
پيام نامه
آذر 1395

گذار به افق های نوین مهندسی عمران در گردهمایی آبان ماه
بولتن داخلي كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران

گردهمایی آبان ماه کانون به سخنرانی 
 ،)68 )عمران  محمدی  سهیل  دکتر 
عمران  مهندسی  دانشکده  رییس 
دانشگاه  فنی  دانشکده های  پردیس 
تهران با عنوان »گذار به افق های نوین 
داشت.  اختصاص  عمران«  مهندسی 
 26 چهارشنبه  عصر  گردهمایی  این 
دانشکده  رجب بیگی  تاالر  در  آبان 

فنی برگزار شد.
مهندس  گردهمایی  ابتدای  در 
معرفی  به  کانون  دبیر  صالح آبادی، 
دکتر محمدی پرداخت. دکتر محمدی 
کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در 
رشته مهندسی عمران را از دانشکده 
انگلستان  از  را  خود  دکترای  و  فنی 
اخذ کرده است. وی تا کنون مقاالت 
چاپ  به  علمی  مجالت  در  متعددی 
آبادی  است.  مهندس صالح  رسانده 
از  از سخنان خود  دیگری  بخش  در 
خبر  کانون  دبیرخانه  آدرس  تغییر 
تصویب  اساس  بر  وی  گفته  به  داد. 
شورای عالی ساختمان کانون واگذار 

شده و دفتر کانون به خیابان طالقانی انتقال یافته است.
در ادامه گردهمایی دکتر محمدی پس از معرفی کوتاهی از دانشکده مهندسی عمران فنی به بیان حوزه های جدید در این رشته پرداخت.

وی رسیدن به دانشکده بین المللی را هدف نهایی این دانشکده دانست.
به گفته رییس دانشکده مهندسی عمران نگاه سنتی به رشته عمران باید تغییر کند و تغییر این نگاه باید با استخدام افراد جدیدی با تخصص های غیر عمرانی 

در دانشکده همراه باشد.
دکتر محمدی زمینه هایی چون ترافیک، سازه های دریایی، تکنولوژی های نوین، بایومکانیک و نانومکانیک را از جمله حوزه های جدید مهندسی عمران معرفی کرد. 

در پایان سخنرانی وی به سواالت حاضران پاسخ گفت.
در انتها مهندس عطاردیان، نایب رییس شورای عالی و مهندس صالح آبادی دبیر کانون با اهدای لوح سپاس از دکتر محمدی قدردانی کردند.

گردهمایی آذر ماه کانون 

گرامیداشت زادروز خورشید )یلدا( 
چهارشنبه اول دی ماه 1395 

گرامیداشت یلدا در محل موزه پست و تلگراف 
اول دی ماه 1395 ساعت 17 تا 19:30 برگزار میگردد

-بازدید شرکت کنندگان از موزه پست و تلگراف : 17:00 الی 17:45
- پذیرایی و دیدار دوستانه : 17:45 الی 18:15 

- مراسم گرامیداشت شب یلدا به همراه اجرای زنده موسیقی 18:15 الی 19:30 
با توجه به محدودیت ظرفیت در مراسم خواهشمند است اعضای عالقمند جهت ثبت نام با دبیرخانه کانون تماس حاصل 

فرمایند.
نشانی : میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی،موزه پست و تلگراف
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از دیسپاچينگ ملی و بازار برق ایران بازدید 

پذیرش دانش پذیر در هجدهمين دوره MBA کوتاه مدت دانشکده  فنی

از راه آهن شمال با قطار اختصاصی بازدید اعضای کانون 

کالس هوشمند بازسازی شده به همت مهندسان ورودی 63 به دانشکده عمران افتتاح شد

گروهی از اعضای کانون صبح دوشنبه 24 آبان، از مرکز دیسپاچینگ ملی 
کسب  مجوز  و  شده  انجام  هماهنگی  با  نفره   10 گروه  این  کردند.  بازدید 
شده، ابتدا در تاالر مخصوص بازدیدکنندگان که از آن جا تابلو میمیک قابل 

مشاهده است، مستقر شدند.
کیفیت  بهبود  و  عملکرد  پایش  کارشناس  عباس زاده  مهندس  سپس 
بهره برداری توضیحات کاملی در خصوص چگونگی عملکرد این مرکز اریه داد.

وی در ابتدا درباره جایگاه صنعت برق کشور در جهان از لحاظ میزان ظرفیت 
نصب شده سخن گفت. سپس ماموریت شرکت مدیریت شبکه برق کشور را 

به شرح زیر توضیح داد:
1- راهبری و پایش شبکه اصلی برق کشور

2-  مدیریت بازار برق
3-  مشارکت بخش خصوصی )خصوصی سازی(

از طریق دو مفهوم  برق  پایایی شبکه  زاده همچنین درباره  مهندس عباس 
کفایت و امینت  توضیح داد. به گفته وی اهداف اصلی این مرکز کنترل به 
این شرح است: 1-حفظ یکپارچگی شبکه برق کشور و 2- استفاده بهینه از 

منابع تولید و انتقال.
در ادامه نمودارهای تک خطی برخی پست ها و نیروگاه های خاص به نمایش 
گذاشته شد. در پایان در خصوص دستورالعمل های ویژه و ثابت بحث و تبادل 

نظر صورت گرفت.
گسترده  سیستم های  پایش  مرکز  بخش  وارد  بازدیدکنندگان  سپس 
درباره  توضیحاتی  دوزبخشان  مهندس  بخش  مدیر  و  شدند   )WAMS(
تجهیزات نصب شده در 26 پست کشور جهت اندازه گیری و ارسال اطالعات 
اندازه گیری  دستگاه  شبکه  وضعیت  بررسی  جهت  جریان  و  ولتاژ  فازوری 

فازوری PMU ارایه داد.
وی همچنین برخی از حوادث رخ داده در شبکه برق را عنوان کرد. وی در 

انتها به سواالت بازدیدکنندگان پاسخ گفت.
بازدیدکنندگان در پایان برنامه از تاالر بازار برق ایران دیدن کردند. در این 
بازار برق و همکاران وی توضیحاتی درباره  بخش نیز مهندس مزداور مدیر 
بازار، نرم افزار و شیوه اطالعات گیری برای ثبت اطالعات در نرم افزار ارایه داد.

همت  به  که  عمران  مهندسی  دانشکده  هوشمند  درس  کالس  افتتاح  آیین 
دانش آموختگان مهندسی عمران ورودی سال 1363 تجهبز و بازسازی شده است، 

عصر چهارشنبه 26آبان ماه همزمان با گردهمایی ماهانه این ماه برگزار شد.
در این آیین دکتر سهیل محمدی، رییس دانشکده فنی، برخی از معاونان وی، 
مهندس صالح آبادی، دبیر کانون و برخی از اعضا هیات مدیره، مهندس عطاردیان، 
نایب رییس شورای عالی و برخی از اعضای این شورا و تعدادی از دانش آموختگان 

ورودی سال 1363، حضور داشتند.
مهندسان  از  نمایندگی  به  کانون،  مدیره  هیات  عضو  عالم زاده،  علیرضا  مهندس 
عمران ورودی سال 1363 دانشکده فنی توضیحاتی از روند بازسازی این کالس 
ارایه داد. سپس مهندس علیرضا فخفوری دیگر دانش آموخته ورودی 63، به عنوان 
مجری بخش های چوبی کالس گزارش کوتاهی از تهیه چوب های مورد استفاده در 

دیوار و میزهای کالس ارایه داد.
چند ماه قبل ایده اهدای هدیه ای توسط این مهندسان در دورهمی های فصلی و با 
محوریت کانون شکل گرفت که در حرکتی جمعی و با گردآوری کمک های گروه، 
یادگاری از خود برای دانشکده به جا گذارند. در نهایت با مشورت با دکتر محمدی 
رییس دانشکده، ایده تجهیز و بازسازی کالسی منطبق با آخرین استانداردهای 

روز دنیا شکل گرفت و پس از چند ماه تالش عملی شد.
مهندسان ورودی 63 امید دارند این اقدام آنان آغازگر راهی جدید برای بازسازی 

دانشکده و دستیابی دانشجویان به ابزار روز باشد.

برنامه سفر به منطقه سوادکوه و بازدید از دیدنی های مسیر راه آهن شمال با قطار 
اختصاصی و به همراه گشتی در دریاچه شورمست 27 آبان ماه به همت کمیته 

بازدید برگزار شد.
این سفر یک روزه در سحرگاه روز پنج شنبه با حضور 60نفر از اعضای کانون و 
همراهانشان آغاز شد. همسفران پس از صرف صبحانه در نزدیکی شهر فیروزکوه، 
از پل و تونل راه آهن در منطقه زیبا و چشم نواز شورآب بازدید و به مقصد شهر 
راه آهن  ریل  ساعته   3 رزرو  به  توجه  با  اختصاصی شدند.  قطار  سوار  پل سفید، 
شمال، قطار اختصاصی در برخی نقاط مسیر توقف و مسافران در میانه راه از ترن 
پیاده شده و از مناظر بکر و منحصر به فرد دیدن کردند. در طول بازدید مهندس 
 ،71 سال  در  شریف  دانشگاه  شیمی  مهندسی  فارغ التحصیل  محسنیان،  محمد 
اطالعات مفیدی در خصوص مباحث تاریخی و سازه ای راه آهن منطقه، در اختیار 
همسفران قراردادند. گروه پس از صرف ناهار به سمت دریاچه شورمست حرکت 

زیبایی های  از  و  کردند 
و  دیدن  دریاچه  این 
گرفتند.  یادگاری  عکس 
برنامه  این  سرپرستی 
که در ساعت 9:30 شب 
به عهده  پایان رسید،  به 
حاجی  زینب  مهندس 
و   )86 )عمران  حسینی 
مجید  مهندس  همکاری 
کامیاب )شیمی 92( بود.

فنی  دانشکده  پردیس  ای کوتاه مدت در  بی  ام  آموزشی  هجدهمین دوره 
میباشد  ماه  اول دی  نیمه  پایان  تا  نام حداکثر  ثبت  ،تاریخ  تهران  دانشگاه 
جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نموده و فرم ها 

را مطالعه فرمایید.
http://eng.ut.ac.ir/mba.htm
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چرم  شبه  جلد  با  كانون   1396 سال  سالنماي  رساند،  می  آگاهی  به 
در قطع وزیری و تقویم جیبی در حال تولید میباشد. از اعضاي محترم 
كانون و شركت هایی كه تا كنون اقدام به خرید سالنما و تقویم جیبی 
با توجه به محدودیت زمان و ظرفیت  اند، درخواست می شود،  ننموده 
تولید هر چه سریعتر تعداد سفارش و نوع سالنمای مورد نیاز خود را به 

دفتر كانون اعالم فرمایند.

فنی ده  ا نو خا ات  ر نتشا ا معرفی 

تئاتر می سی سی پی نشسته ميميرد

دومين گردهمایی خانواده متالورژی دانشکده فنی 

به مناسبت دومین گردهمایی سالیانه خانواده متالورژی دانشکده فنی مراسمی 
در تاریخ 23 آذرماه ساعت 17 :00 در سالن امفی تئاتر کوثر دانشکده متالورژی 

و مواد دانشکده فنی برگزار میگردد.
از عالقمندان دعوت به عمل می آید تا  در زمان  اعالم شده در سالن حضور بهم 

برسانند.

سی  سی  )می  تئاتر   
در  میرد(  می  نشسته  پی 
 1395 آذرماه   26 تاریخ 
 18:00 ساعت  جمعه  روز 
اجرا میگردد. از عالقمندان 
جهت  میگردد  درخواست 
با کانون تماس  بلیت  رزرو 
)ظرفیت  فرمایید.  حاصل 

محدود(
تلفن : 6-88026365 

آمریکا از كوچ نشینی تا پرزیدنت اوباما

کتاب آمریکا از کوچ نشینی تا پرزیدنت اوباما نوشته  
مهندس میرناصر خورسند )شیمی 39( ،  به مسایلی از 

جمله امریکایی ها و محیط این کشور ،ارتباطات سیاسی 
امریکا و نژاد پرستی و آزادی این کشور و ... اشاره میکند.

مهندسان عمران ورودی سال 64 و 65 دانشکده فنی سی امین سالگرد ورودشان 
به این دانشکده را چهارشنبه 17 آذر با حضور در یک گردهمایی، گرامی داشتند. 
این گردهمایی از ساعت 9 صبح در تاالر رجب بیگی دانشکده فنی آغاز شد و تا 17 

عصر ادامه یافت. 
تجدید دیدار همکالسی های قدیمی، دیدار با استادان، صرف ناهار در کنار یکدیگر، 
بازگویی خاطرات قدیم، بازدید از کالس هوشمند بازسازی شده توسط ورودی های 
63 و دیدار با رییس و برخی از مسئوالن دانشکده از جمله برنامه های این گردهمایی 

بود. 
مهندس روزبه  صالح آبادی )عمران 80(، دبیر کانون نیز در این گردهمایی حضور 
یافت و در سخنانی ضمن معرفی کانون و اهداف، وظایف و فعالیت های کمیته های 
مختلف آن، از فارغ التحصیالن برای مشارکت جدی تر در فعالیت های کانون دعوت 

کرد. 
وی همچنین در بخشی از سخنانش، بنیاد حامیان دانشکده فنی را به عنوان یکی از 
دستاوردهای کانون معرفی کرد. این موسسه از طرق مختلف به حمایت از دانشکده 

فنی و دانشجویان آن می پردازد. 
دکتر سهیل محمدی )عمران 68(، رییس دانشکده مهندسی عمران دیگر سخنران 
و  آموزشی  بخش های  تشریح  ضمن  خود  سخنان  در  که  بود  گردهمایی  این 

آزمایشگاهی دانشکده به بیان کمبودهای آن پرداخت.
وی همچنین به لزوم تغییر شیوه آموزش همگام با تکنولوژی های نوین اشاره کرد. 
تجهیزشده  و  بازسازی  هوشمند  کالس  از   65 و   64 ورودی  مهندسان  ادامه  در 
دانشکده مهندسی عمران توسط مهندسان ورودی 63 بازدید کردند. در این بازدید 
مهندسان با امکانات کالس آشنا شده و سواالت خود را پیرامون کارکرد آن طرح 

کردند. 
را  کشور  از  خارج  استادان  حضور  با  آن الین  کالس  برگزاری  امکان  کالس  این 
فراهم می آورد. هم اکنون یک استاد سوسیسی به شیوه آن الین در این کالس به 

دانشجویان تدریس می کند.
یادآوری  و  دانشکده  استادان  از  دعوت  گردهمایی  این  جذاب  یخش های  از  یکی 
بهنیا،  دکتر  نظیر  استادانی  بخش  این  در  بود.  استادی  و  شاگرد  گذشته  روزهای 
دکتر پورپاک، دکتر فرزانه، دکتر اسکندری، دکتر صادق آذر، دکتر ذوالفقاری، دکتر 

فامیلی و دکتر محمودزاده شرکت داشتند. 
لوح هایی برای شرکت کنندگان و مدعوان این گردهمایی نیز تهیه شده بود که به 

آنان تقدیم شد. 
محمدرضا  مهندس  قناعی،  امیر  مهندس  را  گردهمایی  این  هماهنگی  مسئولیت 
نجفی و مهندس بهزاد سیفی بر عهده گرفته و به این منظور از کمک های کمیته 

تخصصی مهندسی عمران دانشکده فنی استفاده کرده بود.

گردهمایی سی امين سالگرد ورودی های 64 و65 رشته مهندسی عمران

فروش سررسيد های سال 1396
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دبيرخانه كانون
نشاني: تهران, خيابان طالقانی ، حد فاصل قدس و 

وصال، پالک 429 طبقه 5 واحد 9 
كدپستي:  1417713770

صندوق پستي:  14395-495
تلفن:  88026365-6 

تلفكس:88997690 و 88998135
Email:info@fanni.info
Web: www.fanni.info

تسلیت

اسکن نمایید

https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
فنی دانشگاه تهران

کار جویندگان 

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشتجناب آقای مهندس امیرمسعود مصلحی ، راه 
وساختمان )34(، را به اطالع اعضا محترم کانون می رساند. از خداوند منان برای روح بزرگ 

آن مرحوم طلب آمرزش و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبائی مسئلت می نمائیم.

اطالعیه 
نظر به برگزاری مراسم بزرگداشت مهندسین فارغ التحصیل 1345 دانشکده فنی 
با توجه  و  تاریخ چهارم اسفندماه سال جاری )1395/12/04(  تهران در  دانشگاه 
به ضرورت ارتباط  با این عزیزان از مهندسین به شرح اسامی ذیل و یا دوستانیکه 
از آنان 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
علی جعفری همدانی،عباس رضازاده صابر، محمود فرمان آرا،یوسف یزدانیان

ب:رشته برق
سیدجمال بنی هاشمی،محسن پرنیانی،جلیل شاهی،احمد شکرایی، حسن گیوی، 

اردشیر ملک احمدی
ج: رشته مهندسی شیمی

بیژن  هرمزان،  مجید  واجدی،  محمدباقر  ذواشتیاق،  ناهید  دانشمند،خانم  ایرج 
رئیسیان، خانم نجمیه صدیق نوری،رضا قاسم زاده،

د: رشته راه و ساختمان )عمران(
درودیانی،  محمود  زادگان،  ناصرحسن  الصحه،  امین  اربابیان،پیروزان  محمدرضا 
محمدعلی رضوانی،احمد شرکت،ابوالقاسم شهریاری،محمدابراهیم صادقی ،حبیب 
عسگری  عربشاهی،غالمعلی  محمدرضا  عالمیان،  زاده،مجتبی  صدوقیان  اهلل 
قزوینیان،  بیگلو،بهمن  فقی  فتحی،بنیامین  اهلل  ،رحمت  زاده  عالمه  صلواتی،بهمن 
پرویز محمودی نوبری،مهدی پاک مهر)مطهرعباسی(، بهمن ملکیان نوری، هوشنگ 
وفائی،یونس  اهلل  حبیب  پیربازاری،  نوربخش  الدین  نادرپور،نظام  مهدویان،مرتضی 

وفائی ،هوشمند یزدانی نجف آبادی
ه: مکانیک

محمدحسین سرکاراتی،حسین علی شفیعی،صادق عرفانیان دانه شناس

فراخوان جشن هفتاد سالگي مهندسي شیمي در ایران
کمیته مهندسي شیمي در صدد است که در تاریخ 13 بهمن 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

 بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت دكترمحمدمهدی منتظر رحمتی استاد  دانشکده 
شیمی دانشکده فنی  را به اطالع اعضا محترم کانون می رساند. از خداوند منان برای روح 
بزرگ آن مرحوم طلب آمرزش و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبائی مسئلت می نمائیم.

تبریک

جناب آقای مهندس امیرحسین نیکخواه ) برق 82( 
 کانون وصلت فرخنده  شما  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از 

خداوند متعال خواستار است.

جناب اقای مهندس محمود عمیدی  )متالورژی 78(
قدم نو رسیده  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از خداوند متعال 

خواستاریم.

جناب اقای مهندس رضا یوسفی  )عمران 85(
قدم نو رسیده  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از خداوند متعال 

خواستاریم.

 بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت دكتررضا نعیمی تاجدار )شیمی 69(   را به اطالع 
اعضا محترم کانون می رساند. از خداوند منان برای روح بزرگ آن مرحوم طلب آمرزش و 

برای بازماندگان محترم صبر و شکیبائی مسئلت می نمائیم.


