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بولتن داخلی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

فنى برگزار شد پیشکسوت  ضیافت شام حامیان کانون و مهندسان 

ضیافت شام حامیان کانون و مهندسان پیشکسوت فارغ التحصیل سال 1345 با حضور بیش از 130 تن از آنان و نایب رییس شورایعالى، برخى از اعضاى شورایعالى، دبیر و برخى 
از اعضاى هیات مدیره و تعدادى از اعضاى کمیته تجلیل کانون چهارشنبه شب 6بهمن برگزار شد.

در ابتداى این برنامه مهندس روزبه صالح آبادى (عمران 80) ، دبیر کانون ضمن خوشامدگویى به حاضران شرحى از مقدمات جشن ساالنه کانون را ارایه داد.
وى گفت: جشن ساالنه کانون حاصل زحمات یک ساله همکاران کانون است.. از ابتداى سال، رزومه هاى فارغ التحصیالن 50 سال قبل جمع آورى شده و کمیته تجلیل درصدد 
تماس و دیدار با آنان بر مى آید که این پروسه زمان زیادى مى برد. قابل توجه آنکه تمام این فعالیت ها کامال داوطلبانه است. دبیر کانون همچنین به تالش هاى اعضا براى تدارك 
بخش هاى دیگر جشن اشاره کرد و گفت: در نهایت در جشن ساالنه میزبان جمع کثیري از اعضا هستیم. به گفته وى این جشن مقارن با سالگرد تاسیس کانون است و از این 

حیث امسال، 26 امین سالگرد تاسیس این نهاد مى باشد.
مهندس صالح آبادى در سخنان خود همچنین به بنیاد حامیان فنى و وظایف آن که حمایت از دانشکده فنى و دانشجویان آن است اشاره کرد.

وى از حاضران خواست تا با مراجعه به رسانه هاى مختلف کانون در جریان اخبار و فعالیت هاى این نهاد قرار گیرند.
در بخش بعدى مهندس محمدرضا کمره اى (مکانیک 51)، مهندس امیراسماعیل حسن پور(مکانیک 89)، از اعضاى شواریعالى و کمیته تجلیل، توضیحاتى در خصوص روند تماس 
با فارغ التحصیالن سال 1345 دانشکده فنى ارایه دادند. بر این اساس از 220 نفر از دانش آموخته این سال تا کنون کمیته با 95 نفر ارتباط گرفته که این رقم نسبت به سال هاى 

گذشته رشد خوبى داشته است. شایان ذکر است، 36 نفر از این دانش آموختگان درگذشته اند و 80 نفر به هیچ نحوى در دسترس نبوده اند.
همچنین مهندس پیمان ذوق(عمران 94) از دیگر اعضاى کمیته تجلیل نیز گزارشى از تدارکات بخش هاى دیگر جشن ارایه داد.

در ادامه مراسم مهندس محمد عطاردیان (راه و ساختمان 38) ، نایب رییس شورایعالى با تشکر از دانش آموختگان 50 سال قبل، آنان را به مشارکت در برگزارى جشن از طریق 
کمک مالى تشویق کرد.

به گفته وى کانون با حق عضویت و کمک اعضا اداره مى شود و براى برگزارى چنین جشن هایى نیاز به حمایت تک تک اعضاى خود دارد.
در این مراسم همچنین چند تن از مهندسان پیشکسوت امسال در سخنانى کوتاه خاطرات خود را از دانشکده بیان کرده و اشعارى را نیز به مخاطبان تقدیم کردند.

این مراسم در سالن پذیرایى استادان در پردیس دو دانشکده فنى واقع در امیرآباد شمالى برگزار شد.

فنى برگزار شد پیشکسوت  مهنندسان  مهنضیافت شام حامیان کانون و 
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تماشاى نمایش نامه هاى عاشقانه از خاورمیانه
بیش از 100 نفر از اعضاى کانون به همراه خانواده هایشان، عصر جمعه 8 بهمن ماه 
1395 به تماشاى نمایش «نامه هاى عاشقانه از خاورمیانه» در سالن تماشاخانه پالیز 

نشستند.
این امکان با هماهنگى به عمل آمده  براى اعضاى کانون فراهم آمد.

نمایش «نامه هاى عاشقانه از خاورمیانه» به کارگردانى کیومرث مرادى و بازى هانیه 
توسلى، طناز طباطبایى و پانته آ پناهى ها اجرا شد.

«نامه هاى عاشقانه از خاورمیانه» داستان سه زن در جستجوى صلح و بازمانده 
از خاکسترهاى جنگ هاى تراژیک معاصر است و روایت این سه زن از مشکالت 
و درگیرى هاى آنان از جنگ و عواقب پس از آن و تعصبات کورکورانه رایج در 

خاورمیانه را بازگو مى کند.

شیمى برگزار شد هفتاد سال مهندسى  جشن 

فنى بنیاد حامیان دانشکده  انتصاب مدیر عامل جدید 

وزیر  پژوهشى  و  آموزشى  معاون  عنوان  به    (65 (عمران  بیطرف  حبیب اله  مهندس  انتصاب  به  توجه  با   
نفت، در جلسه هیات مدیره بنیاد در تاریخ چهارشنبه 95/11/6 استعفاى خود را تقدیم هیات مدیره بنیاد 
کرد.  موافقت  ایشان  استعفاى  با  ایشان،  صادقانه  تالش هاى  از  تقدیر  و  تشکر  ضمن  مدیره  هیات  و  کرد 
جدید  عامل  مدیر  عنوان  به  را  کامپیوتر 65)  و  (برق  دانا  فرجى  دکتر  آرا،  اتفاق  به  همچنین  مدیره  هیات 
است. داشته  عهده  به  را  بنیاد  عاملى  مدیر  مسئولیت  نیز  این  از  پیش  دانا  فرجى  دکتر  نمود.  انتخاب  بنیاد 

کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى این انتصاب شایسته ایشان را تبریک می گوید.

جشن هفتادمین سالگرد تاسیس دانشکده مهندسى شیمى دانشگاه تهران، با 
حضور جمع کثیرى از دانش آموختگان این رشته، استادان و مسئوالن دانشکده 
آن  از  شد.  برگزار  فنى  دانشکده  چمران  تاالر  در  بهمن   13 چهارشنبه  عصر 
توفیقى،  دکتر  فنى،  دانشکده  رییس  سلطانى،  دکتر  حضور  به  مى توان  جمله 
مهندس  شیمى،  مهندسى  دانشکده  رییس  موسویان،  دکتر  علوم،  اسبق  وزیر 
چهره هاى  و  استادان  از  بسیارى  و  شیمى  مهندسى  انجمن  رییس  رهپیما، 
شاخص عرصه مهندسى شیمى اشاره کرد. این جشن حاصل همکارى کمیته 
تهران،  دانشگاه  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون  شیمى  مهندسى  تخصصى 
ابتداى  در  بود.  فنى  شیمى  مهندسى  دانشکده  و  شیمى  مهندسى  انجمن 
تخصصى  کمیته  نایب رییس   ، مسگرپور(شیمى59)  حمید  مهندس  جشن، 
مهندسى شیمى کانون و دبیراجرایى جشن ضمن خوشامدگویى به حاضران، 
روزبه  مهندس  ادامه  در  داد.  ارایه  جشن  برگزارى  روند  درباره  توضیحاتى 
 70 گرامى داشت  ضمن  سخنانى  در  نیز  کانون  دبیر   ،(80 صالح آبادى(عمران 
سال تالش مهندسان شیمى در عرصه بالندگى کشور به پیشگام بودن ایرانیان 
در زمینه علم شیمى و کیمیاگرى از گذشته هاى دور اشاره کرد. به گفته وى 
نخستین فارغ التحصیالن مهندسى شیمى دانشکده فنى 8 نفر بوده اند که در 
سال 1325-1326از این دانشکده مدرك خود را اخذ کرده اند. وى در ادامه 
.مهندس صالح آبادى در بخش دیگرى از  اسامى این مهندسان را قرائت کرد 
عضو  فنى  دانشکده  شیمى  مهندسى  فارغ التحصیالن  از  آمارى  خود  سخنان 
کانون ارایه داد و گفت: «تعداد مهندسان شیمى عضو کانون 2هزار و 77 نفر 
(2077) است که با تشکیل کمیته تخصصى مهندسى شیمى از حدود 2 سال 
قبل، عرصه فعالیت هاى تخصصى براى عالقمندان این رشته فراهم شد. جشن 
امروز نیز حاصل تالش یک ساله این دوستان است.» وى همچنین با تاکید 
مهندسى  و  علمى  مفاخر  همچنین  و  برجسته  مهندسان  از  کانون  تجلیل  بر 
خانواده فنى گفت: «در این سال ها از فارغ التحصیالن برجسته مهندسى شیمى 
رهپیما  موسوى  عباس  مهندس  از:  عبارتند  که  است  شده  تجلیل  کانون  در 
(شیمى 41)، دکتر رامز وقار(شیمى 32) ، مهندس همزاسم منصوریان(شیمى 
45)، دکتر گیتى ابوالحمد (شیمى 45) و دکتر مرتضى سهرابى(شیمى 47) 
در  بود.  مراسم  از  دیگرى  بخش  ایران  شیمى  مهندسى  بزرگان  از  تجلیل   «.
فنى،  دانشکده  برجسته  استاد  قمى،  خاکزاد  ابوالحسن  دکتر  از  بخش  این 
مهندس عبدالحسین آقاجان، استاد برجسته دانشگاه صنعتى شریف، مهندس 
پیوندى  محمدحسن  مهندس  و  شیمى  شاخص  مهندس  مقیمى،  فریبرز 
غالم عباس  مهندس  از  همچنین  شد.  تقدیر  شیمى  شاخص  مهندس  ثانى، 
سلیمانى، موسس کارخانه کاله، به عنوان کارآفرین برتر تجلیل به عمل آمد.

از  دیگرى  بخش  شیمى  مهندسى  دانشکده  رییس  موسویان،  دکتر  سخنرانى 
در  نیز  صنعتى(شیمى75)  رسول  ابن  سیروس  مهندس  بود.همچنین  مراسم 
بخش دیگرى از مراسم به تشریح نظام مهندسى شیمى و روند پیگیرى برقرارى 
آن پرداخت. یادى از درگذشتگان و مصاحبه با افراد شاخص این رشته از جمله 
کلیپ هاى این مراسم بود.در این بخش یاد و خاطر استاد تازه درگذشته شیمى 
دانشکده دکتر منتظر رحمتى به طور ویژه گرامى داشته شد. سخنان کوتاه دکتر 
توفیقى و اشاره به نفش ممتاز دانشکده فنى در رشد دانش مهندسى در ایران 
بخش بعدى مراسم بود. این مراسم با بخش هاى مفرحى چون اجراى مراسم آیینى 
آذرى توسط گروه آیالن و موسیقى زنده دانشجویان دانشکده فنى همراه بود.
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مکانى دور و اطالعات  از  سنجش  آموزشى  دوره  مقاله براى کارگاه و  فراخوان ارسال 

با  کوهنوردى  مسابقات  دوره  چهارمین  در   (91 رضایى(شیمى  ترانه  مهندس 
اسکى آزاد در ماده انفرادى حایز مقام نخست بانوان شد.این مسابقات پنج شنبه 
7 بهمن 1395 در پیست اسکى دربندسر بر گزار شد. باتوجه به میزان بارندگى 
شب قبل از مسابقه و خطر بهمن در مناطق بهمن خیز بخش هایى از مسابقه تحت 
مهندسین  کانون   شد.  اعالم  جایگزین  مسیرهاى  و  حذف  مسابقه  داوران  نظر 
رضایى  مهندس  به  را  موفقیت  این  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل 

تبریک گفته و براى وى موفقیت هاى بیشترى را آرزومند است.

رسى با روش پراش پرتو ایکس آنالیز و شناسایى کانى هاى  آموزشى  دوره 

فنى  دانشکده هاى  پردیس  معدن  مهندسى  دانشکده  ایکس  اشعه  آزمایشگاه 
دانشگاه تهران در نظر دارد تا با بهره گیرى از امکانات پیشرفته آزمایشگاهى و نیروى 
کارشناسى متخصص، دوره آموزشى «آنالیز و شناسایى کانى هاى رسى با روش پراش 
پرتو ایکس» را در تاریخ 2 الى 5 اسفندماه 95 همراه با اعطا گواهینامه معتبر شرکت 

در دوره هاى آموزشى آزاد دانشگاه تهران برگزار کند.
مباحث تئورى و عملى دوره توسط استادیار دانشکده مهندسى معدن، دکتر گلناز 
جوزانى کهن، دارنده مدرك معتبر بین المللى از شرکت سازنده دستگاه و عضو فعال 

مرکز بین المللى داده هاى پراش پرتو ایکس (ICDD)، تدریس مى شود.
سرفصل هاى این دوره آموزشى عبارتند از:

• آشنایى با روش پراش پرتو ایکس (XRD) به مدت دو روز (تئورى و عملى) شامل 
مباحث بلورشناسى، ویژگى هاى پرتو ایکس، تئورى روش پراش پرتو ایکس، آشنایى 

با اجزاى دستگاه، مزایا و معایب روش XRD و تفسیر نمودارها
و  کاربردها  تشکیل،  شرایط  طبقه بندى ها،  و  (تعاریف  رسى  کانى هاى  با  آشنایى   •

مشکالت ناشى از حضور انواع رس ها، روش هاى متداول شناسایى و غیره)
• استخراج بخش رس از نمونه و نحوه انجام آماده سازى هاى ویژه

• مقایسه، تجزیه و تحلیل طیف هاى حاصل از آماده سازى هاى ویژه و نهایتا تشخیص 
کیفى نوع رس

XRD آشنایى عملى با مراحل شناسایى رس ها در آزمایشگاه •
عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام به پایگاه اینترنتى 
آزمایشگاه اشعه ایکس دانشکده مهندسى معدن، پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه 
تهران مى توانند به آدرس http://xraylab.ut.ac.ir/ مراجعه یا با شماره تلفن هاى 

02182084291 و 02188008838 تماس بگیرند.

با  تهران  دانشگاه  مکانى  اطالعات  و  نقشه بردارى  مهندسى  دانشکده 
همکارى انجمن بین المللى فتوگرامترى، سنجش از دور و اطالعات مکانى  

(ISPRS) برگزار مى کند:
 GI Research) دومین همایش بین المللى پژوهش هاى اطالعات مکانى-

(2017
و  فتوگرامترى  در  سنجنده ها  و  مدل ها  بین المللى  همایش  -چهارمین 

(2017 SMPR) سنجش از دور
محیطى  تغییرات  در  زمینى  مشاهدات  بین المللى  همایش  -ششمین 

(2017 EOEC)
این همایش ها، که از تاریخ 7 تا 10 مهر ماه 96 در دانشکده فنى دانشگاه 
دوره هاى  و  کارگاه ها  علمى،  سخنرانى هاى  شامل  شود،  مى  برگزار  تهران 
هاى تخصصى خواهد بود که پژوهشگران رشته هاى  نمایشگاه  آموزشى و 
مختلف را جهت تعامل و تبادل دانش، تجربه ، و ایده ها در علوم اطالعات 
به  بیشتر  اطالعات  آورد.براى  خواهد  هم  گرد  محیطى  تغییرات  و  مکانى 

آدرس https://geospatialconf.ut.ac.ir مراجعه نمایید.

متر پروانه شد فتاپور قهرمان شناى 50  مهندس 

فنى در دانشکده   Prince۲ مبتنى بر پروژه  مدیریت  مجازى  دوره  برگزارى 

دوره مجازى مدیریت پروژه با هدف آشنایى متقاضیان با پیکره بندى، مدیریت 
عالی  آموزش هاى  دفتر  توسط   Prince۲ استاندارد  بر  مبتنى  پروژه  اجراى  و 
تخصصی آغاز شده است. کالس هاى این دوره هفته دوم بهمن ماه 1395، در 

روزهاى دوشنبه و چهار شنبه از ساعت 18:00 الى 20:00 برگزار مى شود.
براى کسب اطالعان بیشتر مى توانید به نشانى اینترنتى www.uttp.ir مراجعه 
کرده یا با شماره 88981877  (داخلى 1519) مرکز آموزش هاى آزاد الکترونیکى 

دانشگاه تهران تماس بگیرید.
فنى ترکیه با مسئوالن دانشکده  هیات دانشگاهى  دیدار 

دانشکده هاى  پردیس  رییس  با  دیدار  ضمن  ترکیه،  دانشگاهى  هیات 
فنى، بر گسترش همکارى هاى بین دانشگاهى تاکید کرد.  

به گزارش روابط عمومى دانشگاه تهران، هیات دانشگاهى از شوراى روابط 
دانشگاه هاى  مسئوالن  و  روسا  از  نفر   13 شامل  ترکیه،  خارجى  اقتصاد 
شورا،  این  رییس  آیدین،  مصطفى  دکتر  سرپرستى  به  کشور،  این  مختلف 
26 دى ماه 1395 با دکتر ناصر سلطانى، رییس پردیس دانشکده هاى فنى 

و برخى مسئوالن این پردیس دیدار و گفت وگو کردند.
گسترش ارتباطات بین دانشگاهى به منظور تبادل دانشجو و استاد، انجام 
دانش بنیان،  شرکت هاى  تاسیس  پژوهشى،  و  علمى  مشترك  طرح هاى 
برگزارى دوره هاى مشترك، ایجاد مراکز تحقیقاتى مشترك و انجام پروژه 
در چارچوب طرح هاى H۲۰۲۰ و «اراسموس»، از جمله مباحث طرح شده 

در این دیدار بود

آزاد شد کوهنوردى با اسکى  دوره مسابقات  چهارمین  رضایى نفر اول  مهندس ترانه 

شوراى عالى  على البدل  عضو   ،(59 (مکانیک  فتاپور  محمدحسین  مهندس 
ملى،  قهرمانان  یادواره  بزرگساالن،  شناى  مسابقات  در  شد  موفق  کانون 
رده  در  پروانه  متر   50 رشته  نخست  مقام  به  غواص  و  آتش نشان  شهداى 
دهه  مناسبت  به  که  مسابقات  این  در  یابد.  دست  سال   64 تا   60 سنى 
آزادى  ورزشى  مجموعه  قهرمانى  استخر  در  بهمن  تا 15  تاریخ 13  از  فجر 
داشتند. شرکت  ماده   54 و  تیم   24 قالب  در  شناگر   183 شد،  برگزار 

مهندس  به  را  موفقیت  این  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون 
است. آرزومند  را  روزافزون  موفقیت هاى  ایشان  براى  و  گفته  تبریک  فتاپور 
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نشانی: تهران, خیابان طالقانى,بین خیابان قدس و 
وصال شیرازى،  شماره 429 طبقه 5 واحد 9 

کدپستی:  1417713771
صندوق پستی:  14395-495

تلفن:  88026365-6 
تلفکس : 88997690

Email:info@fanni.info
Web: www.fanni.info

بولتن داخلی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران-بهمن 1395 

تبریک

خانم  سرکار  و   (89 مکانیک   ) حسن پور  امیراسماعیل  مهندس  آقاى  جناب 
مهندس سعیده یادگارى (عمران 92) 

 کانون وصلت فرخنده  شما  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و سعادت شما را از 
خداوند متعال خواستار است.

کار جویندگان 

شغلی های  فرصت 

کد: 3355 رشته:عمران
نظارت،  تجربه:  ساختمان    تخصص:نظارت 

نظام ساختمان -مشاور و کارفرما
سابقه: 17 سال  نوع همکارى: تمام وقت

کد: 748
رشته:عمران ـ ژئوتکنیک

تخصص و تجربه:تسلط کامل به زبان انگلیسى 
و نرم افزارهایژئوتکنیک   سابقه کار: 5 سال

کد: 6272 رشته: عمران- سازه 
تخصص: طراحى سازه هاى نفت و گاز

  تجربه: طراح سازه
سابقه: 8 سال نوع همکارى: تمام وقت

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: 7297 رشته: عمران
تخصص: خاك و پى،ژئوتکنیک،سد

تجربه: راهسازى
سابقه: 1 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 746
رشته: عمران ـمکانیک

تخصص و تجربه: پروژه هاى اجرایى
سابقه کار: 4 سال

کد: 3678 رشته: عمران - سازه
هاى  سازه  اجرا  تخصص:طراحى،نظارت، 

بتنى و فوالدى تجربه: مشاورـ پیمانکار
سابقه: 16 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 747
رشته:برق مکانیک

تخصص و تجربه:طراح تاسیسات صنعتى و 
ساختمانى سابقه کار:3سال

کد: 8206 رشته: برق و مخابرات
تخصص: مدارات آر اف و آنتن

تجربه : مدارات آراف و انتن،5سال
نوع همکارى: تمام وقت

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: 2656 رشته: عمران ـ عمران
تخصص:دفتر فنى

 تجربه: مشاور ـ پیمانکار
سابقه:20 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 745
رشته: مکانیک

به اتوکد وطراحى  تجربه:آشنایى  و  تخصص 
دوبعدى و سه بعدى سابقه :-

کد: 3743 رشته:عمران - سازه
تجربه:  سازى   تونل  و  سدسازى  تخصص: 
سابقه:  پتروشیمى  گاز  و  فنى،نفت  معاون 

15سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 2589 رشته:دکتراى معدن -اکتشاف
تخصص: انالیر معدنى

  تجربه: انالیز مواد معدنى
سابقه: 11 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 8495 رشته: مهندسى نفت (شیمى)
تخصص : شبیه سازى میادین نفتى
تجربه:  شبیه سازى میادین نفتى

سابقه: -     نوع همکارى: پاره وقت

کد: 4121 رشته: عمران-سازه
تخصص:سازه  تجربه: مدیر پروژه و معاونت 

فنى
سابقه: 18سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 559 رشته: عمران
تخصص: 

تجربه :نظارت اجرا سابقه 23 سال  
نوع همکارى: تمام وقت

کد: 10159 رشته:مکانیک-تبدیل انرژى
تخصص:سوخت احتراق مشعل انتقال حرارت

 تجربه: خنک کارى ژنراتور
سابقه:8 ماه نوع همکارى: تمام وقت

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

و کنترل پروژه- مدیریت پروژه 
سابقه : 3 سال توع همکارى : نیمه و تمام وقت 

کد: 7653 رشته: عمران
تخصص: طراح سازه هاى بتنى-مهندس ناظر 
  تجربه:طراحى ایستگاه هاى مترو و مخازن اب

سابقه: 5 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

کد: 6075 رشته: عمران - خاك و پى
تخصص: ژئوتکنیک 

تجربه : گودبردارى ساختمان سابقه :8سال
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: 7865 رشته: عمران ـ سازه
تخصص:طراحى نظارت سازه

 تجربه:مدلسازى غیرخطى طراحى سازه و...
سابقه:3 سال نوع همکارى: نیمه وقت

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

https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه 
تهران

اسکن نمایید

سرکار خانم مهندس نیلوفر دین محمدى (عمران 93) 
 کانون وصلت فرخنده  شما  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و سعادت شما را از 

خداوند متعال خواستار است.

کد: 6786 رشته: معدن
تخصص: ژئوشیمى

 تجربه: ژئوتکنیک-اکتشافات معدن- تدریس
سابقه: 4 سال نوع همکارى: نیمه-تمام وقت

کد: 4542 رشته: برق و قدرت
کنترل  شبکه،کابلهاى  مطالعات  تخصص: 
برقى  تاسیسات  تجربه:  حفاظت،تاسیسات 

ساختمانى 14 سال ،تمام و نیمه وقت 
کد: 9535 رشته: شیمى 

تخصص : مهندسى فرآیند تجربه: شبیه سازى با نرم افزارهاى  سیستم تهیه مدارك فرایند
سابقه: 9 ماه نوع همکارى: تمام وقت

جناب آقاى مهندس پویا گلزاده ( عمران 92) و سرکار خانم مهندس سروین 
مرادى (عمران 92) 

 کانون وصلت فرخنده  شما  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و سعادت شما را از 
خداوند متعال خواستار است.

 سرکار خانم مهندس سپیده شمخانى (معدن 94) 
 کانون وصلت فرخنده  شما  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و سعادت شما را از 

خداوند متعال خواستار است.

سمینار تخصصى کمیته عمران :

بیمه هاى مهندسى و آتش سوزى و 
فرصت هاى کسب و کار مهندسان

زمان : 27 بهمن 1395 ساعت :16
مکان : سالن شهید رجب بیگى دانشکده 

فنى دانشگاه تهران 

میزگرد تخصصى کمیته معدن :

چالش هاى اشتغال در بخش معدن

زمان : 25 بهمن 1395،ساعت:9صبح
مکان: امیرآباد شمالى، آمفى تئاتر 

دانشکده مهندسى معدن 


