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غروب پایيزی مهر در موزه مقدم تهران

اعضای کانون عصر دل انگیز چهارشنبه پایان مهر ماه را در باغ موزه مقدم دانشگاه تهران گذراندند 
گردهمایی مهرماه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران در راستای آشنایی اعضا با میراث فرهنگی دانشگاه تهران به بازدید از 
باغ موزه مقدم اختصاص داشت. در این گردهمایی بیش از 50 نفر از اعضا حضور یافته و غروب پاییزی را به بازدید از این موزه اختصاص دادند. در 
این بازدید راهنمای موزه توضیحات مفصلی را در خصوص استاد محسن مقدم، فعالیت هایش و خانه او که اکنون به موزه تبدیل شده است، ارایه داد

خانه و موزه مقدم 
موزه مقدم دانشگاه تهران، درحقیقت خانه مقدم، از جمله خانه های مجلل دوران قاجار و متعلق به یکی از درباریان آن زمان به نام محمدتقی خان 
احتساب الملک بوده است. محسن پسر احتساب الملک پس از اتمام تحصیالت خود در رشته های نقاشی، تاریخ هنر و باستان شناسی در اروپا،سال 

1315 به وطن بازگشت و به همراه همسر فرانسوی اش، سلما، ساکن خانه پدری، موزه مقدم، شد
محسن مقدم ماموریت های باستان شناسی و هنری متعددی را به انجام رسانید که یکی از آنها سرپرستی هیاتی به منظور تهیه نقشه باستان شناسی 
گیالن در سال 1340 بوده است. محسن مقدم عالوه بر فعالیت های میدانی خود، فعالیت های علمی گوناگونی را در دانشگاه تهران به عهده داشته 
است و به عنوان یکی از اولین استادان آکادمیک باستان شناسی ایران به شمار می آید. وی یکی از بنیانگذاران اصلی دانشکده هنرهای زیبا بوده است 
این زوج در کنار فعالیت های علمی به گردآوری آثار و اشیا تاریخی و فرهنگی پرداختند. استاد مقدم، استاد ممتاز دانشگاه تهران، بسیاری از آثار 
ارزشمند جمع آوری شده مانند کاشی، قطعات سنگی تراشیده شده و غیره را با الهام از فضاهای سنتی ـ تاریخی به نحو چشمگیری در جای جای 
این عمارت قدیمی نصب و برخی دیگر مانند کلکسیون پارچه، چپق و قلیان، سفالینه، شیشه، تابلو نقاشی، مسکوکات، مهرها و اسناد  تاریخی و 

غیره را با نظم و ترتیب خاصی در خانه پدری نگهداری کرد 
وی در سال 1351 خانه پدری خود را به همراه آثار نفیس گردآوری شده وقف دانشگاه تهران نمود. استاد محسن مقدم در سال 1366 دارفانی را 

وداع گفت و پس از مرگ همسر ایشان در سال 1369 تولیت موزه مقدم در اختیار مستقیم دانشگاه تهران قرار گرفت
این خانه در فضایی با مساحتی برابر با 2117 مترمربع شامل سه حیاط بیرونی، اندرونی و سرایداری بنا شده است.

 گردهمایی عمومی آبان ماه

موضوع سخنرانی : مهندسی عمران، گذار به افق های نوین مهندسی

افتتاح کالس بازسازی شده به همت اعضای کانون

سخنران: جناب آقای دکتر سهیل محمدی رییس دانشکده مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

ساعت :17 الی 18 پذیرایی و افتتاح کالس ، ساعت 18 شروع سخنرانی

 مکان: خیابان 16 آذر، دانشکده فنی ، سالن شهید رجب بیگی
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دانش آموختگان ورودی سال 63 رشته مهندسی عمران دانشکده فنی، 
از  گردهمایی فصلی خود را در جزیر زیبای کیش برگزار کردند. آنان 
چهارشنبه 5 آبان تا جمعه 7 آبان در سویت های هتل شایگان کیش 

اقامت کرده و به بازدید از این شهر پرداختند.
بازدید از بازدید از کاریز و شهر قدیمی، انجام ورزش های آبی و غواصی 

و تفریحاتی از این دست از دیگر برنامه های این گروه بود.
گردهمایی فصلی مهندسان عمران ورودی سال 63 دومین هفته دومین 

ماه هر فصل برگزار می شود.

بازدید از پروژه پارکينگ طبقاتی ملت، چهارمين پارکينگ تونلی دنيا

John Wiley چاپ کتاب اعضای هيات علمی دانشکده  فنی توسط انتشارات

ورودی های 63 عمران در جزیره کيش گرد هم آمدند

پایگاه اطالع رسانی کانون فنی:
 Coupled CFD-DEM« کتاب 
 modeling Formulatio
 Implementation and
 Application to Multiphase
Flows« نوشته دکتر حمیدرضا نوروزی، 
مهندسی  دکتری  دوره  دانش آموخته 
شیمی دانشکده فنی و دکتر رضا ضرغامی 
ستوده  رحمت  دکتر   ،)76 )شیمی ارشد 
 ،)68 )شیمی  مستوفی  نوید  دکتر  قره باغ، 

از اعضای هیات علمی دانشکده فنی، اکتبر 
2016 توسط انتشارات بین المللی John Wiley به چاپ رسید.

این کتاب درباره جریان های چند فازی است که از اهمیت ویژه ای در 
صنایع شیمیایی، نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی برخوردار است.

در این کتاب، ضمن بررسی فرآیندهای چند فازی حاوی ذره، جزییات 
کامل از مدل های موجود، روش های پیاده سازی آنها و به همراه مثال های 

صنعتی ارایه شده است

مهندسی رشته  فارغ التحصیالن  به ویژه  کانون  اعضای  از   جمعی 
سایت از   ،1395 ماه  8مهر  پنج شنبه  ژئوتکنیک  گرایش  با   عمران 
توسط بازدید  این  کردند.  بازدید  ملت  طبقاتی  پارکینگ   پروژه 
 کمیته تخصصی مهندسی عمران کانون ترتیب یافته بود. در ابتدا با
 گردهم آمدن بازدیدکنندگان در سالن کنفرانس موجود در کارگاه،
پس گرفت.  صورت  پیمانکار  با  پذیرایی  همراه  به  دوستانه   دیداری 
اعضای از  جهانگیری  مهندس  و  پروژه  مدیر  یاوری  مهندس  آن   از 
و عمومی  مشخصات  پیرامون  توضیحاتی  طراح،  و   محاسب   گروه 
کارفرمایی به  ملت  طبقاتی  پارکینگ  پروژه  دادند.  ارایه  پروژه   فنی 
 شهرداری تهران در ضلع جنوبی سازمان صدا و سیما و ضلع غربی
شیوه به  ملت  زیربنای Top to Down پارک  اجراست.  حال   در 
زیرزمینی، طبقه   9 در  مجموع  در  و  بوده  مربع  متر   4750  پروژه 
 امکان پارک 1275 خودرو به صورت استاندارد را فراهم می¬کند.
بزرگراه از سمت  بر ورودی و خروجی در سطح زمین   پروژه عالوه 
تونل سمت  از  نیز  زیرزمینی  خروجی  و  ورودی  یک  غرب،   نیایش 
 نیایش شرق دارد. این پارکینگ چهارمین پارکینگ طبقاتی دنیاست
 که از طریق تونل زیرزمینی با شبکه بزرگراهی ارتباط دارد. با توجه
انواع ارزیابی  از  پس  و  پروژه  اختصاصی  حقوقی  و  فنی  مسایل   به 
این احداث  برای  پایین  به  باال  از  اجرای  موجود، شیوه  های   گزینه 
 پارکینگ طبقاتی انتخاب شده و برای اولین بار در ایران این روش
ضرورت پروژه  اختصاصی  های  ویژگی  دیگر  از  اجراست.  حال   در 
 انحراف دو عدد لوله 55 اینچ آب و تخریب تدریجی تونل دسترسی
بازدید حین  توضیحاتی  خصوص  این  در  که  است  نیایش   بزرگراه 
 توسط مهندس نصیری سرپرست کارگاه ارایه شد. حاضران در ادامه
نحوه پیرامونی،  اجرای شمعهای  نحوه  از  پروژه  سایت  در   با حضور 
 حفاری و جایگذاری ستونهای پیش ساخته بتنی میانی، آب بندی و
 اجرای دیوار حایل همچنین روش اجرای دیوار آویزان بازدید کردند.
 در انتهای بازدید به رسم یادبود، لوح سپاس کانون فارغ التحصیالن
 دانشکده فنی و مجموعه نفیس 5000 سال مهندسی ایرانی از سوی
 مهندس صالح آبادی دبیر کانون، تقدیم مهندس یاوری مدیر پروژه
تشکر بازدید  برگزاری  برای  ایشان  همکاری  و  همراهی  از  و   شده 
های مهندس شهزاد علیزاده با هماهنگی  بازدید  این  آمد.   به عمل 
از اعضای کمیته امیر قناعی )عمران 71(،   )عمران 72( و مهندس 
 تخصصی مهندسی عمران، با کارفرمای پروژه سازمان مهندسی عمران
شد برگزار  نینوا،  عمران  موسسه  آن،  پیمانکار  و  تهران  .شهرداری 

فراخوان جشن هفتاد سالگي مهندسي شيمي در ايران

کمیته مهندسي شیمي در صدد است که در تاریخ 23 آذر ماه امسال هفتاد 
سال مهندسي شیمي در ایران را جشن بگیرد. از یکایک مهندسان شیمي 

عضو کانون دعوت مي نماید در این کار خطیر کمیته را یاري نمایند.
نشاني تماس با کمیته:

 https://telegram.me/komiteshimi :تلگرام
IR70thChemicalEng@gmail.com :ایمیل
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گردهمایی کاسپين در دانشکده فنی برگزار شد  بازدید هيات اعزامی دانشگاه پوتسدام آلمان از دانشکده فنی

خبرنامه کانون 
جدیدترین شماره خبرنامه کانون منتشر شد. این خبرنامه به انعکاس 

اخبار کانون در بهار 1395 اختصاص دارد. در این خبرنامه    
  مطالب متنوعی منتشر شده است.

از جمله مطالبی که در این شماره میخوانیم :
 دیدار بهاری در باغ موزه نگارستان 

 صالی بر لب و صراحی در دست 
 مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم همراه با ضیافت افطار

 گل گشت بهاری اعضای کانون در روستای برگ جهان 
 به روز رسانی بانک اطالعاتی اعضای کانون 

 فعالیت های کمیته های کانون در 
اسفند 94 و بهار 95

دانشکده عمران با   E c o l e  d e s  P o n t s نشگاه  دا فرانسوی  مذاکره هيات 

هیات اعزامی دانشگاه پوتسدام آلمان یکشنبه 9 آبان 95 از دانشکده 
عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران دیدن کرد. این هیات در این 

دیدار بر همکاری مشترک علمی و فنی با دانشکده عمران تفاهم کردند.
این هیات همچنین از عملیات مقاوم سازی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

دانشگاه تهران که توسط دانشکده عمران انجام می شود، دیدن کرد.

هیات فرانسوی از دانشگاه Ecole des Ponts چهارشنبه 5 آبان از 
دانشکده مهندسی عمران دیدار کرده و با دکتر سهیل محمدی، رییس 

دانشکده و معاونان وی به مذاکره نشستند.
این مذاکرات پیرامون همکاری های پژوهشی و برگزاری دوره های مشترک در 

سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا صورت گرفت.
تفاهم نامه این مذاکرات در نشست های آتی نمایندگان این دانشگاه فرانسوی و 

دانشکده عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران تدوین خواهد شد.

نوزده  تاریخ  در  کاسپین  فنی  دانشکده  التحصیالن  فارغ  گردهمایی  دومین 
آبانماه از ساعت چهار تا هشت عصر در سالن شهید چمران با حضور دویست 

نفر از فارغ التحصیالن و جمعی از اساتید عزیز دانشکده برگزار گردید.
ابتدای مراسم با خوش آمدگویی دبیر همایش جناب آقای دکتر گلزاری شروع 
استاد  عنوان  به  دیزجی  فیض  احمد  دکتر  آقای  جناب  سخنرانی  با  و  شد 
برگزیده مراسم ادامه پیدا کرد، و همچنین مهندس روزبه صالح آبادی دبیر 
و مهندس محمدرضا محمدآبادی کمره ای عضو هیات مدیره،  در صحبت 
های خود به معرفی کانون مهندسین پرداختند و سپس با پخش کلیپهایی از 
عکسهای دوران دانشجویی فارغ التحصیالن عزیز و بیان خاطرات دانشجویی 
انتخابات کمیته کانون فارغ التحصیالن  ادامه پیدا کرد. سپس رای گیری و 
کاسپین انجام گرفت و اعضای آن مشخص گردید. و در خاتمه با پذیرایی از 

دوستان مراسم خاتمه یافت

جابجايی محل دبيرخانه کانون 
به اطالع کلیه اعضا کانون میرساند محل دبیرخانه به آدرس زیر 
به  کانون  با  ارتباط  جهت  است  خواهشمند   . است  یافته  تغییر 

آدرس جدید مراجعه فرمایید

،طبقه  ،پالک 429  و وصال  ،بین خیابان قدس  خیابان طالقانی 
5، واحد 9
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دبيرخانه كانون
نشاني: تهران, خيابان طالقانی بين خيابان قدس و 

وصال پالک 429 طبقه 5 واحد 9 
صندوق پستي:  14395-495

تلفن:  88026365-6 
فكس:  5-8863973

Email:info@fanni.info
Email: fannialumni@ut.ac.ir

Web: www.fanni.info

تسلیت

   جناب آقای دکتر حسن پيش بين،  استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
کانون درگذشت همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای 
آن مرحومه آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان محترم سالمتی و طول عمر 

آرزومند است.

اطالعيه 
نظر به برگزاری مراسم بزرگداشت مهندسین فارغ التحصیل 1345 دانشکده فنی 
ضرورت   )1395/12/04( جاری  سال  اسفندماه  چهارم  تاریخ  در  تهران  دانشگاه 
آنان  از  یا دوستانیکه  و  اسامی ذیل  به شرح  از مهندسین  این عزیزان  با  ارتباط  
شماره تلفنی دارند خواهشمند است مراتب را در اسرع وقت باطالع کانون برسانند 

همکاری اعضا محترم کانون در این رابطه موجب سپاس فراوان میباشد: 
مهندسین به شرح:

الف: رشته استخراج نفت
فرمان  محمود  صابر،  رضازاده  صدیق،عباس  خاکی  همدانی،سعید  جعفری  علی 

آرا،یوسف یزدانیان
ب:رشته برق

سیدجمال بنی هاشمی،محسن پرنیانی،جلیل شاهی،احمد شکرایی، حسن گیوی، 
اردشیر ملک احمدی

ج: رشته مهندسی شيمی
هرمزان،  مجید  واجدی،  محمدباقر  ذواشتیاق،  ناهید  مهندس  دانشمند،خانم  ایرج 

بیژن رئیسیان، خانم نجمیه صدیق نوری،رضا قاسم زاده،
د: رشته راه و ساختمان )عمران(

زادگان،  ناصرحسن  الصحه،  امین  اکبری،پیروزان  اربابیان،حسین  محمدرضا 
درودیانی، محمدعلی رضوانی،احمد شرکت،ابوالقاسم  وردیان، محمود  تورگم حق 
عالمیان،  زاده،مجتبی  صدوقیان  اهلل  ،حبیب  صادقی  شهریاری،محمدابراهیم 
اهلل  ،رحمت  زاده  عالمه  صلواتی،بهمن  عسگری  عربشاهی،غالمعلی  محمدرضا 
پاک  نوبری،مهدی  محمودی  پرویز  قزوینیان،  بیگلو،بهمن  فقی  فتحی،بنیامین 
نادرپور،نظام  مهدویان،مرتضی  هوشنگ  نوری،  ملکیان  بهمن  مهر)مطهرعباسی(، 
نجف  یزدانی  ،هوشمند  وفائی  وفائی،یونس  اهلل  حبیب  پیربازاری،  نوربخش  الدین 

آبادی
ه: مکانيک

محمدحسین سرکاراتی،حسین علی شفیعی،صادق عرفانیان دانه شناس

کار جویندگان 

https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
اسکن نماييدفنی دانشگاه تهران

تبریک
سرکار خانم صالحی ،سرپرست دبيرخانه کانون

قدم نو رسیده  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از خداوند متعال 
خواستاریم.

مجله گيتانما

در شماره 47 ماهنامه گیتانما که به صاحب امتیازی و 
استاد  بهرامی،  نيکخواه  منصور  دکتر  مدیرمسئولی 
بازنشسته دانشکده فنی منتشر می شود، موضوع این 

شماره پایان کوری و درمان نابینایی  است.
در این شماره مطالبی ازموج های آبهای گرم اقیانوس ارام 
و نابودی کنیون و پشت صحنه بزرگترین نمایش سیرک 

و... میخوانیم .

فنی ده  ا نو خا ات  ر نتشا ا معرفی 

کتاب شکستگی در سنگ

کتاب شکستگی در سنگ، منشا زمین شناسی و رفتار 
استاد  معماريان،  حسين  دکتر  تالیف  مهندسی، 
دانشکده مهندسی معدن پردیس دانشکده های فنی 
انتشارات  دانشگاه تهران و دکتر بهزاد تخم چی توسط 
دانشگاه تهران منتشر شد. این کتاب در 820 صفحه به 
بررسی شکستگی ها، یا به زبانی گسستگی های ساختاری 

سنگ می پردازد.

   جناب آقای مهندس سيد علی  شاه رکنی ، مکانيک )66(
برای  متعال  از خداوند  نموده،  تسلیت عرض  را  گرامیتان  مادر  درگذشت  کانون 
آن مرحومه آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان محترم سالمتی و طول عمر 

   جناب آقای مهندس  محمودرضا عميدی، متالورژی )73(
کانون درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن 
مرحوم آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان محترم سالمتی و طول عمر آرزومند 

است.


