (عمران 80)،  صالح آبادى  روزبه  مهندس  عمران،   دانشکده 
 محمد شکرچى زاده (عمران 65)، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى
 به ارایه سخنرانى پرداختند. دکتر محمدى در سخنان خود به نقش دکتر بهنیا
فنى دانشکده  در  خاك  مکانیک  آزمایشگاه  و  مسلح  خاك  تکنولوژى  انتقال   در 
 اشاره کرد. مهندس صالح آبادى در سخنان به سنت تجلیل از استادان بازنشسته
 در جشن ساالنه کانون اشاره کرد وى در بخش دیگرى از سخنانش به بیان نقش
 پدر دکتر بهنیا، مهندس ابوالحسن بهنیا در بالندگى دانشکده فنى در سال هاى
از دکتر تقدیر  ضمن  خود  سخنان  در  نیز  شکرچى زاده  . دکتر   نخست پرداخت 
 بهنیا به نقش برجسته وى در تربیت شاگردان در دانشکده فنى اشاره کرد. در

 پایان این مراسم با
تقدیر لوح   تقدیم 
سوى از  هدایایى   و 
دانشگاه  رییس 
پردیس  تهران، 
فنى  دانشکده هاى 
تهران،  دانشگاه 
مهندسى  دانشکده 
کانون و   عمران 
دکتر از   فنى 
شد تجلیل  بهنیا 
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دبیرخانه کانون

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

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مهندس رضا آصفى( معدن 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.

آگهى استخدام

خویش  کادر  تکمیل  جهت  عالى  آموزش  موسسه  یک 
متقاضیان  نماید.  مى  جذب  کامپیوتر  مهندس  نفر  یک 
مى توانند رزومه خویش را به آدرس زیر ارسال و یا با 

شماره تلفن  44366255 تماس حاصل نمایند
jobuniver80@gmail.com

کیش پردیس  فناورى  و  علم  پارك  شعبه  سرپرستى  به  دولتشاهى  دکتر  انتصاب 

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مهندس عبداهللا یوسفى( راه  و ساختمان 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.

با حکم رییس دانشگاه تهران، دکتر محرم دولتشاهى پیروز(راه 
و ساختمان 56)، دانشیار دانشکده مهندسى عمران، به عنوان 
منصوب  کیش،  پردیس  فناورى  و  علم  پارك  شعبه  سرپرست 
شد.دکتر دولتشاهى مدرك کارشناسى ارشد  و دکتراى خود را 
در رشته مهندسى مکانیک در دانشگاه کالیفرنیاى جنوبى آمریکا 
اخذ کرده است. وى در حال حاضر به عنوان دانشیار در دانشکده 
مهندسى عمران فعالیت دارد.   کانون مهندسین فارغ التحصیل 
دانشکده فنى دانشگاه تهران این انتصاب شایسته را به ایشان 
دارد. را  بیشتر  موفقیت هاى  آروزى  برایشان  و  گفته  تبریک 

https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى 
اسکن نماییددانشگاه تهران

بردارى و اطالعات مکانى هشتمین جشن ساالنه دانشکده مهندسى نقشه  برگزارى 
مکانى، اطالعات  و  نقشه بردارى  مهندسى  دانشکده  فارغ التحصیلى  و  ساالنه  جشن   هشتمین 
اطالعات مکانى، عصر  با حمایت کانون و همکارى کمیته تخصصى مهندسى نقشه بردارى و 
شمالى امیرآباد  فنى  دانشکده  مرکزى  ساختمان  آمفى تئاتر  در  اردیبهشت   27  چهارشنبه 
هیات اعضاى  از  تعدادى  خانواده هایشان،  و  دانشجویان  بر  عالوه  جشن  این  در  شد.   برگزار 
ورودى دانشجویان  به  جشن  این  داشتند.  حضور  نیز  کانون  اعضاى  و  دانشکده  این   علمى 
 سال 92 اختصاص داشت که امسال فارغ التحصیل شده اند. برنامه هاى همچون موسیقى زنده،
 صندلى داغ، کلیپ هاى مختلف و مراسم فارغ التحصیلى از بخش هاى مختلف این جشن بودند
 کلیپ هاى دابسمش از جمله بخش هایى بود که توجه حاضران را به خود جلب کرد. در بخشى
 از برنامه نیز چند تن از ورودى هاى سال 92 به قید قرعه روى صندلى داغ قرار گرفته و به

سواالت مجرى پاسخ گفتند

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: 3355 رشته:عمران 
تخصص:کارشناس ارشدژئوتکنیک
  تجربه: بررسى و گزارش سازه ها

سابقه: 17 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 9535رشته: شیمى
تخصص : مهندسى فرایند

تجربه: شبیه سازى با نرم افزارهاى سیستمى مدارك 
مهندسى فرایند سابقه : 9 ماه 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: 1122 رشته: مکانیک
و  ساختمان  مکانیک  تاسیسات  طراحى  تخصص: 

مترو،مدیرعامل
تجربه :نظارت اجرا سابقه 35 سال  

کد: 10635 رشته:صنایع
تخصص:کنترل پروژه تجربه: امکانسنجى-برنامه ریزى و 

کنترل پروژه - مدیریت پروژه
سابقه3 سال نوع همکارى: تمام وقت

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

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

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


