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سال  فارغ التحصیل  مهندسان پیشکسوت  تقدیر از  ساالنه کانون و    جشن 
1345 دانشکده فنى (جشن سالگرد کانون) با حضور بیش از هزار و 200 
نفر از خانواده فنى در تاالر چمران و رجب بیگى دانشکده فنى برگزار شد. 

افتتاحیه جشن
دکتر جبه دار(برق 42) رئیس شورایعالى کانون،  در افتتاحیه جشن ضمن 
خوش آمدگویى گزارشى از روند فعالیت هاى کانون و کمیته هاى آن در 
سال 95 را ارایه داد. وى درباره فروش خانه کانون و انتقال موقت دفتر 
کانون به خیابان طالقانى توضیح داده و گفت: «با فروش خانه کانون، چند 
آپارتمان خریدارى شده و زمین پونک نیز باالخره پس از سال ها ساخته 
است  درصدد  کانون  بنابراین  است.  رسیده  نازك کارى  مرحله  به  و  شده 
تا با تجمیع دارایى خود ساختمانى در خور شان اعضا خریدارى کرده و 
دفتر کانون را به این ساختمان منتقل کند.» در بخش بعدى افتتاحیه، 
دکتر ناصر سلطانى، رییس پردیس دانشکده هاى فنى در سخنان کوتاهى 
به روحیه فنى و عالقه دانشجویان و فارغ التحصیالن فنى به دور هم بودن 
اشاره کرد.وى همچنین درباره اقدامات خود از زمان تصدى گرى دانشکده 

فنى گفت: «قصد داریم، دانشکده فنى را به دانشگاه نسل سوم، یعنى دانشگاه بین المللى و دانشگاهى که حالل مسایل جامعه است، تبدیل کنیم.» 
تقدیر از استادن بازنشسته فنى:

در بخش بعدى مراسم از استادان دانشکده فنى که در سال 95 به افتخار بازنشستگى نایل آمده بودند، تقدیر شد. در این بخش مهندس روزبه صالح آبادى (عمران 
80) دبیر کانون از دکتر جبه دار، دکتر سلطانى و دکتر محمدحامد امام جمعه زاده (مکانیک 55)، رییس هیات مدیره کانون، براى تقدیر از استادان بازنشسته 

دعوت کرد.
در این بخش از مهندس رضا اعلمى هرندى، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى عمران؛ دکتر مسعود امامى، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى متالورژى و 
مواد؛ دکتر احمد جعفرى، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى معدن؛ دکتر سعید حشمتى منش، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى متالورژى و مواد؛ دکتر 

ایوب حلوایى، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى متالورژى و مواد و مهندس محسن صرافین اردبیلى عضو هیات علمى دانشکده مهندسى شیمى تقدیر شد.  
تقدیر از رییس سابق دانشکده فنى، دکتر کمره اى:

تقدیر از دکتر محمود کمره اى (برق 58)، رییس سابق دانشکده فنى و عضو شوراى عالى، بخش دیگرى از جشن پایان سال کانون بود.
در این بخش مهندس محمدرضا انصارى (عمران 47)، عضو شوراى عالى در سخنانى به بیان ظرایف اداره دانشکده فنى در بین سال هاى 88 تا 95 پرداخت؛ در 
این بخش همچنین کلیپى که در همین خصوص تهیه شده بود، براى حاضران پخش شد. دکتر کمره اى نیز در سخنانى ضمن تشکر از کانون، شرح مختصرى از 

دوره ریاست خود در دانشکده فنى را ارایه داد. وى همچنین در پایان دو بیت شعر از دکتر ایرج افشار قرائت کرد:
تا ساعت آخرى که جان یار من است           خدمت به تو کردن اى وطن کار من است

فرض است که قرض خود ادا باید کرد          من مدیونم ، وطن طلبکار من است
در پایان این بخش از دکتر کمره اى توسط دکتر جبه دار، دکتر آخوندى (راه و ساختمان 67) ، مهندس عطاردیان (راه و ساختمان 38)، دکتر سلطانى و مهندس 
صالح آبادى تقدیر شد. سپس لوح سپاسى از سوى کانون به پاس هفت سال تالش ایشان به عنوان رییس دانشکده فنى، توسط دکتر آخوندى وزیر راه و شهرسازى 

به دکتر کمره اى اهدا شد .

پیشکسوت سال 1345 از مهندسان  تجلیل  جشن سالگرد   تاسیس کانون  و 

ان ه  ی دا ه  ل دا رغ ا ن  ند ون  کا
وید  ی  شان شادباش  واده ا ون و خا رم کا ضای  ی را  ا تا وروز با یدن  ار
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سوزى و فرصت هاى کسب و کار مهندسان بیمه هاى مهندسى آتش  برگزارى همایش 

همایش بیمه هاى مهندسى آتش سوزى و فرصت هاى کسب و کار مهندسان عصر چهارشنبه 27 بهمن 
ماه در تاالر رجب بیگى دانشکده فنى برگزار شد.در این همایش سمینار که به همت کمیته تخصصى 
مهندسى عمران کانون و با همکارى انجمن ارزیابان بیمه ترتیب یافته بود، سخنرانان به بیان فرصت هاى 
موجود در صنعت بیمه براى مهندسان عمران پرداختند. مهندس امیر قناعى (عمران 71)، رییس کمیته 
عمران  مهندسى  کمیته  و  کانون  تشکیل  تاریخچه  ذکر  با  جلسه  ابتداى  در  عمران  مهندسى  تخصصى 
گفت: دانشجویان در فضاى دانشگاه با دانایى در رشته هاى مختلف آشنا مى شوند. اما الزمه موفقیت در 
جامعه همراهى دانایى و توانایى است. این جلسات فرصتى براى آشنا شدن با توانایى هاى مختلف است. 
در این جلسه کاظم طالیى، کارشناس ارشد ارزیابى ریسک و مدیرعامل شرکت ارزیابى ریسک و خسارت 
بیمه هاى مالى ممیزان، مهندس محمدرضا نجفى ساروکالیى (عمران 71)، عضو کمیته عمران و رییس 

هیات مدیره شرکت ارزیابى ریسک و خسارت بیمه هاى مالى ممیزان، مهندس شهرام شقاقى، مدیر عامل شرکت سامان نگار ایرانیان و مهندس فرخ 
مطهر، مدیر بیمه هاى مهندسى شرکت بیمه پارسیان به ارایه سخنرانى خود در ارتباط با موضوع همایش پرداختند. در انتهاى جلسه حاضران سوال هاى 

خود را پیرامون موضوع جلسه طرح کردند.

تجلیل از مهندسان پیشکسوت
یکى از بخش هاى مهم هر ساله این مراسم تجلیل از مهندسان پیشکسوت فنى، یعنى فارغ التحصیالن 50 سال قبل است.

امسال به دلیل تعداد باالى فارغ التحصیالن سال 45، این تجلیل در 4 گروه انجام شد. دو گروه مهندسان راه و ساختمان، یک گروه مهندسان برق و مکانیک و گروه 
چهارم سایر رشته ها.

این پخش کلیپى از حضور دانشجویان 50 سال قبل در دانشکده از بخش هاى دیگر این مراسم بود. خاطرات شیرین مهندسان پیشکسوت که در کلیپ ضبط شده 
بود، به شدت مورد توجه حضار قرار گرفت .

تقدیر از یاریگران کانون
در بخش دیگرى از مراسم مهندس علیرضا عالم زاده (عمران 68)، خزانه دار کانون به تفصیل درباره روند انتقال سند خانه پیشین کانون و همچنین زمین پونک 

گزارش داد. در این بخش از یاریگران کانون تقدیر شد.در این راستا از دکتر میترا قالیبافیان، فرزند زنده یاد دکتر قالیبافیان و مهندس احمد راشد (راه و ساختمان 
54)، با اهداى جوایزى تقدیر شد.همچنین از یاریگران کانون که در به سامان رساندن زمین پونک همکارى کردند، تقدیر شد. اسامى یاریگران به شرح زیر 

میباشد:
مهندس امیر مسعود مهربد (عمران 68) ، مهندس سیدمحمد شریعت( عمران 68) ، مهندس على اصغر طاهباز(عمران 68)، مهندس محمود موسوى احمدى

(عمران 68) ، مهندس حسین احمدى(عمران 79)، مهندس امین سلمان زاده زنوز( عمران 87) 
اختتامیه

یادى از درگذشتگان دانشکده و خانواده فنى بخش دیگرى از مراسم جشن ساالنه کانون بود.
پذیرایى از مهمانان نیز بخشى از جشن را به خود اختصاص داد.اجراى موسیقى توسط گروه وزیرى به سرپرستى استاد کیوان ساکت و خوانندگى وحید تاج 

زینت بخش دقایق پایانى جشن بود.در انتهاى جشن،رئیس کمیته تجلیل مهندس اسماعیل حسن پور(مکانیک 89) ، ضمن معرفى اعضاى این کمیته از آنان براى 
برگزارى این جشن تشکر کرد.مشروح این مراسم در خبرنامه شماره زمستان 95 کانون درج خواهد شد.
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SPIE در سال 1395 هیات علمى دانشگاه تهران برگزیده مهندسى کشور  دو عضو 

فنى مهندسى برتر جهان میان 50 موسسه  در  فنى   دانشکده 

دکتر فرخ امینى فر، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى برق و کامپیوتر و دکتر 
حامد میرزاده سلطان پور، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى متالورژى و مواد 
معرفى  کشور  مهندسى  برجسته  جوان  دانشمند  دو  عنوان  به  تهران  دانشگاه 
شدند.مراسم گرامیداشت روز مهندسى و تجلیل از برگزیدگان مهندسى کشور، 
منتخب فرهنگستان علوم جمهورى اسالمى ایران در سال 1395 روز پنجشنبه 
پنجم اسفند 1395 در فرهنگستان علوم برگزار  شد. در این مراسم از سه استاد 
جوان  دانشمند  پنج  و  کشور  برجسته  مهندس  سه  کشور،  مهندسى  برجسته 
برجسته مهندسى کشور تجلیل به عمل آمد که دکتر فرخ امینى فر، عضو هیات 
علمى دانشکده مهندسى برق و کامپیوتر و دکتر حامد میرزاده سلطان پور، عضو 
هیات علمى دانشکده مهندسى متالورژى و مواد دانشگاه تهران دو دانشمند از 

پنج دانشمند جوان برجسته مهندسى کشور این فهرست بودند.

در ملى  نخست  رتبه  و  جهانى   48 جایگاه  فنى)  (دانشکده  تهران   دانشگاه 
روابط گزارش  به  کرد.  کسب  شانگهاى  رتبه بندى  در  مهندسى  فنى   حوزه 
 عمومى دانشگاه تهران، طبق گزارش اخیر موسسه رتبه بندى شانگهاى در
 سال 2016 درباره رتبه بندى حوزه اى دانشگاه ها، دانشگاه تهران جایگاه 48
حوزه اى رتبه بندى  نظام  است.  کرده  کسب  را  ملى  نخست  رتبه  و   جهانى 
 «شانگهاى» موسسه هاى پیشرو دنیا را در پنج حوزه ریاضیات و علوم طبیعى،
بالینى پزشکى  کشاورزى،  و  زیستى  علوم  رایانه،  علوم  و   مهندسى/فناورى 
مى کند ارزیابى  کمى  سنجه  شش  پایه  بر  اجتماعى  علوم  و  داروسازى   و 
 ،بدین ترتیب دانشگاه تهران در جایگاه نخست رتبه بندى ملى در حوزه فنى
 مهندسى و در کنار دانشگاه هاى معتبرى چون دانشگاه واشینگتن، گرانادا،
 کره، تورنتو، کرنل، صنعتى چالمرز، نیو ساوث ویلز و ملى تایوان، در جایگاه
 48 جهان ایستاده است. پس از دانشگاه تهران دانشگاه «صنعتى امیرکبیر»

در جایگاه دوم ملى و 101 تا 150 جهان قرار گرفته است

خمینى (ره) ریلى به فرودگاه امام  دسترسى هاى  تخصصى  میزگرد  برگزارى 

هرمز طبیعت؛  آتلیه رنگى  سفر به 

هرمز جزیره  سه روزه  سفر  در  همراهانشان  و  کانون  اعضاى  از  نفر   تعداد 33 
شد شروع   1395 بهمن   27 چهارشنبه  بامداد  از  سفر  این  کردند.   شرکت 
تهران از  هواپیما  با  ابتدا  مسافران  داشت.  ادامه  بهمن  جمعه 29  پایان  تا   و 
به بندرعباس  اسکله  از  دریایى،  شناورهاى  با  سپس  و  رفتند  بندرعباس   به 
 اسکله جزیره هرمز رسیدند همسفران در روز اول از قلعه پرتغالى ها و موزه
 دکتر نادعلیان و جنگل حرا بازدید کردند و سپس به گشت آزاد در جزیره
دره نمک،  غار  نمک»،  «الهه  کوه  نیز  دوم  روز  در  پرداختند.  سواحلش   و 
 رنگین کمان، دره مجسمه ها، ساحل آرزوها و خاك هاى رنگى جزیره، مقاصد
بندرعباس به  زودتر  مسافران  از  عده اى  جمعه  روز  بود.  مسافران   توریستى 
 رفتند تا در بازارهاى این شهر چرخى بزنند. بقیه مسافران هم بعد از گشت
 آزاد در جزیره، بعدازظهر به بندرعباس رفتند تا همزمان با سایر همسفران به
 فرودگاه برسند و جمعه شب به تهران برسند. سرپرستى این برنامه به عهده
مهندس رضا یوسفى با همکارى مهندس زینب حاجى حسینى (عمران 86) بود

به  (ره)،  خمینى  امام  فرودگاه  به  ریلى  دسترسى هاى  تخصصى  میزگرد 
همت کمیته تخصصى مهندسى عمران، عصر دوشنبه 18 بهمن در تاالر 
شهید رجب بیگى دانشکده فنى برگزار شد. در این میزگرد دکتر کامبیز 
مرتضى  دکتر  تهران،  دانشگاه  فنى  دانشکده  علمى  هیات  عضو  بهنیا، 
و  علم  دانشگاه  آهن  راه  مهندسى  دانشکده  علمى  هیات  عضو  باقرى، 
صنعت، مهندس محمود نویدى، مدیرعامل شهر فرودگاهى امام خمینى، 
مهندس على عبداله پور، قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره بردارى مترو 
تهران و مهندس وحید على قارداشى، مدیرکل دفتر مهندسى و نظارت 
بر تاسیسات زیربنایى راه آهن شرکت داشتند. اداره این میزگرد را دکتر 
مهدى صمدزاد، عضو هیات علمى دانشکده فنى برعهده داشت.سخنرانان 
در این فرصت به بررسى تاریخچه ساخت و تاسیس فرودگاه امام پرداخته 
و مسیرهاى ریلى منتهى به آن را تشریح کردند.در این میزگرد همچنین 
مسافران  انتقال  براى  تهران  متروى  و  راه آهن  اقدام  دست  در  طرح هاى 
فرودگاه به شهر تهران و شهرهاى مجاور تشریح شد.در بخش دیگرى از 
میزگرد کارشناسان درباره شهرهاى فرودگاهى موجود در دنیا، شیوه هاى 
حمل و نقل در این شهرها و درآمدهاى جانبى این فرودگاه ها توضیحاتى 

ارایه دادند.

در سال 1395 یاریگران کانون 
بى شک فعالیت هاى کانون در طى سال 1395 بدون حمایت بى دریغ یاریگرانى که 

با کمکهاى خود کانون را مورد لطف قرار داده اند،میسر نبود . کانون از همکارى و حمایت 
این عزیزان قدردانى مى نماید:

مهندس على ناظران، مهندس محمدرضا انصارى،مهندس علیقلى فرداد، مهندس حسین 
فراش  محمدرضا  مهندس  محمدعطاردیان،  آخوندى،مهندس  آنا  حسینلو،مهندس  حاجى 
ضیایى،،مهندس  مجید  کوشافر،مهندس  حسین  غفارى،مهندس  عباس  باشى،مهندس 
ربوبى  على  نبوى،مهندس  محمدحسن  چهرآزاد،مهندس  حسین  آبادیان،مهندس  رستم 
خبوشانى،مهندس احمد قزل ایاغ،مهندس اسماعیل منبع چى،مهندس رضا فرزانه،مهندس 
مهندس   ، پور  واعظ  مرتضى  مهندس   ، کیمیاوى  مهدى  اسکویى،مهندس  مصباح  جعفر 
اکبر  على  مهندس   ، نیکویه  حسن  دکتر  حیدرى،  منصور  مهندس  الماسى،  محمدصادق 
محسنین  سیروس  مهندس  نیکگو،   منوچهر  مهندس    ، قلم  کیمیا  جعفر  دکتر   ، ساداتى 
،  مهندس محمود ترابى ،  مهندس عباس رستمى جاهد ، مهندس محمدمهدى باطنى ، 
مهندس احمد کمالیان ، مهندس حجت اهللا جابرى ، مهندس اصغر اکبرى، مهندس منصور 
حیدرى، مهندس مهدى دقیقى، مهندس سیدمحسن مقدس زاده، مهندس جلیل تیمورپور، 
مهندس  على آزاد، مهندس محسن نورى، مهندس احمد حکم ابادى ، مهندس سیدمحمد 
کمالى، مهندس علیقلى فرداد، مهندس حسین حاجى حسینلو، مهندس سیروس پشوتن، 
فرامرز  مهندس  راشد،  احمد  مهندس  کیمیاوى،  مهدى  مهندس  تبریزى،  یوسف  مهندس 
شینى، مهندس محمد توفیقى، مهندس رحمان تقوى ، مهندس فتوره چى ، مهندس ناصریف 
مهندس دیلفانیان، مهندس خاکپور ، مهندس بنى احمد ، مهندس محمدرضا صالح کریمى ، 
مهندس اسداهللا ارباب ، مهندس ویرمحمود هدایى، مهندس محمداحسان محسنى ، مهندس 
سیروس محسنین، مهندس حسن مرتضوى، مهندس ماشاا.. شریف ، مهندس منوچهر مولود 
زاده ، مهندس حسن مرتضوى،مهندس محمدتوسلى حجتى، مهندس اسماعیل منبع چى
خانم مهندس رزیک برخان، خانم مهندس مینو جعفرى، خانم مهندس مهوش طیرانى ، 

مهندس رضا دیشیدى
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دبیرخانه کانون

نشانی: تهران, خیابان طالقانى, حدفاصل خیابان 
قدس و وصال شیرازى ، شماره 429 طبقه 5 واحد 9 

کدپستی:  1417713770
صندوق پستی:  14395-495

تلفن:  88026365-6 
تلفکس:  88997690-88998135

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

تسلیت

کار جویندگان 

شغلی های  فرصت 

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مهندس جواد خوش اسپرم(راه و ساختمان  39)، 
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.

تجلیل کانون  کمیته  اعضاى 

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مهندس سید امیرحسن صفوى(مکانیک  90)، 
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.

https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى 
اسکن نماییددانشگاه تهران

کد: 3355 رشته:عمران
تجربه:  ژئوتکنیک    ارشد  تخصص:کارشناس 

بررسى و گزارش ژئوتکنیک سازه ها
سابقه: 17 سال  نوع همکارى: تمام وقت

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

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

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

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

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

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

کد: 2656 رشته: عمران ـ عمران
تخصص:دفتر فنى

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

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: 1122 رشته: مکانیک
و  ساختمان  مکانیک  تاسیسات  طراحى  تخصص: 

مترو،مدیرعامل
تجربه :نظارت اجرا سابقه 35 سال  

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: 5386 رشته: مکانیک
تخصص: طراح تجهیزات پروژههاى نفت و فوالد 

  تجربه:پروژههاى نفت و فوالد
سابقه: 18 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: 7754 رشته: مکانیک
تخصص:مکانیک سایاالت -تبدیل انرژى

و  ساختمان  مکانیکى  تاسیسات  تجربه:طراحى   
نیروگاه سابقه:3 سال نوع همکارى: نیمه وقت

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

کد: 748
رشته:عمران ـ ژئوتکنیک

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

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: 745
رشته: مکانیک

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

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

کانون از زحمات اعضاى محترم کمیته تجلیل در برگزارى باشکوه جشن سالگرد 
کانون نهایت تشکر را مى نماید. اسامى این عزیزان عبارتند از :

کمیته:  دبیر   / ذوق  پیمان  کمیته:  نایب رییس   / حسن پور  امیراسماعیل  کمیته:  رییس 
احمدى آشتیانى،  زهرا  ابریشم کار،  امیرحسین  آقاجانى دالور،  محمد   . بلورانى  آناهیتا 
افشانى،  زینب  اسماعیل زاده،  احمد  اسماعیل پور،  میثاق  اسالمى،  الهام  ادیب زاده،  امید 
آبتین  ایرانپور،  نگین  ایجى،  سحر  امیرپورسعید،  فاطمه  اکبرى،  سعید  اکبرى،  زهره 
آ بیار، امیررضا آذرنیوند، عاطفه آشورپور، امیر آل ناصر، هادى بیکى، سپهر پارسا، مهتاب 
الله  حسینى،  کسرى  حاجى ئى،  آرین  جعفر صالحى،  غزاله  ثنایى،  شیوا  پورجمشیدى، 
خدنگى، جمال خسرو، ساغر داورى، شهرزاد دمیرچلى، نیلوفر دین محمدى، علیرضا راعى، 
زهرا رجبى، محمد رضایى، هانیه رضایى، هدى رضوى، سارینا رکن الدینى، طارق ریاضى، 
صفرى،  محمد  صالح آبادى،  روزبه  شمخانى،  سپیده  شاه محمدى،  عرفان  ساالرى،  ستار 
محمدحسین  عبادى،  مهرداد  طبسى،  ملیحه  طالب پور،  محمدحسین  صمدى،  سعید 
عبدى زاده، محسن عربها، امیرحسین علم طلب، امین عنایتى، فرنود فارسى جانى، سحر 
فرح بخش، بهنوش فرزان، محمد فضلى پور، آرش فومن، نوید فهیمى، مژده فیروزبخت، 
محمدرضا  متولیان،  على  کالهیان،  محمد رضا  قزل عاشقى،  محمدرضا  قره داغى،  مهنوش 
مطیع،  شیوا  مصورى،  سروناز  مرادى،  محمد امین  محمدى،  امین  کمره اى،  محمدآبادى 
محمد رضا مقدس زاده، فرزاد معمارى، امیر موسویان، زهره مویدى، سیدمهدى میرمحمد، 
رضا نصرآبادى، امیرحسین نیکخواه، فائزه هاشمى، سیدحمید سیدهاشمى ریزى، سعیده 

یادگارى، میالد یزدان نژاد، ندا رضایى، شهریار طلوعى، عال نکووخت


