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بولتن داخلی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

در گردهمایى آذر ماه خورشید  زادروز  جشن 
موزه  در   ،1395 ماه  دى  اول  چهارشنبه  عصر  کانون  اعضاى 
نشستند.  یلدا،  خورشید،  زادروز  جشن  به  تهران،  ارتباطات 
اختصاص  یلدا  شب  گرامیداشت  به  ماه  آذر  پایان  گردهمایى 
داشت. در این گردهمایى که بیش از 100 نفر شرکت داشتند، 
اعضا پس از بازدید از موزه، در برنامه فرهنگى شب یلدا شرکت 

جسته و لحظاتى گوش به موسیقى سنتى سپردند.
مهندس روزبه صالح آبادى، دبیر کانون، با تشکر از کمیته شعر و 
ادب کانون براى تدارك این برنامه یادآورى کرد که چند سالى 
است گردهمایى ماه پایانى پاییز به جشن یلدا اختصاص مى یابد. 
 - تاریخى  اماکن  در  کانون  گردهمایى  برگزارى  همچنین  وى 
کرد.  عنوان  کانون  برنامه هاى  جمله  از  را  تهران  شهر  فرهنگى 
موزه  و  نگارستان  باغ  در  گردهمایى   2 کنون  تا  وى  گفته  به 
سومین  ارتباطات  موزه  در  شب  این  برنامه  و  شده  برگزار  مقدم 
گردهمایى از این دست است. در ادامه برنامه سخنرانى مهندس 
بیان  و  موزه  معمارى  تشریح  به  موزه  رییس  نصرآبادى،  على اکبر 

تاریخچه کوتاهى از سبک هاى معمارى ایران پرداخت. وى همچنین اعضا را به تماشاى آثار نقاشى اش که به شکل سوخته کارى روى چوب ترسیم شده بود، دعوت کرد.
در بخش دیگرى از مراسم خانم دکتر هانا ناصرزاده از استادان موسسه دهخدا در سخنانى، گوشه هایى از فلسفه یلدا یا شب چله را بازگو کرده و حاضران را دقایقى به هزارتوى 

فرهنگ کهن ایرانى برد. یکى از بخش هاى جذاب برنامه تفال به حافظ توسط مهندس عطاردیان، نایب رییس شوراى عالى بود.
کمیته شعر و ادب همچنین پذیرایى از حاضران با انار و هندوانه و شیرینى و فال اختصاصى حافظ را در برنامه خود قرار داده بود. در فواصل برنامه نیز کلیپ هایى از فعالیت هاى 

کانون به نمایش گذاشته شد و چند تن از اعضاى جوان کانون، نثرهاى خود را دکلمه کردند.
در پایان برنامه قطعاتى از موسیقى سنتى توسط محمداحسان شهبازى، صابر مس شناس و محمدرضا شیرخانى از اعضاى دانشجوى کانون اجرا شد.

همچنین از سخنرانان برنامه با اهداى کتاب 5هزار سال مهندسى ایران توسط مهندس عطاردیان تقدیر شد.
اعضاى کمیته شعر و ادب و همکارانشان در این برنامه عبارت بودند از: مهندس فاطمه توانایى، مهندس محسن حاجى بابایى، مهندس راحله سیر، مهندس هانیه نایب ولى، 

مهندس امید ادیب زاده، مهندس میثاق قبادى، مهندس عارف شفیعى، مهندس فاطمه هرمززاده و مهندس حسن فوادى

گردهمایى دى ماه کانون 

سخنرانى : جناب آقاى دکتر امام جمعه زاده 

رئیس هیات مدیره کانون

موضوع : روشهاى تامین مالى پروژه ها

تاریخ : چهارشنبه 29 دى ماه 1395 ، ساعت 17 الى 18پذیرایى و دیدار دوستانه  ،ساعت 18 شروع سخنرانى 

مکان : تاالر شهید رجب بیگى، دانشکده فنى دانشگاه تهران 
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فنى برگزار شد متالورژى دانشکده  دومین گردهمایى خانواده 

پیوست داده هاى پراش پرتو ایکس  المللى  بین  مرکز  ایران به جمع 48 کشور عضو 
 ،(65 (عمران  بیطرف  حبیب اهللا  مهندس 
نایب رییس شوراى عالى کانون در حکمى از 
وساختمان  (راه  زنگنه  نامدار  بیژن  مهندس 
56) وزیر نفت و عضو شوراى عالى کانون به 
عنوان معاون جدید امور مهندسى، پژوهش و 

فناورى این وزارتخانه منصوب شد.
مهندس بیطرف وزیر اسبق نیرو در سال هاى 

1376 تا 1384 بوده است.
مسئولیت  مقدم،  محمدرضا  این  از  پیش 
فناورى  و  پژوهش  مهندسى،  امور  معاونت 
تازگى  به  و  داشت  برعهده  را  نفت  وزارت 
کرده  مطرح  را  خود  بازنشستگى  درخواست 
قرار  زنگنه  مهندس  موافقت  مورد  که  بود 

گرفت.
کانون براى مهندس بیطرف آرزوى موفقیت در سمت جدید را مى نماید.

دومین گردهمایى خانواده متالورژى دانشکده فنى با حضور بیش از 100 نفر از مهندسان 
و دانشجویان مهندسى متالورژى دانشکده فنى، عصر سه  شنبه 23 آذرماه در آمفى تئاتر 

کوثر دانشکده متالورژى واقع در پردیس 2 فنى در امیرآباد برگزار شد.
در ابتداى این مراسم دکتر سید ابراهیمى، رییس کمیته تخصصى مهندسى متالورژى 

ضمن خوشامدگویى به حاضران به تشریح اهداف این گردهمایى پرداخت.
فارغ التحصیالن،  اطالعات  دریافت  آن،  وظایف  اهداف و  معرفى کمیته و  وى  به گفته 
گردآوردن اعضا در کنار یکدیگر، ارتقاى رشته متالورژى از جمله اهداف این گردهمایى 
بود.دکتر سیدابراهیمى با اشاره به اینکه رشته متالورژى، در واقع متالورژى و مواد است، 
افزود: «در خارج از ایران مهندسى مواد جایگاه ویژه اى دارد. اما در ایران هنوز این جایگاه 
وجود ندارد. ما با برقرارى ارتباط بین صنعت و دانشگاه مى توانیم به این مهم دست 
یابیم.»وى همچنین بر لزوم تدوین و برقرارى نظام مهندسى متالورژى تاکید کرد.در 
ادامه برنامه از حاضران خواسته شد تا نقطه نظرات خود درباره اهداف گردهمایى را عنوان 
کنند.دکتر پاك سرشت، دبیر این کمیته نیز به توضیح انواع گردهمایى کمیته متالورژى 
پرداخت. بر این اساس این کمیته در نظر دارد یک گردهمایى ساالنه و 4 گردهمایى 
فصلى در سال برپا کند که تصمیم گیرى درباره موضوعات این گردهمایى را به پیشنهادات 
اعضا منوط کرده است. گو اینکه گردهمایى ساالنه به تجلیل از مهندسان فارغ التحصیل 
دوره هاى مختلف متالورژى اختصاص خواهد یافت.در بخش هایى از مراسم عکس ها و فیلم 
گردهمایى نخست این کمیته که سال قبل برگزار شده بود براى حاضران به نمایش درآمد.

حاضران در خالل برنامه به طرح دیدگاه ها و پیشنهادات خود براى گردهمایى هاى کمیته 
متالورژى پرداختند.حاضران در پایان با یکدیگر عکس یادگارى گرفتند.

دکتر هاشمى فراخوان برگزارى مسابقه پایان نامه 

ترغیب  منظور  به  تا  دارد  نظر  در  تهران  دانشگاه  شیمى  مهندسى  دانشکده 
دانشجویان به تحقیقات اصیل و ایجاد نشاط و و پویایى پژوهشى، جایزه دکتر 
هاشمى را هر سال به پایان نامه هاى برتر در مقطع کارشناسى ارشد در رشته 
هاى مهندسى شیمى، پلیمر و نفت پردیس دانشکده فنى اعطا کند. بدین منظور 
دومین دوره این مسابقه در هفته چهارم بهمن ماه 1395 با همکارى انجمن 

علمى مهندسى شیمى و پلیمر برگزار مى گردد.
بدین وسیله از کلیه فارغ التحصیالن و دانشجویان این دانشکده دعوت مى شود 
با تهیه یک چکیده 5 صفحه اى از پایان نامه  و نیز تکمیل فرم زیر و ارسال 
 15 تاریخ  تا   Drhashemyaward@gmail.com ایمیل  آدرس  به  آنها 
بهمن ماه 1395 در این مسابقه شرکت کنند. الزم به ذکر است که در قسمت 
Subject نام و نام خانوادگى و در متن ایمیل نام اساتید راهنما، تاریخ دفاع و 

نمره پایان نامه خود را درج کنید.

شرایط انتخاب:
از  بهمن1395  اول  تا  که  کنند  شرکت  مسابقه  در  توانند  مى  دانشجویانى   -1

پایان نامه خود دفاع کرده باشند.
سال  یک  مراسم  برگزارى  روز  تا  آنها  دفاع  تاریخ  از  که  آموختگانى  دانش   -2

گذشته باشد نیز مى توانند در این رقابت شرکت کنند.
3- حداقل نمره پایان نامه براى شرکت در مسابقه 18 مى باشد.

اول  هفته  در  برتر  نامه  پایان  مقاالت 10  داورى  از  پس  که  است  ذکر  به  الزم 
اسفند ماه سال جارى جهت ارائه شفاهى معرفى خواهند شد.

آدرس  به  شیمى  مهندسى  دانشکده  وب سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  براى 
http://cheeng.ut.ac.ir/home  مراجعه فرمایید.

با پذیرش درخواست دکتر جوزانى کهن ایران به جمع 48 کشور عضو مرکز 
بین المللى داده هاى پراش پرتو ایکس پیوست 

با پذیرش درخواست عضویت دکتر گلناز جوزانى کهن(معدن 82)، دبیر کمیته 
معدن کانون و عضو هیات علمى دانشکده مهندسى معدن پردیس دانشکده هاى 
فنى دانشگاه تهران، جمهورى اسالمى ایران از این پس رسما به جمع 48 کشور 

عضو مرکز بین المللى داده هاى پراش پرتو ایکس پیوست.
این مرکز که ابتدا در سال 1941 به صورت کمیته مشترك آنالیزهاى شیمیایى 
مشترك  کمیته  به   1961 سال  از  شد،  تاسیس  ایکس  پرتو  پراش  روش  به 
استانداردهاى پراش پرتو ایکس JCPDS تغییر نام داد و از سال 1978 نیز با 
نام فعلى خود یعنى مرکز بین المللى داده هاى پراش پرتو ایکس (ICDD) در 

جهان شناخته مى شود.
هدف این مرکز که سازمانى غیرانتفاعى و غیردولتى است، جمع آورى، ویرایش، 
فایل هاى  صورت  به  بلورین  مواد  ایکس  پرتو  پراش  داده هاى  توزیع  و  انتشار 
ایکس  پرتو  پراش  نمودارهاى  تفسیر  که  است   (PDF) ایکس  پرتو  پراش 

(XRD) در سراسر جهان توسط آنها انجام مى شود.
این مرکز 310 عضو فعال، 15 عضو وابسته و 17 عضو دانشجویى دارد که از 
28 مهرماه سال 1395 با پذیرش درخواست عضویت دکتر گلناز جوزانى کهن، 
عضو هیات علمى دانشگاه تهران، براى اولین بار جمهورى اسالمى ایران نیز به 

عنوان چهل و هشتمین کشور به عضویت این مرکز بین المللى درآمد.
دکتر گلناز جوزانى کهن، به عنوان اولین ایرانى عضو این مرکز، از سال 2009 
به صورت عضو دانشجویى در این مرکز فعالیت داشت و با این مصوبه عضویت 

وى و دانشگاه تهران به صورت عضو فعال تغییر یافته است.

منصوب شد وزارت نفت  رییس شوراى عالى به سمت معاونت  بیطرف، نایب  مهندس 

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

فرمایید.
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سبز جهان میان 500 موسسه  در  دانشگاه تهران 

وزارت علوم پژوهش  در جشنواره  از سه استاد برگزیده دانشگاه تهران  یکى  فنى  استاد دانشکده 

سه استاد دانشگاه تهران از جمله دکتر عباسعلى خدادادى (شیمى 66)، استاد 
دانشکده مهندسى شیمى پردیس دانشکده هاى فنى، به عنوان پژوهشگران برتر 
کشور در هفدهمین جشنواره پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناورى انتخاب شدند.

تجلیل  جشنواره  هفدهمین  در  تهران،  دانشگاه  روابط عمومى  گزارش  به 
و  برتر  ایده هاى  جشنواره  دوازدهمین  و  برگزیده  فناوران  و  پژوهشگران  از 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  حضور  با  آذرماه   23 که  دانشگاهى،  استارت آپ هاى 
فناورى برگزار شد، از پژوهشگران و فناوران برگزیده و ایده هاى برتر تقدیر شد.

فنى  گروه  در  تهران  دانشگاه  استاد  خدادادى،  عباسعلى  دکتر  مراسم،  این  در 
محمدجالل  دکتر  و  مرتضوى)  یداهللا  دکتر  همکارى  با  طرحى  (در  مهندسى  و 
عباسى شوازى، استاد دانشگاه تهران در گروه علوم انسانى، موفق به کسب عنوان 
«پژوهشگران برتر» و دکتر امیر نیاسرى نسلجى، استاد دانشگاه تهران از گروه 
دامپزشکى، موفق به کسب عنوان «پژوهشگر برگزیده» سال 1395 کشور شدند.

رییس  فناورى  و  علمى  معاون  ستارى،  سورنا  دکتر  حضور  با  مراسم  این 
از  حمایت  صندوق  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  حمایت  با  و  جمهور 
شد. برگزار  فناورى  و  پژوهش  حامیان  عنوان  به  کشور  فناوران  و  پژوهشگران 

در سال 2016 دانشگاه تهران برترین دانشگاه ها ایران 
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رتبه  صاحب  ایران  سایماگو،  علم سنجى  پایگاه  در  شده  منتشر  آمار  بر  بنا 
پزشکى  علوم  تهران،  دانشگاه  و  آسیاست  غرب  منطقه  در  علم  تولید  نخست 
هستند.  2016 سال  در  ایران  برتر  دانشگاه  سه  شریف  صنعتى  و  تهران 

پایگاه معتبر علم سنجى بین المللى سایماگو در آخرین گزارش خود برترین دانشگاه هاى 
ایران در سال 2016 را به ترتیب دانشگاه تهران «با رتبه 9 در میان دانشگاه هاى منطقه 
غرب آسیا»، علوم پزشکى تهران «با رتبه 12 در میان دانشگاه هاى منطقه غرب آسیا» و 
صنعتى شریف «با رتبه 15 در میان دانشگاه هاى منطقه غرب آسیا دسته بندى کرده است.

نظام رتبه بندى سایماگو توسط گروه پژوهشى به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا 
انجام مى شود که بر اساس تعداد مقاالت علمى موسسات آموزشى عالى کشورهاى 
مى کنند. رتبه بندى  و  ارزیابى  را  آنها  اسکوپوس  اطالعاتى  بانک  در  موجود  مختلف 

رتبه بندى  در  خاورمیانه  کشور   16 موسسات  و  دانشگاه ها  میالدى  سال 2016  در 
سایماگو قرار گرفتند و در کل تعداد 281 دانشگاه و موسسه از منطقه غرب آسیا در 
جمع 5147 دانشگاه و موسسه برتر جهان قرار گرفتند که در این بین کشورمان با 99 
موسسه، ترکیه با 71 موسسه و مصر با 30 موسسه، رتبه اول تا سوم را در منطقه داشته اند.

بر اساس اعالم مرکز خبر شوراى عالى انقالب فرهنگى، این آمار نشان مى دهد رتبه ها 
نشان از بهبود وضعیت دانشگاه ها و موسسات ایرانى در سال 2016 میالدى در رتبه بندى 
جهانى و با اندکى سقوط در رتبه بندى منطقه اى دارد و دانشگاه هاى تهران با رتبه 9 
منطقه اى و 395 جهان، علوم پزشکى تهران با رتبه 12 منطقه اى و 435 جهانى و 
صنعتى شریف با رتبه 15 منطقه اى و 474 جهان، موسسات اول تا سوم ایران بوده اند

جهان  برتر  موسسه   500 فهرست  در  تهران،  دانشگاه 
گرفت. قرار  «گرین متریک»  رتبه بندى  نظام  در 

گزارش  تازه ترین  براساس  تهران،  دانشگاه  روابط عمومى  گزارش  به 
 431 جایگاه  تهران  دانشگاه   ،2016 سال  براى  اندونزى  دانشگاه 
آورد. دست  به  متریک»  «گرین  رتبه بندى  نظام  در  را  جهانى 

و  وضعیت  از  جامع  چشم اندازى  ارایه  رتبه بندى،  نظام  این  هدف 
موسسه هاى  در  پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  کنونى  سیاست هاى 
در  سیاستگذاران  و  مدیران  توجه  جلب  براى  گوناگون،  کشورهاى 
است. انرژى  مصرف  و  زیست محیطى  مسایل  به  دانشگاهى  محیط هاى 

زیرساخت»،  و  زیست  محیط   » کلیدى  شاخص  شش  از  نظام  این 
«حمل  «آب»،  پسماند»،  «مدیریت  اقلیمى»،  تغییرات  و  «انرژى 
مى کند. استفاده  موسسه ها  رتبه بندى  براى  «آموزش»  و  نقل»،  و 

کمیته بازدید کانون زمستان  برنامه هاى فصل 

ترغیب  منظور  به  تا  دارد  نظر  در  تهران  دانشگاه  شیمى  مهندسى  دانشکده 
دانشجویان به تحقیقات اصیل و ایجاد نشاط و و پویایى پژوهشى، جایزه دکتر 
رشته  در  ارشد  کارشناسى  مقطع  در  برتر  پایان نامه هاى  به  سال  هر  را  هاشمى 
هاى مهندسى شیمى، پلیمر و نفت پردیس دانشکده فنى اعطا کند. بدین منظور 
انجمن  همکارى  با  ماه 1395  بهمن  چهارم  هفته  در  مسابقه  این  دوره  دومین 

علمى مهندسى شیمى و پلیمر برگزار مى گردد.
بدین وسیله از کلیه فارغ التحصیالن و دانشجویان این دانشکده دعوت مى شود 
با تهیه یک چکیده 5 صفحه اى از پایان نامه  و نیز تکمیل فرم زیر و ارسال آنها 
به آدرس ایمیل Drhashemyaward@gmail.com تا تاریخ 15 بهمن ماه 
 Subject 1395 در این مسابقه شرکت کنند. الزم به ذکر است که در قسمت
نام و نام خانوادگى و در متن ایمیل نام اساتید راهنما، تاریخ دفاع و نمره پایان 

نامه خود را درج کنید.

شرایط انتخاب:
1- دانشجویانى مى توانند در مسابقه شرکت کنند که تا اول بهمن1395 از پایان 

نامه خود دفاع کرده باشند.
سال  یک  مراسم  برگزارى  روز  تا  آنها  دفاع  تاریخ  از  که  آموختگانى  دانش   -2

گذشته باشد نیز مى توانند در این رقابت شرکت کنند.
3- حداقل نمره پایان نامه براى شرکت در مسابقه 18 مى باشد.

الزم به ذکر است که پس از داورى مقاالت 10 پایان نامه برتر در هفته اول اسفند 
ماه سال جارى جهت ارائه شفاهى معرفى خواهند شد.

آدرس  به  شیمى  مهندسى  دانشکده  وب سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  براى 
http://cheeng.ut.ac.ir/home  مراجعه فرمایید.

دکتر هاشمى فراخوان برگزارى مسابقه پایان نامه 

در ایران شیمی  هفتاد سالگی مهندسی  فراخوان جشن 

کمیته مهندسی شیمی در صدد است که در تاریخ 13 بهمن ماه امسال 
هفتاد سال مهندسی شیمی در ایران را جشن بگیرد. از یکایک مهندسان 
شیمی عضو کانون دعوت می نماید در این کار خطیر کمیته را یاري نمایند.

تخصصى  کمیته  رحمتى  منتظر  دکتر  آقاى  ناگهانى  فوت  به  توجه  با 
جشن  تاریخ  فنى  دانشکده  التحصیالن  فارغ  کانون  شیمى   مهندسى 
داد. تغییر   1395 بهمن   13 به  را  شیمى  مهندسى  سال  هفتاد 

نشانی تماس با کمیته:
 https://telegram.me/komiteshimi :تلگرام
IR٧٠thChemicalEng@gmail.com :ایمیل

سفر به کویر ابوزید 
بازدید از شهر زیرزمینى نوش آباد ، کویر ابوزیدآباد، باغ فین 
حمام سلطان امیراحمد، خانه طباطبایى ها در شهر کاشان

(پنجشنبه هفتم و هشتم بهمن ماه )
هزینه سفر : 240 هزارتومان 

ثبت نام از طریق دبیرخانه کانون :
88998135-88997690

سفر به جزیره هرمز 
سرزمین خاکهاى رنگى 

بازدید از سواحل،کوه هاى نمکى و دره رنگین کمان،موزه دکتر نادعلیان
چهارشنبه 27 تا جمعه 29 بهمن ماه 

رفت وبرگشت تهران - بندرعباس : هوایى
هزینه سفر : 750 هزارتومان 

ثبت نام از طریق دبیرخانه کانون :
88998135-88997690
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پیام نامهپیام نامه
پیام نامهپیام نامه
دبیرخانه کانون

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-دى 1395 

اطالعیه 
دانشگاه  فنى  دانشکده  التحصیل 1345  فارغ  مهندسین  بزرگداشت  مراسم  برگزارى  به  نظر 
ارتباط   ضرورت  به  توجه  با  و  جارى (1395/12/04)  سال  اسفندماه  چهارم  تاریخ  در  تهران 
با این عزیزان از مهندسین به شرح اسامى ذیل و یا دوستانیکه از آنان شماره تلفنى دارند 
خواهشمند است مراتب را در اسرع وقت باطالع کانون برسانند همکارى اعضا محترم کانون در 

این رابطه موجب سپاس فراوان میباشد: 
مهندسین به شرح:

ابراهیمى،  برداران  فریدون   ، ایرانلى  کاظم   ، الصحه  امین  پیروزان   : ساختمان  و  راه  رشته 
منوچهر پرندیان،تیمور حزین، عسگر حسن پور رودبارى، محمدحسن خطیبى، حسن درمیانى 
طباطبایى ، محمود درویانى، رضا دل زنده ، حمید دهسروى،نصراهللا دیانت، محمدعلى رضوانى، 
اسماعیل  محمدى،  شاطریان  یداهللا  مشهدى،  گر  ریخته  نصراهللا  الریجانى،  روحانى  سعید 
اهللا  حبیب  صادقى،  شهریارى،محمدابراهیم  ابوالقاسم   ، شرکت  شایان،احمد  بهزاد  شالچى، 
صدوقیان زاده ، احمد کلیسچى هروى، حسین عاطفیفمجتبى عالمیان ،محمدرضا عربشاهى، 
غالمعى عسگرى صلواتى ، بهمن عالمه زاده، محمد علمى ، اسداهللا عبیرو ، رحمت اهللا فتحى ، 
بنیامین فقیهى بیگلو ، بهمن قزوینیان ، یوسف کاظمث آشتیانى ، آرمیک گریگوریان ، حسن 
محبوبى ،جمیل محسنین، پرویز محمودى نوبرى، هوشنگ مهدویان، مرتضى نادرپور ، سیاوش 

ناصرى ،نظام الدین نوربخش ، حسینقلى والى ، حبیب اهللا وفایى ، هوشمند نجف ابادى 
زمین شناسى : بیژن مجیدى ، سهراب وزیرى 

شیمى : منصور پیرجمالى ،ایرج دانشمند ، ناهید ذواالشتیاق ، بیژن رییسیان ،نجمیه صدیقى، 
تهرانى،  مستوفى  واجدى،کجید  هرمزان،محمدباقر  مجید  زاده،  قاسم  محمدعلى عظیمى،رضا 

وازگین کدخدازاده
معدن: سیاوش انشا ، ماشاهللا شریف ، احمد برومند

 استخراج نفت : على جعفرى همدانى ، منوچهر جمالى، اسفندیار عصرآزاد، علیرضا غالمرضا 
کاشانى، محمود فرمان ارا،حسن محمدصالح ،یوسف یزدانیان

برق: رضا احمدى، عباس انورى، سیدجالل بنى هاشمى، محسن پرنیانى، یوسف ثقفى ، عباس 
خدیوى ، على اصغر عظیمى، جلیل شاهى ، حسن گیوى، درویش ملک احمدى ، محمدرضا 

میالنى نیا، جالل یاسایى، فریبرز یزدانى
مکانیک و تاسیسات : فریدون خدیو پارسى، علیرضا روحانى، محمدحسین

حسین على شفیعى، محمدحسین صادقى پور، سیروس صفوى، صادق عرفانیان، سید جلیل 
میرسلیمى، علیرضا نیک منش تهرانى، فریدون مجددشهروز

تسلیت

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشتجناب آقاى مهندس بیژن سپهرآرا (مکانیک 
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.

تبریک

جناب آقاى مهندس محمدحسین طالب پور ( 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

جناب آقاى مهندس ایرج منصورى(راه و ساختمان  38) 
کانون درگذشت همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن مرحومه 

آمرزش و علو درجات و براى بازماندگان محترم سالمتى و طول عمر آرزومند است.

جناب آقاى مهندس هاشمى صدرایى (راه و ساختمان  37) 
کانون درگذشت پسر 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.

https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه 
تهران

اسکن نمایید


