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گردهمایى اردیبهشت ماه کانون این بار نیز به همت کمیته شعر و ادب کانون و در موسسه دهخدا 
برگزار شد و به برنامه اى پیرامون ابعاد مختلف شخصیت حکیم عمر خیام اختصاص داشت.

در ابتداى مراسم مهندس روزبه صالح آبادى (عمران 80)، دبیر کانون، ضمن افتتاح گردهمایى به 
اعضا بابت شرکت در این مراسم خوشامد گفت.

در ادامه دکتر ایرج شهبازى، استادیار دانشگاه تهران، عضو هیات علمى موسسه لغت نامه دهخدا و 
عضو بنیاد سروش موالنا به بررسى شخصیت و آثار خیام از منظر فلسفه و ادبیات پرداخت.

وى در سخنانش به توضیح فلسفه خیام مبنى بر «دم غنیمت شمردن» پرداخت و گفت: «خیام به 
در حال زندگى کردن تاکید دارد. چرا که زندگى و حال لحظه اى بین دو عدم است. گذشته که تا 

ازل امتداد دارد و قابل برگشت نیست و آینده تا ابد امتداد دارد و موهوم است.» 
دکتر شهبازى در توضیح زنجیرهایى که انسان را در گذشته متوقف کرده، گفت: «انسان یا حسرت 
از دست رفته هایش را دارد. یا سرمست کامیابى هایش است و یا از گناهانش پشیمان است. در حالى 

که وابستگى عاطفى به هر کدام از اینها غلط است.»
معنى  به  حال  در  داد: «زندگى  توضیح  و  دانست  لبه  دو  شمشیر  یک  را  شمردن  غنیمت  دم  وى 

بى توجهى به گذشته و آینده نیست. بلکه باید از گذشته آموخت و براى آینده برنامه ریزى کرد. منظور عدم وابستگى به گذشته و آینده است.»
دکتر محمد باقرى، عضو هیات علمى پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و سردبیر مجله میراث علمى، سخنران بعدى بود که به بررسى فعالیت هاى علمى خیام در زمینه 
ریاضیات پرداخت. وى در ابتدا با تجلیل از دانشکده فنى، بر نقش دانش آموختگان این دانشکده در جامعه و سیاست تاکید کرد. دکتر باقرى پیش از توضیح درباره آثار ریاضى 
حکیم خیام بخشى از تاریخ علمى ایران که نخبگان جامعه براى ادامه تحصیل به دانشگاه هاى خارج اعزام شدند را تحلیل کرده و به نقش برخى از این نخبگان اشاره کرد. 
به گفته وى این دانشمندان حیات و پیشرفت جامعه را به حیات خود ترجیح داده اند. دکتر باقرى با توضیح محاسبات هندسى و جبرى خیام، نقش او را در علوم ریاضى 
توضیح داد.بررسى مطالعات خیام در علم نجوم توسط دکتر یونس کرامتى، عضو هیات علمى پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و عضو مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمى 
انجام شد. این پژوهشگر تاریخ علم، به بیان انواع تقویم یا گاهشمار مرسوم در ایران از گذشته تا امروز پرداخت. وى همچنین پیدایش تقویم جاللى و داستان هاى موجود 
در خصوص نقش خیام در این تقویم را توضیح داد. دکتر کرامتى گفت: «یک تناقض نمکین درباره خیام وجود دارد که آن گره خوردن نام او با گاهشمارى است. در حالى 

که دم غنیمت دانى یعنى دم ها را نشمرى.»وى همچنین با بیان دالیل تاریخى نشان داد، تاریخ تولد خیام سوم خرداد است نه 28 اردیبهشت.
در بخش بعدى از استادان سخنران با تقدیم لوح یادبود و هدیه توسط مهندس عطاردیان (نایب رییس شوراى عالى-راه وساختمان38)، دکتر امام جمعه زاده (رییس هیات 

مدیره-مکانیک55) و مهندس عالم زاده (عضو هیات مدیره کانون-عمران 68) تقدیر شد. 
همچنین مهندس صالح آبادى در این بخش با ذکر نام اعضاى کمیته شعر و ادب از آنان تشکر کرد. اعضاى این کمیته عبارتند از: مهندس میثاق قبادى،مهندس محسن 

حاجى بابایى، مهندس راحله سیر، مهندس هانیه نایب ولى، مهندس فاطمه توانایى، مهندس امید ادیب زاده و مهندس رضا یوسفى.
در پایان برنامه گروه وزیرى به سرپرستى استاد کیوان ساکت و آواز استاد وحید تاج به اجراى موسیقى زنده پرداخت که بسیار مورد توجه حاضران قرار گرفت.

همچنین در حاشیه این گردهمایى آثار خوشنویسى مجتبى کرمى به نمایش درآمد.

کانون ماه  ردیبهشت  ا گردهمایى  گزارش 

برگزاري مجمع عمومی عادي ساالنه نوبت دوم و ضیافت افطار
  بدینوسیله به اطالع اعضاي محترم کانون می رساند مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت اول مورخ 95/02/29 به علت به حد نصاب نرسیدن حاضران در جلسه          
تشکیل نشد، لذا براي نوبت دوم از کلیه اعضاي محترم کانون دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت دوم که راس ساعت 18 روز 

چهارشنبه مورخ 95/03/26 در محل باشگاه دانشگاه تهران واقع در خیابان انقالب - خیابان 16 آذر- باشگاه دانشگاه تهران  برگزار می شود شرکت فرمایند
دستور کارجلسه به شرح زیر می باشد:

استماع گزارش شورایعالی کانون،تصویب ارائه و بررسی ترازنامه سال 1394،استماع گزارش هیات بازرسان، تصویب گزارش شورایعالی وترازنامه سال 1394، 
بررسی و تصویب حق عضویت و بودجه سال 1395،انتخابات بازرسان کانون، تعیین روزنامه کثیراالنتشار براي درج آگهی هاي رسمی کانون،سایر موارد

از کلیه اعضاي محترم درخواست میشود ضمن همراه داشتن کارت عضویت کانون در این مجمع حضور بهم رسانند و براي شرکت در ضیافت افطار با کانون 
تماس حاصل فرمایند
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بردارى نقشه  مهندسى  دانشکده    سالیانه  جشن  هفتمین  برگزارى 

با  نقشه بردارى،  مهندسى  دانشکده  فارغ التحصیلى  و  سالیانه  جشن  هفتمین 
حضور دبیر کانون فنى، استادان این دانشکده، دانشجویان و خانواده هاى آنان 

عصر چهارشنبه 29 بهمن در آمفى تئاتر مرکزى پردیس دو فنى برگزار شد. 
فارغ التحصیل  تازه  دانشجویان  براى  شاد  لحظات  از  سرشار  که  جشن  این  در 
بود، بخش هاى مختلفى تدارك دیده شده بود. مراسم با خیر مقدم دکتر مهدى 
حسنلو، استاد این دانشکده آغاز شد. وى در سخنانش از دانشجویان خواست 
تا دینى را که به کشور دارند، فراموش نکنند. مهندس روزبه صالح آبادى، دبیر 
کانون، نیز در بخشى از این مراسم در سخنان خود به معرفى کانون مهندسین 
فارغ التحصیل دانشکده فنى پرداخت. وى با بیان تاریخچه تاسیس این کانون 
مى دهد.  ادامه  خود  فعالیت  به  فنى  دانشکده  کنار  در  گفت: «کانون  مردم نهاد 
این نهاد در حال حاضر 11 هزار عضو دارد و تمام فارغ التحصیالن دانشکده فنى 
مى توانند عضو آن شوند. دانشجویان نیز مى توانند عضو وابسته کانون شوند و 
بدون حق راى از خدمات آن بهره مند شده و در فعالیت هاى آن شرکت کنند.»

دبیر کانون با تاکید بر اصلى ترین کارکرد کانون، یعنى حمایت از دانشکده فنى 
ماست.»وى  پدرى  خانه  زیبایى  تعبیر  به  و  ما  دوم  خانه  دانشکده  گفت: «این 
ادامه داد: «یکى دیگر از کارکردهاى کانون برقرارى ارتباط بین فارغ التحصیالن 
دانشکده فنى است.»به اعتقاد وى این ارتباط سبب شده تا جوان ترها بتوانند از 
تجربه پیشکسوتان براى ادامه مسیر پس از فارغ التحصیلى بهره ببرند. این جشن 
با گرفتن عکس یادگارى دانش آموختگان در لباس هاى فارغ التحصیلى به اتمام 
رسید. این مراسم به همت کمیته تخصصى مهندسى نقشه بردارى کانون فنى 

برپا شده بود.

و (راه  پاکدامن  خسرو  دکتر   سردیس 
چهارشنبه صبح   ،(1330  ساختمان 
سالن افتتاحیه  آیین  در  اردیبهشت   29 
تحقیقات مرکز  پاکدامن  دکتر   همایش 
حاشیه در  و  شهرسازى  و  مسکن   راه، 
و ساختمان ها  محفاظت  ملى   کنفرانس 
آتش برابر  در  نقل  و  حمل   سیستم هاى 
 رونمایى شد دکتر پاکدامن بنیانگذار مرکز

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى در
 سال 1352 است. یک از نکات جالب توجه این مرکز، این است که بنیانگذار و رییس
هستند.همزمان فنى  دانشکده  فارغ التحصیالن  از  دو  هر  شکرچى زاده،  دکتر  آن،   فعلى 
و ساختمان ها  محفاظت  ملى  کنفرانس  پاکدامن،  دکتر  نام  با  همایش  سالن  افتتاح   با 
و مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  سالن  این  در  نیز  آتش  برابر  در  نقل  و  حمل   سیستم هاى 
 شهرسازى با حضور متخصصان داخلى و خارجى برگزار شد.در این مراسم دکتر پاکدامن
 به شرح تاسیس این مرکز پرداخت. وى همچنین از مسئوالن دعوت کرد که از روستاى
 نمونه مقاوم در برابر زلزله واقع در 10 کیلومترى قزوین دیدن کنند. این روستا حاصل
بخش در  است.  شهرسازى  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  بنیانگذار  زحمات  و   تحقیقات 
به تحقیقات  مرکز  این  رییس  شکرچى زاده (عمران 65)،  محمد  دکتر  مراسم  از   دیگرى 
 تشریح اهداف و محورهاى این کنفرانس پرداخت. وى همچنین در سخنان خود با اشاره
 به نشست هاى پیشین گفت: «با برگزارى نشست هاى تخصصى در دو سال گذشته، هم
برابر در  آنها  محفاظت  براى  ساختمان ها  ملى  مقررات  سوم  مبحث  پیش نویس   اکنون 
 آتش سوزى براى نظرخواهى از کارشناسان و متخصصان آماده شده است.»معاون وزیر راه
 و شهرسازى افزود: «به روزرسانى مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ها که به محفاظت
 ساختمان ها در برابر آتش سوزى اختصاص دارد، از اهمیت زیادى براى جامعه مهندسى
 کشور برخوردار است. زیرا مباحث و الزامات مرتبط با ایمنى در برابر آتش تنوع بسیار
 زیادى دارد.دکتر شکرچى زاده اظهار داشت: «مقررات ملى ساختمان  مجموعه اى از اصول
 و قواعد فنى ساختمانى است که رعایت آنها شامل طراحى، محاسبه، اجرا، بهره بردارى
ساز و  ساخت  حوزه  در  باید  و  مى شود  ساکنین  اطمینان  سبب  ساختمان ها  نگهدارى   و 
هرگونه در  ضوابط  این  وى  گفته  به  شود  رعایت  دقت  به  حداقلى  مبناى  یک  عنوان   به 
 عملیات ساختمانى نظیر تخریب، نوسازى، تغییر کاربرى، توسعه بنا و نظایر آن نظارت
 دارد و داراى اصول مشترك متحدالشکل در سطح کشور است. وى همچنین توضیح داد،
 در این همایش براى حفاظت ساختمان ها در برابر آتش چندین کارشناس بین المللى از
 کشورهاى مختلف از جمله فرانسه، هلند، ترکیه، سوئیس و انگلستان حضور دارند و باید از
 تجربیات بین المللى در این زمینه در حوزه هاى مختلف حمل و نقل و ساختمان ها استفاده
 کنیم. وى از راه اندازى نخستین آزمایشگاه محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزى در
آزمایشگاه این  راه اندازى  گفت: «با  و  داد  خبر  شهرسازى  و  مسکن  راه،  تحقیقات   مرکز 
 صدور گواهینامه هاى فنى ساختمان ها بیش از پیش تسهیل خواهد شد. گواهینامه فنى،
آیین نامه هاى و  مقررات  الزامات  با  آن  تطبیق  براى  الزم  فنى  اطالعات  و  گزارش   تهیه 
 ساختمانى است تا با بررسى هاى مورد نیاز و کیفیت مصالح ساختمانى براى ساختمان ها
و ساختمان ها  محفاظت  ملى  کنفرانس  در  خارجى  و  داخلى  شودکارشناسان   صادر 
 سیستم هاى حمل و نقل در برابر آتش، به ارایه آخرین پژوهش هاى علمى خود پرداختند.
 ارایه دستاوردها و نتایج پژوهش هاى علمى و کاربردى در زمینه محافظت ساختمان ها
 در برابر آتش، محافظت انواع سازه هاى ساختمانى در برابر آتش سوزى و ایمنى در برابر
 آتش سوزى ساختمان هاى بلندمرتبه از مهم ترین محورهاى برگزارى این کنفرانس است.
 تحلیل مسایل زیست محیطى آتش سوزى در ساختمان ها، نقش و جایگاه ایمن در کاهش
 خسارت آتش سوزى و استفاده از فناورى هاى نوین در محافظت ساختمان ها در برابر آتش
 از دیگر محورهاى این کنفرانس بود.  کنفرانس ملى محفاظت ساختمان ها و سیستم هاى
 حمل و نقل در برابر آتش، 29 و 30 اردیبهشت در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى
 برگزار شد. سردیس دکتر پاکدامن به همت مهندس محمدرضا انصارى(راه و ساختمان

47) تهیه شده  بود

 منظور جلساتى را با دانشکده براى ارتقاى آموزش تدارك دیدیم. همچنین
شناسایى دانشجویان  به  کارآموزى  ارایه  براى  کار  محل  تا  هستیم   درصدد 
با استادان  و  دانشجویان  آشنایى  نیز  گردهمایى  این  اهداف  از  یکى   کنیم. 
دانش آموختگان از  سخنانش  از  دیگرى  بخش  در  است.»وى  صنعت   بخش 
 فنى خواست تا کانون را در رسیدن به اهدافش یارى کنند. مهندس مالك پور
فصلى گردهمایى  قالب  در  دست  این  از  سخنرانى هایى  داد،  وعده   همچنین 
شروع از  مى شوند.پیش  تدارك  نیز  معدنى  بازدیدهاى  و  شده  برگزار   کمیته 
کمیته دبیر  (معدن89)،  على آبادى زاده  امیرمحمد  مهندس   سخنرانى ها، 
درصورت خواست  جلسه  در  حاضر  حرفه مندان  از  کوتاه  سخنانى  در   معدن 
همچنین وى  دهند.  ارایه  دانشجویان  کارآموزى  براى  را  کارگاه هایى   امکان، 
دوره گذران  امکان  تا  دارد  را  کارآموزى ها  تجمیع  معدن  کمیته  کرد،   تاکید 
مکان یک  در  فنى  دانشکده  مختلف  رشته هاى  دانشجویان  براى   کارآموزى 
فراهم آید تا به این ترتیب تعامل بین رشته اى در دوره کارآموزى تجربه کنند

شهرسازى و   راه،مسکن  تحقیقات  مرکز  در  پاکدامن   دکتر  سردیس  از  رونمایى 

ساختمانى مصالح  صنایع  در  معدنکارى  نقش  معدن؛  بهاره  گردهمایى 

نقش رشته،  این  نخصصى  کمیته  بهاره  گردهمایى  در  معدن  موفق   متخصصان 
 معدنکارى در صنایع مصالح ساختمانى (اکتشاف، استخراج و فرآورى) را تشریح کردند.
 این گردهمایى با خوشامدگویى مهندس هرمز ناصرنیا، عضو هیات مدیره کانون آغاز
 شد. وى در سخنان خود فعالیت هاى کمیته تخصصى مهندسى معدن را توضیح داد.
 سپس مهندس محمدعلى مالك پور (معدن44)، رییس این کمیته اداره این نشست
 علمى- صنعتى را بر عهده گرفت. وى با توضیح در خصوص کمیته هاى تخصصى کانون
 گفت: «اصلى ترین دغدغه کمیته ما شرایط دانشجویان است. به همین منظور جلساتى
 را با دانشکده براى ارتقاى آموزش تدارك دیدیم. همچنین درصدد هستیم تا محل کار

بین المللى پژوهشگاه  و  تهران  دانشگاه  ژئوفیزیک  موسسه  بین  همکارى   تفاهم نامه 
در تهران،  دانشگاه  روابط عمومى  گزارش  به  شد.  امضا  زلزله  مهندسى  و   زلزله شناسى 
به منظور و  کشور  شتاب نگارى  و  لرزه نگارى  داده هاى  دارنده  مراکز  هم افزایى   راستاى 
امضاى از  پس  زمین لرزه،  تلفات  و  صدمات  کاهش  و  لرزه اى  چشمه هاى  بهتر   شناخت 
بین المللى پژوهشگاه  و  تهران  دانشگاه  ژئوفیزیک  موسسه  بین  همکارى   تفاهم نامه 
 زلزله شناسى و مهندسى زلزله، از سوم خرداد 1395، مبادله آنالین داده هاى ایستگاه هاى
 لرزه نگارى بین این دو مرکز آغاز شده و از داده هاى آنالین ارسالى براى تعیین دقیق

.محل وقوع زمین لرزه هاى کشور استفاده مى شود

المللى  بین  پژوهشگاه  و  تهران  دانشگاه  ژئوفیزیک  موسسه  همکارى 
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نیاسر در  گالبگیرى  و  کاشان  فرش  کارخانه  از  صنایع  مهندسى  کمیته  روزه  یک  بازدید 

تعدادى از اعضاى کانون چهارشنبه 29 اردیبهشت 95 از کارخانه فرش خاطره 
کاشان و گالبگیرى نیاسر دیدن کردندمدیران کارخانه به توضیحاتى در خصوص 
جایگاه صنعت نساجى و به ویژه فرش ماشینى در کشورپرداختند، اعضا سواالت 
در  مستقر  مدیریتى  سیستم هاى  نظیر  مختلف  حوزه هاى  در  را  خود  تخصصى 
فروش  و  بازاریابى  متدهاى  محیط،  بهداشت  و  ایمنى  سیستم هاى  کارخانه، 
محصوالت، امکان سنجى اقتصادى، فرآیند انتقال ماشین آالت به روز و دانش فنى 
آنها به داخل کشور و بیمه هاى مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خریدارى شده 
طرح کردند. با توجه به پاسخ ها به نظر مى رسید، این جلسه در حد کارگاه هاى 
آموزشى - تخصصى اثربخش است. در این جلسه برخى از اعضاى تحریریه مجله 
تولید  سالن هاى  به  ورود  با  سپس  داشتند.  حضور  نیز  ماشینى  فرش  تخصصى 
این  با  را  گروه  تولید  فرآیندهاى  شرح  با  جمال  مهندس  و  علیمردانى  مهندس 
صنعت رو به رشد بیشتر آشنا کردند.این بازدید نخستین بازدید علمى تفریحى 
کمیته تخصصى مهندسى صنایع بود که به مدیریت مهندس سیدسعید جهانمراد 

نورى (صنایع92) سرکار خانم مهندس نرجس دهقان(صنایع88) برگزار گردید.

تهران دانشگاه  توسط  جدید  لرزه نگارى  ایستگاه  دو  راه اندازى 

در سال 1394 شد فنى، استاد برجسته مهندسى مکانیک کشور  استاد دانشکده 

 مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دو ایستگاه لرزه نگارى در شهرستان هاى
مرکز تهران،  دانشگاه  روابط عمومى  گزارش  کرد.به  راه اندازى  جاسک  و  حیدریه   تربت 
استان هاى لرزه خیزى  بهتر  پایش  به منظور  تهران،  دانشگاه  ژئوفیزیک  موسسه   لرزه نگارى 
 خراسان رضوى و هرمزگان و در راستاى توسعه ایستگاه هاى لرزه نگارى کشور، دو ایستگاه
 لرزه نگارى در حوالى شهرستان هاى تربت حیدریه  و جاسک نصب و راه اندازى کردهم اکنون
 داده هاى لرزه نگارى برخط این دو ایستگاه، در مرکز شبکه لرزه نگارى مشهد، شبکه میناب

و مرکز پایش زمین لرزه هاى کشور در تهران دریافت مى شود

 استاد دانشکده  فنى دانشگاه تهران، به عنوان استاد برجسته
 سال 1394 انتخاب شد.  به گزارش روابط عمومى دانشگاه
بین المللى ساالنه  همایش  چهارمین  و  بیست  در   تهران 
 مهندسى مکانیک که در دانشگاه یزد برگزار شد، دکتر وحید
مهندسان انجمن  سوى  از  فنى،  دانشکده  استاد   اصفهانیان، 
 مکانیک ایران، به عنوان استاد برجسته سال 1394 انتخاب
پایان نامه هاى عنوان  ساالنه،  همایش  این  در   شد.همچنین 

تحصیالت مقاطع  در  نیز  ایران  مکانیک  مهندسان  انجمن  طرف  از   «برگزیده» 
گوهرخواه، محمد  مهندس  گرفت.پایان نامه  تعلق  تهران  دانشگاه  به   تکمیلى 
عددى و  تجربى  «بررسى  عنوان  با  فنى  دانشکده  دکتراى  مقطع   دانشجوى 
اثر تحت  کانال  داخل  آهن  اکسید  نانوسیال  اجبارى  جابجایى  حرارت   انتقال 
 میدان مغناطیسى» با راهنمایى دکتر مهدى اشجعى و دکتر محمود شاه آبادى
 و پایان نامه مهندس سیدامیرحسین طباطبایى، دانشجوى کارشناسى ارشد این
 دانشکده با عنوان «طراحى یک سیستم هدایت و کنترل و تحلیل پایدارى براى
 یک سامانه پروازى» به راهنمایى دکتر عقیل یوسفى کما، به عنوان پایان نامه هاى

برتر این دوره از همایش هاى بین المللى مهندسى مکانیک شناخته شدند

المللى دانشگاه تهران بین  در جشنواره  فنى  موفقیت دانشکده  

خاك مسلح دیوار  دوره کشورى  دومین  در  فنى  مقام سوم توسط دانشکده  کسب 
 دومین دوره مسابقات کشورى دیوار خاك مسلح (ژئووال) 19 اردیبهشت ماه 1395 توسط
پرشور حضور  با  رجایى  شهید  دبیر  تربیت  دانشگاه  میزبانى  به  و  ایران  ژئوتکنیک   انجمن 
دور از  تیم   3 انصراف  با  مسابقه  این  در  شد.  برگزار  مسابقات  این  در  دانشجویى   جامعه 

مسابقات در نهایت 28 تیم به رقابت پرداختند که نتایج به این شرح است
مقام اول: دانشگاه علم و صنعت

مقام دوم: تیم انجمن علمى مهندسى عمران از دانشگاه آزاد اسالمى واحد الهیجان
مقام سوم: تیم ژئوفن از دانشکده مهندسى عمران دانشکده فنى دانشگاه تهران

مقام زیباترین جعبه: تیم ارساس ژئوتکنیک از دانشگاه آزاد اسالمى واحد قزوین
مقام سریع ترین مونتاژ: تیم تبریز از دانشگاه تبریز

 در این مسابقات هر تیم با ساخت یک جعبه چوبى با ابعاد مشخص، آن را از ماسه خاکریزى
 کرده و با نوارهاى کاغذى مسلح مى کند. ارزیابى طراحى و ساخت دیوار خاك مسلح هر
 تیم، بر اساس معیار تغییر شکل، میزان نشست و ظرفیت تحمل بار قایم و ظرفیت تحمل
 بار جانبى است. طراحى دیواره باید به گونه اى باشد که پس از بارگذارى در برابر بارهاى ذکر
 شده در آیین نامه مقاومت کرده و فرو نریزد و همچنین تغییر شکل هاى بیش از حد مجاز

نداشته و ضمنا از کمترین المان هاى مسلح کننده استفاده کرده باشد

 مراسم پایانى ششمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران روز چهارشنبه 5 خردادماه
 امسال در محل سالن شهید چمران پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران با حضور
 رییس و هیات رییسه دانشگاه تهران، مقامات عالى رتبه کشورى، دانشگاهى، سفرا
و صلح  ایجاد  پیام  با  و  دانشجویان  محققان،  استادان،  خارجى،  کشورهاى  رایزنان   و 
 وحدت بین مردم دنیا برگزار شد  در این مراسم پانزده عضو هیات علمى و یکى از
 دانشجویان غیرایرانى پردیس دانشکده هاى فنى به عنوان برگزیدگان برتر جشنواره
 بین الملل دانشگاه تهران انتخاب شدند زنده یاد دکتر محمدکاظم بشارتى عضو هیات
در بین المللى  برتر  مترجم  و  مولف  عنوان  به  مکانیک،  مهندسى  دانشکده   علمى 
 بخش کتاب، دکتر رضا توکلى مقدم عضو هیات علمى دانشکده مهندسى صنایع، به
 عنوان مولف برتر بین المللى در بخش مقاله، دکتر محمود کمره اى عضو هیات علمى
بین الملل هماهنگ کننده  موفق ترین  عنوان  به  کامپیوتر،  و  برق  مهندسى   دانشکده 
 دانشگاه تهران، دکتر محمدحسین صراف زاده عضو هیات علمى دانشکده مهندسى
 شیمى، به عنوان صاحب کرسى بین المللى دانشگاه تهران، دکتر رضا ضرغامى عضو
 هیات علمى دانشکده مهندسى شیمى، به عنوان دبیر برگزیده تشکل ها و همایش هاى
دانشکده علمى  هیات  عضو  طالعى زاده  عطاءاهللا  دکتر  و  تهران  دانشگاه   بین الملل 
 مهندسى صنایع، به عنوان سردبیر و عضو هیات تحریریه مجالت معتبر بین المللى،
 مفتخر به دریافت لوح تقدیر شدند. همچنین در این جشنواره، از اعضاى هیات علمى
هاى برترین  آمد.  عمل  به  تقدیر  نیز  هستند  جهان  برتر  دانشمندان   ٪١ جزو   که 
 پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران در این جشنواره به ترتیب: دکتر سیاوش
 ریاحى عضو هیات علمى دانشکده مهندسى شیمى، دکتر رضا محمودى عضو هیات
 علمى دانشکده مهندسى متالورژى و مواد، دکتر رضا توکلى مقدم عضو هیات علمى
دانشکده علمى  هیات  عضو  هنزکى  زارعى  عباس  دکتر  صنایع،  مهندسى   دانشکده 
 مهندسى متالورژى و مواد، دکتر محمدعلى آزاده عضو هیات علمى دانشکده مهندسى
 صنایع، دکتر مسعود ربانى عضو هیات علمى دانشکده مهندسى صنایع، دکتر فریبرز
 جوالى عضو هیات علمى دانشکده مهندسى صنایع، دکتر جواد فیض عضو هیات علمى
 دانشکده مهندسى برق و کامپیوتر، دکتر سیدعلى ترابى عضو هیات علمى دانشکده
 مهندسى صنایع اعالم شدند.در بخش دانشجویان برتر بین الملل نیز حمیدرضا عابدى
 اصل دانشجوى مهندسى متالورژى و مواد، به عنوان دانشجوى برتر در زمینه باالترین
 تعداد مقاله چاپ شده به زبان غیرفارسى و ثبت اختراع و تجارى سازى بین المللى،
 حمیدرضا گل و بستان فرد دانشجوى مهندسى متالورژى و مواد، به عنوان دانشجوى
دکترى دانشجوى  عزالدین  على  و  پسادکترى  دانشجویان  بخش  در  بین الملل   برتر 
مهندسى کامپیوتر به عنوان برترین دانشجوى غیرایرانى و بین المللى انتخاب شدند
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تسلیت

کار جویندگان 

شغلی های  ففرصت 
کد: 737

رشته:عمران ـ راه
تخصص و تجربه: آشنایى و طراحى هندسى 
ترافیکى راه و تقاطع       سابقه کار: 3 سال

کد: 741
رشته: عمران سابقه کار: از 5 تا 15 سال

سرپرست  ـ  پروژه  مدیریت  تجربه:  و  تخصص 
کارگاهـ  دفتر فنىـ  اجراى پل هاى بزرگ و خاص

کد: 739
رشته: عمران ـ فوق لیسانس

تخصص و تجربه: ـ
سابقه کار: 3 سال

کد: 738
رشته: رشته مهندسى 

تخصص و تجربه: تسلط مناسب برآمار و نرم 
افزارهاى اتوکد و ترجمه انگلیسى و ...

فنی خانواده  انتشارات  معرفی 

منا
ــتا

گیــ

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  دکتر على علیمردانى( برق 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.

شماره42 ماهنامه گیتانما که به مدیر مسئولى و صاحب 
استاد  بهرامى،  نیکخواه  منصور  دکتر  امتیازى 
بازنشسته دانشکده فنى منتشر مى گردد، به موضوع 
جنایت بزرگ اختصاص دارد. که به توضیح نسل کشى 
کشورهاى  روابط  بر  هم  هنوز  ارامنه  پیش  قرن  یک 
همچون  دیگرى  موضوعات  افکند.و  مى  سایه  منطقه 
سنت خاك سپارى در توراجا،تا آخرین قطره،سرزمین 

هاى متروك و پارکهاى شهرى دنیاو...میپردازد.

کد: 745
رشته:مکانیک

و  اتوکد  به  کامل  آشناى  تجربه:  و  تخصص 
طراحى هاى دوبعدى و سه بعدى

کد: 746
رشته: عمران- مکانیک

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

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

تجربه:گودبردارى ساختمان
سابقه:8 سال نوع همکارى:تمام وقت

کد: 3678 رشته: عمران-سازه
تخصص: طراحى،نظارت،اجراى سازه بتنى

 تجربه:مشاوره و پیمانکار و...  سابقه:13سال
نوع همکارى: تمام وقت

عمران-مهندسى  رشته:   9469 کد: 
پروژه  کنترل  تخصص:  ساخت  مدیریت 
انسانى  نیروى  هاى  راندمان  بررسى  تجربه: 

و ماشین آالت  سابقه:2 ماه
نوع همکارى: تمام وقت

کد: 4542 رشته: برق-قدرت
کنترل  شبکه-کابلهاى  مطالعات  تخصص: 
برقى  تاسیسات  تجربه:  حفاظت-تاسیسات 
ساختمانى سابقه:14 سال نوع همکارى: تمام 

وقت و نیمه وقت
کد: 7210 رشته:  عمران-مکانیک خاك 

و پى
تخصص:سازه نگهبان-گودبردارى

تجربه: طراحى گودبردارى،تحکیم تراشه هاى 
آزادراه تهران-شمال

کد: 7704 رشته: عمران-زلزله 
تخصص: زلزله-ژئوتکنینک-سازه

تجربه: مشاور- پیمانکار
سابقه:5 سال نوع همکارى:تمام وقت

کد: 7653 رشته: عمران
تخصص: طراح سازه هاى بتنى-مهندس ناظر

مخازن  و  مترو  هاى  ایستگاه  تجربه:طراحى 
آب

سابقه:5 سال نوع همکارى:تمام وقت

کد:2656
سرپرست  تخصص:  عمران-عمران  رشته: 

کارگاه-سرپرست دفترفنى

سابقه:20 سال نوع همکارى:تمام وقت
کد:8648 رشته: عمران-زلزله

صنعتى-هماهنگ کننده  سازه  تخصص:طراح 
 پروژه تجربه:طراح سازه صنعتى و...

سابقه:3سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 8765 رشته:عمران-سازه
تخصص: طراحى-نظارت-سازه

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

کد:9372 رشته: شیمى فرآیند
تخصص:ـ 

 تجربه:کارآموزى
سابقه:1,5سال  نوع همکارى: نیمه وقت

کد: 6786 رشته:معدن
تخصصژئوتکنیک-اکتشافات معدن-تدریس

تجربه: ژئوشیمى
 سابقه: 4سال  نوع همکارى: تمام-نیمه وقت

کد:9182 رشته: شیمى- فرآیند
تخصص:ـ 

 تجربه:کارآموزى
سابقه:5 ماه  نوع همکارى: نیمه وقت

کد:6983 رشته:عمران-زلزله
تخصص: طراحى-اجرا-نظارت
 تجربه :متره و کنترل پروژه

سابقه 2سال  نوع همکارى:تمام وقت

دفتر مشترك وکال و مهندسان
مشاوره،وکالت،داورى و قراردادهاى مهندسى

قراردادهاى مشارکت در ساخت-تعاونى هاى مسکن
حق الزحمه پس از موفقیت-88565964

همایش سد و تونل ایران
چهارمین نمایشگاه و همایش سد و تونل ایران در تاریخ 5 الى 7 مهرماه 
مشارکت 12  با  رویداد  میشود.این  برگزار  تهران  المپیک  هتل  در   1395
انجمن تخصصى به صورت دوساالنه با حضور بیش از 2000نفر از فعاالن 
این عرصه برگزار میگردد،که بر نیازها و اولویت هاى حرفه اى بخش سد 

و تونل تمرکز دارد.

شماره 52دوماهنامه سینماو ادبیات که به مدیر مسئولى 
و صاحب امتیازى همایون خسروى دهکردى منتشر 
مى گردد، به موضوع سینماى روسیه میپردازد. در این 
ساکوروف  الکساندر  و  حقیقى  مانى  با  گفتگو  شماره 
میخوانیم.و موضواعتى همچون تعارف مولفه اى سینماى 

اتمستقل در ایران...
دبی

و ا
ام 

سین

کتاب فنى دریاچه شهداى خلیج فارس (چیتگر)
پروژه عظیم دریاچه شهداى خلیج فارس از جمله پرچالش 
ترین و زیباترین پروژه هاى شهرى پایتخت در این دوره ى 
مدیریت شهرى است که توسط سازمان مهندسى و عمران 
شهر تهران با مدیریت مهندس على امام (عمران71) اجرا 
و جهت بهره مندى شهروندان و گردشگران در اختیار بهره 

یج بردار قرار گرفته است.
 خل
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اپلیکیشن اندورید کانون هم اکنون بروى سایت کافه بازار جهت دانلود و استفاده شما 
 Kanoonfanni عزیزان قرار داده شده است.لطفا به اپلیکیشن بازار  مراجعه نموده و کلمه

را جستجو نمایید وبرنامه را دانلود و نصب کنید.
  

فنى  دانشکده  التحصیل  فارغ  مهندسین  کانون  اندورید  اپلیکیشن  لوگو   
دانشگاه تهران

کانون  تلگرام  و  اپلیکیشن  

کد:559 رشته:عمران-عمران
تخصص: طراحى-اجرا-نظارت
 تجربه :متره و کنترل پروژه

سابقه 2سال  نوع همکارى:تمام وقت

کد:5924رشته:عمران-سازه دریایى
تخصص:سازه دریایى

 تجربه 
سابقه 4سال  نوع همکارى:تمام وقت

https://telegram.me/KanoonFanni


