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در جشن یلداى کانون موسیقى و شاهنامه و حافظ  انار و 
دورهمى بزرگ یلدایى کانون فنى، چهارشنبه 29 آذر در تاالر ایوان شمس تهران برگزار شد. در این گردهمایى که بیش از 400 نفر از اعضا 

و خانواده هایشان شرکت داشتند، برنامه هاى فرهنگى متنوعى به اجرا درآمد. این گردهمایى با همت و تالش کمیته شعر و ادب کانون شکل گرفته 
بود و فرصتى را فراهم آورد تا شرکت کنندگان در جمعى صمیمانه یلدا را یک شب جلوتر جشن بگیرند. این جشن با خوشامدگویى مهندس روزبه 
صالح آبادى دبیر کانون آغاز شد. وى در سخنانش به سنت چند سال اخیر کانون مبنى بر برگزارى جشن یلدا اشاره کرد. در ادامه دکتر امیربانو کریمى، 
استاد دانشگاه تهران و چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسى در سال 84، در سخنانى کوتاه شرحى از پیدایش جشن یلدا و آیین کهن ایران زمین در 
سالیان پیشین ارایه داد. به گفته وى آیین یلدا از زمان مهرپرستى ایرانیان گرامى داشته مى شده است و پس از گرویدن این مردم به یکتاپرستى 
ادامه یافته است. همچنین همزمانى میالد مسیح (ع) با یلدا در برخى از فرقه ها، نیز حاصل گسترش آیین مهر تا اروپا بوده داست. پخش مستندى 
از زندگى و آثار مهندس جواد عقیلى (راه و ساختمان 40)، استاد نقاشى قهوه خانه اى و مجموعه دار هنرى، بخش دیگرى از این جشن بود. در ادامه 
حاضران به نقالى بهاره جهان دوست، نویسنده، کارگردان، نقال و مجرى صدا و سیما گوش سپردند و با بخشى از ماجراى عاشقانه بیژن و منیژه از زبان 
فردوسى آشنا شدند. آیین تقدیر از دکتر امیربانو کریمى و مهندس جواد عقیلى توسط بزرگان کانون شامل مهندس عطاردیان، نایب رییس شوراى 
عالى کانون، دکتر کمره اى، نایب رییس شوراى عالى کانون و رییس سابق دانشکده فنى، دکتر سلطانى رییس دانشکده فنى، دکتر  فرزانه، رییس هیات 
مدیره کانون و مهندس صالح آبادى دبیر کانون، بخش بعدى برنامه بود. در پایان گروه بزرگ موسیقى سنتى به سرپرستى استاد مجید درخشانى، 

قطعات زیبایى را اجرا کردند.این جشن با پذیرایى شام و انار و همچنین اهدا فال حافظ به حضار که جز جدانشدنى شب یلدا است پایان یافت.
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رییس جمهور شد دکتر رضا فرجى دانا مشاور علمى 

دکتر حسن روحانى در حکمى دکتر رضا فرجى دانا (برق و کامپیوتر 
حکم  کرد.متن  منصوب  جمهور»  رییس  علمى  «مشاور  عنوان  به  را   (65
اهللا  بسم  است:  شرح  این  به  روحانى  حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
توان  تعهد،  مراتب  به  نظر  دانا  فرجى  رضا  دکتر  آقاى  جناب  الرحیم  الرحمن 
علمى و سوابق ارزنده جناب عالى، به موجب این حکم به عنوان «مشاور علمى 
با  محوله  وظایف  انجام  در  را  شما  توفیق  مى شوید.  منصوب  جمهور»  رییس 
رعایت اصول قانون مدارى، اعتدال گرایى و منشور اخالقى دولت تدبیر و امید در 
خدمت به اسالم و ملت شریف ایران از خداوند بزرگ مسالت مى کنیم.کانون 
شایسته  انتصاب  این  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین 
است. آرزومند  را  روزافزون  توفیقات  ایشات  براى  و  گفته  تبریک  ایشان  به  را 

ر  ا عی  دس  ت  ذ و    ف  ھا  با 
از  و  وده  ض  ت  س ور  ی  د ه  جا را   ن  
ی  با ش و  ر  و  وم  آن  ای  ه  وا ت  ر نان  د  داو

م. ما ی  ئ  رم را  دگان  بازما

شیمى اعالم شد تخصصى مهندسى  کمیته  نتایج انتخابات 

انتخابات کمیته تخصصى مهندسى شیمى کانون عصر 
یکشنبه سوم آذر در تاالر رجب بیگى دانشکده فنى برگزار شد. 
این انتخابات با سخنان مهندس صالح آبادى، دبیر کانون آغاز 
شد.در این جلسه مهندس حمید مسگرپور، گزارشى از فعالیت 
هاى دوره قبل این کمیته را ارایه داد. همچنین مهندس پرویز 
آراى  حاضران  ادامه  در  پرداخت.  سخنرانى  ارایه  به  زاده  هاشم 
آرا  ترتیب  به  انتخابات  این  ریختند.نتایج  صندوق  به  را  خود 
طوس؛  مسگرپور  حمید  است.مهندس  شرح  بدین  شده  کسب 
مهندس  منش؛  اقبال  امیرحسین  مهندس  نورایى؛  فرشاد  دکتر 
حسین  مهندس  زاده؛  هاشم  پرویز  مهندس  صنعتى؛  سیروس 
و  اصلى  اعضاى  عنوان  به  شهابى  فرشید  مهندس  و  قنبرى 
به  خان جانى  مهندس نیلوفر  و  عطارکاشانى  غالمرضا  مهندس 
ذکر  شایان  شدند.  انتخاب  کمیته  این  على البدل  اعضاى  عنوان 
رسید. کانون  مدیره  هیات  تایید  به  انتخابات  این  نتایج  است 

مراسم تجلیل از مقام علمى و حرفه اى دکتر مجید صادق آذر، استاد دانشکده 
مهندسى عمران، به ابتکار دانشکده مهندسى عمران به ویژه دکتر محمدى، رییس این 
عمران،  مهندسى  تخصصى  محوریت کمیته  به  همکارى کانون  و  کمک  با  و  دانشکده 
دوشنبه 4 دى در تاالر چمران دانشکده فنى برگزار شد.در این مراسم جمع کثیرى از 
دانشحویان سابق و دوستداران دکتر صادق آذر، معاون پژوهشى دانشگاه تهران، رییس 
پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران، رییس دانشکده مهندسى عمران و تعدادى 
آستانه  در  صادق آذر  دکتر  از  تجلیل  به  و  بودند  آمده  گرد  فنى،  دانشکده  استادان  از 
بازنشستگى پرداختند.برنامه با اجراى مهندس امیر قناعى (عمران 71)، رییس کمیته 
کانون،  دبیر   (80 (عمران  صالح آبادى  روزبه  مهندس  ادامه  شد.در  آغاز  کانون  عمران 
از طرف کانون و فارغ التحصیالن فنى قدردانى خود را از دکتر صادق آذر اعالم کرد و 
با اشاره به مراسمى مشابه این براى تقدیر از دکتر بهنیا گفت: هر چند ما در جشن 
در  همواره  اما  مى کنیم،  تقدیر  سال  آن  بازنشسته  استادان  از  ساله  هر  کانون  ساالنه 
هستیم.وى  حاضر  دانشکده  استادان  از  ویژه  قدردانى  مراسم  در  فنى  دانشکده  کنار 
و  آکادمیک  بخش  دو  در  صادق آذر  دکتر  همزمان  فعالیت  به  سخنانش  از  بخشى  در 
فنى اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که ایشان در هر دو جنبه بسیار موفق بوده اند.
دکتر سهیل محمدى (عمران 68)، رییس دانشکده عمران سخنران بعدى جلسه بود. 
و  دانشجویان  تربیت  در  آذر  صادق  دکتر  بسزاى  تاثیر  بیان  به  خود  سخنان  در  وى 
فعالیت هاى  از  کوتاهى  فیلم  ادامه  کرد.در  اشاره  شهرى  سازهاى  و  ساخت  همچنین 
حرفه اى و علمى دکتر صادق آذر به نمایش درآمد.خاطره گویى دانشجویان سابق دکتر 
تهران  دانشگاه  پژوهشى  معاون  رحیمیان،  دکتر  ادامه  بود.در  برنامه  از  دیگرى  بخش 
پخش  با  برنامه  پرداخت.  آذر  صادق  دکتر  برجسته  خصوصیات  از  برخى  بیان  به  نیز 
قسمت دوم فیلم زندگى علمى و حرفه اى دکتر صادق آذر ادامه یافت. در نهایت دکتر 
از  تقدیر  آیین  کرد.  تشکر  برنامه  این  برگزارکنندگان  از  کوتاه  سخنانى  در  صادق آذر 
دکتر صادق آذر با حضور دکتر محمد رحیمیان (راه و ساختمان 56)،  معاون پژوهشى 
دانشکده  رییس  محمدى،  دکتر  فنى،  دانشکده  رییس  سلطانى،  دکتر  تهران،  دانشگاه 
مهندس  و  کانون  خزانه دار   ،(68 (عمران  عالم زاده  علیرضا  مهندس  عمران،  مهندسى 
بنى هاشم از سوى ورودى هاى سال 1358 در رشته عمران با تقدیم هدایا و لوح هایى 
به ایشان انجام شد. گرفتن عکس یادگارى دسته جمعى بخش پایانى برنامه بود. دکتر 
دانشگاه  فنى  دانشکده  علمى  هیات  عضو  تبریز،   1324 سال  متولد  صادق آذر،  مجید 
و  علوم  فرهنگستان  عضو  و  آلمان  از  سازه  دکترى  و  ساختمان  و  راه  مهندس  تهران، 
دانشجویان  تا  آمد  فراهم  فرصتى  نیز  برنامه  شروع  از  پیش  است.  علمى  انجمن هاى 
بگیرند. یادگارى  عکس  ایشان  با  آذر  صادق  دکتر  دوستداران  و  فارغ التحصیالن  و 



بولتن داخلی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران-دى ماه 1396

3پيام نامهپيام نامه

ممتاز دانشگاه تهران شد کدکنى استاد  شفیعى  دکتر محمدرضا 

مهندس مهنا جنوب توسط  در قطب  اهتزاز پرچم دانشگاه تهران 

دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى، استاد برجسته دانشکده ادبیات و 
علوم انسانى، به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران انتخاب شد. به گزارش 
روابط عمومى دانشگاه تهران، در جلسه شوراى انتخاب استاد ممتاز که 
روز یکشنبه 19 آذر 1396 در دفتر رییس دانشگاه تهران با حضور دکتر 
و  (راه  رحیمیان  محمد  دکتر  دانشگاه،  رییس  نیلى احمدآبادى،  محمود 
ساختمان 56)، معاون پژوهشى، دکتر یاحقى، دکتر پورنامداریان، دکتر 
شد،  برگزار  محمودى  نادرى  دکتر  و  علوى  دکتر  موذنى،  دکتر  صادقى، 
دانشگاه  علمى  هیات  اعضاى  استخدامى  آیین نامه  ماده 118  اساس  بر 
کدکنى  شفیعى  محمدرضا  دکتر  به  ممتاز  استاد  عنوان  اعطاى  تهران، 
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانى مورد تصویب قرار گرفت.محمدرضا 
شفیعى کدکنى 18 مهر 1318 در کدکِن تربت حیدریه در استان خراسان 
متولد شد. او هرگز به دبستان و دبیرستان نرفت و از آغاز کودکى نزد 
پدر خود و محمدتقى ادیب نیشابورى (ادیب نیشابورى دوم) به فراگیرى 
نام نویسى  مشهد  فردوسى  دانشگاه  در  او  پرداخت.  عرب  ادبیات  و  زبان 
را  خود  کارشناسى  مدرك  و  شد  پذیرفته  ادبیات  دانشکده  در  و  کرد 
در رشته زبان و ادبیات فارسى از دانشگاه فردوسى و مدرك دکترى را 
نیز در همین رشته از دانشگاه تهران گرفت و تدریس در این دانشگاه 
حوزه هاى  در  کتاب  جلد  ده ها  تهران  دانشگاه  ممتاز  استاد  کرد.  آغاز  را 
مختلف ادبیات فارسى به رشته تحریر درآورده است. «در کوچه باغ هاى 
نشابور» یکى از آثار شعرى این ادیب نامور است که با اقبال بسیار زیاد 
مردم و به ویژه اهالى شعر و ادب فارسى مواجه شد. زمزمه ها (1344)، 
شبخوانى (1344)، از زبان برگ (1347)، بوى جوى مولیان (1356)، از 
بودن و سرودن (1356)، مثل درخت در شب باران (1356)، هزاره دوم 
آهوى کوهى (1367) از دیگر آثار این استاد بزرگ ادبیات است.وى در 
عرصه تالیف، تصحیح، ترجمه، نقد و تحقیق، بى هیچ تردیدى، چهره اى 
ممتاز در ادبیات ایران است. برخى از آثار نظرى و انتقادى و تصحیح و 
ترجمه او عبارتند از: صور خیال در شعر فارسى؛ موسیقى شعر؛ تصحیح 
اسرارالتوحید نوشته محمد بن منور بن ابى سعد بن ابى طاهر بن ابى سعید 
میهنى؛ تصحیح تاریخ نیشابور نوشته حاکم نیشابورى؛ از مجموعه آثار 
فریدالدین عطار نیشابورى، مقدمه، ترجمه و تعلیقات بر آفرینش و تاریخ 
درباره  کیمیافروش  مفلس  جلد؛  دو  در  مقدسى  مطهربن  طاهربن  از 
شعر انورى؛ زبور پارسى نگاهى به زندگى و غزل هاى عطار؛ تازیانه هاى 
سلوك درباره قصاید سنایى؛ در اقلیم روشنایى تفسیر چند غزل حکیم 
سنایى؛ شاعر آیینه ها بررسى سبک هندى و شعر بیدل دهلوى؛ آن سوى 
حرف و صوت گزیده اسرارالتوحید.استاد شفیعى کدکنى نه تنها در میان 
دانشجویان رشته ادبیات فارسى، بلکه در میان دانشجویان رشته هاى دیگر 
محبوبیت ویژه اى دارد و کالس هاى او اغلب مملو از این عالقمندان است.

دو   1396 آذر   27 کشور،  برگزیده  پژوهشگران  از  تجلیل  مراسم  در 
به  شدند.  معرفى  کشور  برتر  فناور  و  پژوهشگر  به عنوان  تهران  دانشگاه  استاد 
گزارش روابط عمومى دانشگاه تهران، در مراسم تجلیل از برگزیدگان هجدهمین 
فناورى  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  حضور  با  که  فناورى  و  پژوهش  ملى  جشنواره 
و  پژوهش  حامى  استاندار  و 4  کشور  برتر  فناور  و  پژوهشگر  از 20  شد،  برگزار 
فناورى تقدیر به عمل آمد. در این مراسم دکتر عباس زارعى هنزکى (متالورژى 
و  فنى  دانشکده هاى  پردیس  مواد  و  متالورژى  مهندسى  دانشکده  استاد   ،(65
دکتر آرین قلى پور، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به عنوان پژوهشگر و 

فناور برتر کشور در هجدهمین جشنواره ملى پژوهش و فناورى معرفى شدند.

مهندس میرعلیرضا مهنا (معدن 67)، پرچم دانشگاه تهران را در قاره 
قطب جنوب به اهتزاز در آورد. مهندس مهنا از دوره دوم شوراى عالى کانون 
عضو شوراى عالى و هیات مدیره کانون بوده و سه دوره مسئولیت دبیرى کانون 
را بر عهده داشته است. وى همچنین کمیته کوهنوردى کانون را راه اندازى 
کرده و به همراه این کمیته سفرهاى کوهنوردى متعددى را تجربه کرده است.

مهندس مهنا، طى تماسى با روابط عمومى دانشگاه تهران اطالع داد که هم 
پرچم  درآوردن  اهتزاز  به  با  صفر  زیر  درجه   22 دماى  در  آذر)   26) اکنون 
دانشگاه تهران، موفق به اسکى، یخ نوردى و بازدید از گله هاى چند هزارتایى 
پنگوئن ها در منطقه شده است.وى روز دوشنبه 20 آذر در ساعت 18:30 به 
اسکى باز  و  کوه نورد  بوژه،  سم  خود،  همنورد  با  همراه  شد  موفق  محلى  وقت 
احتمال  وى  کند.  صعود   Holetdahl Range قله  به  فرانسوى،  برجسته 
مى دهد که این صعود اولین تالش و صعود موفق به این قله باشد.جنوبگان (قاره 
درخشان ترین  و  بادخیزترین  سردترین،  خشک ترین،  بلندترین،  جنوب)  قطب 
میلیون   ۱۴٫۲ مساحت:  یخى:  قاره  این  ویژگى هاى  برخى  است.  زمین  قاره 
کیلومتر مربع؛ پایین ترین درجه حرارت ثبت شده: ۸۹٫۶- درجه سانتیگراد؛ 
ضخامت متوسط یخ قاره اى: 1829 متر؛ حداکثر ضخامت یخ قاره اى: 4776 
یخ  کل  درصد  مکعب؛ 90  کیلومتر  میلیون  شده: 28  انباشته  یخ  حجم  متر؛ 
حجم  این  ذوب  صورت  در  که  مى شود  گفته  است.  جنوبگان  در  زمین  سیاره 
یخ، ارتفاع سطح آب اقیانوس هاى جهان حدود 60 متر افزایش خواهد یافت.

فناور برتر کشور شدند دو استاد دانشگاه تهران پژوهشگر و 
دکتر على مصباح(شیمى 80)، دانشمند ایرانى  به عنوان یکى از «35 دانشمند 

برتر زیر 35 سال» انجمن مهندسان شیمى آمریکا معرفى شد. به گزارش خبرگزارى 
دانشجو، دوشنبه 16 مرداد 1397، 7 آگوست 2017، دکتر على مصباح دانشمند 
ایرانى االصل مقیم آمریکا و استاد مهندسى شیمى و زیست مولکولى دانشگاه برکلى 
به عنوان یکى از دریافت کنندگان عنوان «35 دانشمند برتر زیر 35 سال»، توسط 
شیمى  مهندسان  انجمن  بیانیه  شد.در  معرفى  آمریکا  شیمى  مهندسان  انجمن 
آمریکا براى معرفى برندگان این عنوان معتبر، اشاره شده که دکتر مصباح و دیگر 
مهندسى  حرفه  پیشبرد  در  که  عمیقى  «مشارکت  دلیل  به  عنوان  این  برندگان 
این  در  شده اند.   سال 2017  در  جایزه  این  دریافت  شایسته  داشته اند،  شیمى» 
انجمن  اعضاى  جوانترین  موفقیت هاى  از  تقدیر  براى  جایزه  «این  آمده  بیانیه 
مهندسان شیمى و براى تبلیغ دستاوردهاى این نسل که چهره حرفه مهندسى 
سرمشقى  عنوان،  این  برندگان  است.  شده  طراحى  مى کنند،  متحول  را  شیمى 
براى بهترین دستاوردهایى هستند که مهندسان شیمى جوان مى توانند در ابتداى 
زندگى حرفه اى خود به آن نائل آیند.»در مصاحبه با مجله انجمن مهندسان شیمى 
جامعه  در  خود،  پژوهش  با  خواهد  مى  که  کرده  اشاره  مصباح  على  دکتر  آمریکا 
اثرگذارى کند. او به عالقه و اشتیاق زیاد براى دانشجویان و پژوهشگران زیر نظر 
 under 35 AIChE›s خود اشاره کرده است.جایزه دکتر مصباح و بقیه برندگان
سال  ماه  آبان  در  آمریکا  مینیاپولیس  در  شیمى  مهندسان  ساالنه  کنگره  در   35
 ،1362 متولد  مصباح  شد.على  خواهد  اهدا  آمریکا  باشکوهى  مراسم  طى  جارى 
دانشگاه  فنى  دانشکده  از  کارشناسى  مقطع  در  شیمى  مهندسى  آموخته  دانش 
دو  و  هلند  در  دلفت  صنعتى  دانشگاه  از  دکترا  و  ارشد  کارشناسى  مقطع  تهران، 
دوره پسادکترى در دانشگاه صنعتى دلفت و دانشگاه ام آى تى در آمریکاست.زمینه 
پژوهش دکتر مصباح سیستم و کنترل فرایندهاى شیمیایى و زیستى است. دکتر 
مصباح در حال توسعه ابزارهاى محاسباتى پیشرفته اى براى تحلیل سیستم ها و 
حاضر  حال  در  است.او  زیستى  و  شیمیایى  نوین  فرایندهاى  بر  پیشرفته  کنترل 
استادیار دانشگاه کالیفرنیا، برکلى و رییس آزمایشگاه پروسس سیستمز و کنترل 
این دانشگاه است. دکتر مصابح در کنار تدریس دانشگاهى به تربیت دانشجویان 
توسط  اى  رشته  بین  هاى  پژوهش  به  کمک  همچنین  و  دکترا  و  ارشد  مقاطع 

محققین پسادکترى مشغول است.

آمریکا شد شیمى  محقق برتر انجمن مهندسان  دانشمند ایرانى برنده جایزه 
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اسکن نماییدتهران

کار جویندگان  شغلی های  فرصت 
کد: 9054 رشته: مهندسى پلیمر

تخصص: صنایع پلیمر
  تجربه: صنایع پالستیک

سابقه3 ماه کاراموزى 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: 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: 3678 رشته: عمران- سازه
تخصص:طراحى و نظارت

 تجربه: طراحى و مشاور پیمانکار
 سابقه:16 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 800
رشته:عمران- سازه - زلزله

افزارهاى  نرم  به  تجربه:تسلط  و  تخصص 
طراحى سازه,...SAP-ETABS سابقه کار: -

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: 801
رشته: عمران- سازه - زلزله

سازه  طراحى  به  تجربه:مسلط  و  تخصص 
هاى آب و فاضالب سابقه :3 سال

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

فروش سررسید کانون
هرسال،  روال  مطابق  رساند،  می  کانون  محترم  اعضاى  اطالع   به 
امسال نیز کانون اقدام به چاپ سالنما نموده است از اعضاي محترم 
کانون و شرکت هایی که تا کنون اقدام به خرید سالنما ننموده اند، 
سریعتر  چه  هر  زمان  محدودیت  به  توجه  با  شود،  می  درخواست 
کانون  دفتر  به  را  خود  نیاز  مورد  سالنماي  نوع  و  سفارش  تعداد 
ها  قیمت  از  اطالع  و  بیشتر  اطالعات  دریافت  براى  فرمایند.  اعالم 

با دبیرخانه کانون تماس حاصل فرمایید.

کد: 7314 رشته: عمران
تخصص: ژئوتکنیک - سازه 

تجربه : مشاور -دفتر پیمانکار سابقه: 5 سال نوع 
همکارى: نیمه وقت و تمام وقت

کد: 745
رشته :عمران- مکانیک  سابقه کار: 4سال

تخصص و تجربه: پروژه هاى اجرایى

کد: 740
رشته: عمران - سازه  سابقه کار: -

تخصص و تجربه: طراح سازه 

تسلیت
بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مهندس محمدعلى مقیمى (برق 52)، 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 مهندس جعفر ایگه اى (راه وساختمان 43)، 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.

 جناب آقاى مهندس فرج اهللا  کیانى( معدن 73)
کانون درگذشت پدر 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.

 جناب آقاى مهندس حمیدرضا فریدونى( عمران 78)
کانون درگذشت پدر 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.


