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مردادماه کانون برگزارشد گردهمایى 

فنى  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون  مرداد   27 چهارشنبه  گردهمایى 
دانشگاه تهران به تماشاى تئاتر راپورت هاى شبانه دکتر مصدق اختصاص داشت.

در این برنامه بیش از 300 نفر از اعضا و خانواده هایشان شرکت کردند. پس از پایان 
عالى  شوراى  نایب رییس  ساختمان38)،  و  عطاردیان(راه  محمد  مهندس  نمایش 
کانون با تقدیم کتاب 5هزار سال تاریخ مهندسى ایران به کارگردان و تهیه کننده 
این تئاتر از آنان تشکر کرد.تئاتر راپورت هاى شبانه دکتر مصدق توسط اصغر خلیلى 
نوشته و کارگردانى شده و محمدرضا منصورى، تهیه کنندگى آن را بر عهده داشته 
است. این نمایش زندگى دکتر مصدق نخست وزیر ایران در روزهاى منتهى به کودتا 

تا برگزارى دادگاه و مرگ وى را به تصویر مى کشد.

منصوب شد رییس موسسه آب دانشگاه تهران 

منصوب شد فنى دانشگاه تهران  پردیس دانشکده هاى  دکتر ناصرسلطانى به ریاست 
دکتر ناصر سلطانى، عضو هیات علمى دانشکده مهندسى  مکانیک، طى حکمى 
از سوى دکتر محمود نیلى احمدآبادى، رییس دانشگاه تهران، به عنوان رییس 

جدید پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه  تهران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه تهران، دکتر سلطانى که پیش از این ریاست 
به  را  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده هاى  پردیس  مکانیک  مهندسى  دانشکده 
آیوا  ایالتى  دانشگاه  از  مکانیک  مهندسى  دکتراى  دانش آموخته  داشت،  عهده 

آمریکاست. وى مدرك کارشناسى مهندسى مکانیک 
و کارشناسى ارشد همین رشته را از دانشگاه اکالهما 

آمریکا اخذ کرده است.
پیش از این دکتر محمود کمره اى (برق 58) ریاست 
پردیس دانشکده هاى فنى را بر عهده داشت. دکتر 
کامپیوتر  و  برق  مهندسى  دانشکده  استاد  کمره اى 
بوده  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده هاى  پردیس 
وى  است.  دانشکده  همین  دانش آموختگان  از  و 
مهندسى  در  کار شناسى ارشد  مدرك  سه  داراى 
تهران  دانشگاه هاى  از  الکترونیک  و  مخابرات  برق، 

دکتراى  همچنین  و  پلى تکنیک  ملى  انستیتو  و 
است.کانون  انستیتو  این  از  مخابرات  ـ  الکترونیک 
دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین 
همکارى بى شائبه  و  خدمات  از  تشکر  ضمن  تهران، 
ریاست  به  را  سلطانى  دکتر  انتصاب  کمره اى،  دکتر 
این  دوى  هر  براى  و  گفته  تبریک  فنى  دانشکده 

عزیزان موفقیت روزافزون آرزومند است.

طى حکمى از سوى دکتر محمود نیلى احمدآبادى، رییس دانشگاه تهران، دکتر 
پیمان بدیعى (راه و ساختمان 65)، عضو هیات علمى دانشکده عمران پردیس 
تهران  دانشگاه  آب  موسسه  جدید  رییس  به عنوان  دانشگاه،  فنى  دانشکده هاى 
منصوب شد.پیش از این دکتر محمدعلى بنى هاشمى ریاست موسسه آب دانشگاه 
با  و  آب شناسى  ملى  موسسه  فعالیت هاى  توقف  از  داشت.پس  برعهده  را  تهران 
فعالیت هاى  جامعیت  و  آب  صنعت  با  مرتبط  فنون  و  علوم  گستردگى  به  توجه 
تهران  دانشگاه  آب  موسسه  تشکیل  ایده  تهران،  دانشگاه  پژوهشى  و  آموزشى 
مطرح شد. این ایده، ابتدا منجر به مصوبه مورخ اسفند 78 هیات رییسه دانشگاه 
و تشکیل «گروه هماهنگى مسایل آب» شد و سرانجام در اسفند 82 اساسنامه 

محیط  کشاورزى،  فنى،   دانشکده هاى  پیشنهادى 
تصویب  به  ابوریحان  آموزشى  مجتمع  و  زیست 

رسیده و موسسه آب رسما شکل گرفت.

گردهمایى شهریور ماه کانون

  اکران خصوصى فیلم فروشنده

زمان:چهارشنبه 31 شهریورماه 95

ساعت :20:00

 مکان: پردیس سینمایى چارسو واقع در خیابان  
  جمهورى اسالمى تقاطع پل حافظ

  دبیرخانه کانون :  88026365-6
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مى شود فنى (آمریکا) برگزار  بنیاد دانش آموختگان و دوستداران دانشکده  جشن ساالنه 

در دانشگاه تهران یادگیرى استادان معدن افغان  یاددهى-  آموزش توسعه مهارت هاى 

در دانشگاه تهران یادگیرى استادان معدن افغان  یاددهى-  آموزش توسعه مهارت هاى 

فنى التحصیالن سال 1345 دانشکده  سومین نشست صمیمانه با فار غ  دومین و  برگزارى 

آمریکا  در  فنى  دانشکده  دوستداران  و  دانش آموختگان  بنیاد  ساالنه  جشن 
شنبه  عصر  سال 2016،  در   ،(Fanni Reunion Foundation FRF)
 ،Westin Hotel ،24 سپتامبر همزمان با سوم مهر 1395، در هتل ویستون
واقع در غرب فرودگاه بین المللى لس آنجلس برگزار مى شود. در این جشن 
لحظات  فنى،  خاطرات  تجدید  و  دیدار  تجدید  بر  عالوه  دوستداران  و  اعضا 

مفرحى را در کنار یکدیگر سپرى خواهند کرد.
عالقمندان مى توانند از طریق افرادى که نام و شماره تلفن شان به پیوست 
است،  امیدوار  مدیره  هیات  کنند.  اقدام  نام  ثبت  به  نسبت  است،  آمده 
عالقمندان فرصت کافى براى ثبت نام و سفر به لس آنجلس براى شرکت در 

جشن را در اختیار داشته باشند.
حسن حسین زاده 995-2044(310)
سیامک جفرودى 640-6501(949)

فرخ اشرفى 454-6364(310)
الهیار کدخدا 820-8645(310)
نیما جبارى 400-0536(213)

امیرحسین افتخاریان 300-07595(213)
هوشنگ کهن 273-3120(310)

دوره آموزشى توسعه مهارت هاى یاددهى- یادگیرى براى استادان معدن و زمین شناسى 
دانشگاه هاى افغانستان در پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران، برگزار مى شود

یاددهى-  مهارت هاى  «توسعه  آموزشى  دوره  تهران،  دانشگاه  روابط عمومى  گزارش  به 
یادگیرى» به همت کرسى یونسکو در آموزش مهندسى و با همکارى دانشکده مهندسى 
معدن، پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران، براى استادان معدن و زمین شناسى 
دانشگاه هاى افغانستان برگزار مى شود این دوره آموزشى که از ششم شهریور آغاز شده 
و  معدن  استادان  از  نفر  مدت، 25  این  در  و  دارد  ادامه  شهریور 1395  دهم  تا  است، 
توسعه  با  ارتباط  در  کابل  دانشگاه  و  بلخ  کابل،  پلى تکنیک  دانشگاه هاى  زمین شناسى 
دکتر  توسط  که  فرامى گیرند  را  تخصصى  آموزش هاى  یادگیرى  یاددهى-  مهارت هاى 
معماریان، استاد دانشکده مهندسى معدن، رییس کرسى یونسکو در آموزش مهندسى و 
عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهورى اسالمى ایران ارایه خواهد شد. هدف از اجراى 
این دوره، ارایه روش هایى براى باالبردن کیفیت آموزش و شامل مجموعه فعالیت هایى 
است که باید در زمان آماده سازى و اجراى یک درس یا یک برنامه آموزشى صورت  گیرد 

تا کیفیت آموزش عرضه  شده از سطح قابل قبولى برخوردار باشد
در این دوره، مطالبى با عناوین تدارك تدریس هدف دار، سبک هاى یاددهى- یادگیرى، 
سنجش دستاوردهاى یادگیرى، تجربیات تدریس، کنترل کیفیت برنامه هاى آموزشى 
جمعا به مدت 20 ساعت به صورت پنج کارگاه آموزشى تدریس مى شود و کتاب نوآورى 
بیشتر  مطالعه  براى  منبعى  عنوان  به  نیز  معماریان  دکتر  تالیف  مهندسى،  آموزش  در 
در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت. کرسى یونسکو در آموزش مهندسى، دوره ها و 
کارگاه هاى آموزشى متنوعى را به  منظور توسعه حرفه اى و مهارت هاى یاددهى-یادگیرى 
اعضاى هیات علمى و دستیاران آموزشى طراحى و به  اجرا در آورده است که منتخبى 
از آنها براى این دوره در نظر گرفته شده است در اجراى این دوره آموزشى در دانشکده 
معدن،  مهندسى  دانشکده  رییس  اصغرى،  امید  دکتر  تهران،  دانشگاه  معدن  مهندسى 
دکتر هادى عبداللهى، معاون مالى-ادارى دانشکده مهندسى معدن، دکتر محمدحسین 
خسروى، معاون امور بین  الملل دانشکده مهندسى معدن، و دکتر گلناز جوزانى کهن، 

دبیر روابط بین الملل کرسى یونسکو در آموزش مهندسى، همکارى داشته اند

دومین جلسه آشنایى با مهندسان پیشکسوت فارغ التحصیل سال 1345 دانشکده 
فنى، پنج شنبه 28 مرداد سال 95 به میزبانى مهندس مصباح اسکویى(مکانیک 45) 
برگزار شد این جلسه 12 نفر از دانش آموختگان رشته هاى مهندسى مکانیک و برق 

فارغ التحصیل سال 1345 حضور داشتند 
در بخشى از این برنامه مهندس کمره اى به همراه اعضاى جوان کمیته تجلیل به 

تشریح چگونگى برگزارى جشن ساالنه کانون پرداخت
همچنین مهندس صالح آبادى، دبیر کانون توضیحاتى درباره فعالیت هاى کانون به 
حاضرین ارایه داد سومین جلسه از این سلسله نشست ها شنبه 8 شهریور 95، در 
دفتر کانون برگزار شد. در این جلسه 10 نفر فارغ التحصیالن رشته مهندسى شیمى 
سال 1345 حضور یافتند. نمایندگان کمیته تخصصى مهندسى شیمى نیز با حضور 
در این نشست به تشریح فعالیت هاى کانون پرداختند اسامى فارغ التحصیالن سال 
فنى  دانشکده  فارغ التحصیالن  کانون  مى آید  پى  در  جلسه  دو  این  در  1345حاضر 
دانشگاه تهران از تمامى اعضاى درخواست مى کند، نسبت به معرفى فار غ التحصیالن 

1345 به این نهاد همکارى الزم را به عمل آورند
اسامى مهندسان پیشکسوت حاضر در جلسه به ترتیب حروف الفبا

محمداسماعیل  مهندس  انوشهر،  احسان  مهندس  امینى،  محمدحسین  مهندس 
جواد  مهندس  بنى احمدى،  مرتضى  مهندس  بختیارى،  اصغر  مهندس  بانکیان، 
بهرام  مهندس  خاکپور،  عزیزاله  مهندس  پایدار،  جوادى  ابراهیم  مهندس  توسلیان، 
دیلفانیان، مهندس رحیم زمانیان، مهندس منوچهر سپهرى،  دکتر مالک شایگان، 
مهندس محمدرضا صالح کریمى، مهندس منصور صمدى، دکتر قدرت اله عباسى، 
دکتر محسن عدالت، مهندس محمدتقى عظیمى، مهندس محمود فتوره چى، دکتر 
مهندس  ناصرى،  على  مهندس  اسکویى،  مصباح  جعفر  مهندس  لطفى،  سیروس 

میرمحمود هدائى

در  تهران  دانشگاه  شانگ هاى،  رتبه بندى  موسسه  گزارش 2016  اساس  بر 
میان 400 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است. به این ترتیب دانشگاه تهران 
در جایگاه نخست کشورى قرار گرفت.مطابق این گزارش، دانشگاه تهران بر 
اساس معدل شاخص هاى گوناگون رتبه بندى، در جایگاه اول رتبه بندى ملى 
و در کنار دانشگاه هاى معتبرى چون دانشگاه صنعتى سیدنى، دانشگاه کبک، 
تنسى، کنتاکى، ماربورگ، تگزاس شمالى، سنت اندروز، دانمارك جنوبى و 
اوتاگو در جایگاه 301 تا 400 جهان ایستاده است.پس از دانشگاه تهران، 
«دانشگاه صنعتى امیرکبیر» در جایگاه دوم ملى و 401 تا 500 جهان قرار 

گرفته است.
دانشگاه تهران در سال هاى 2009 تا 2015 توانسته بود به ترتیب رتبه هاى 
402-501، 401-500، 301-400، 301-400، 401-500، 301-400، و 

201-300 را کسب کند.

در دانشگاه تهران یادگیرى استادان معدن افغان  یاددهى-  مهارت هاى  در کشور اول شدآموزش توسعه  طبق اعالم موسسه شانگ هاى، دانشگاه تهران 
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التحصیلى مهندسى کشور دیدار سه جانبه انجمن هاى فارغ 
دیدار رسمى سه انجمن دانشگاهى مهندسى مهم کشور در چارچوب توافقات به 

عمل آمده و به میزبانى انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه شریف برگزار شد.
دراین دیدار که روز دوشنبه 25 مرداد صورت گرفت، نمایندگان کانون مهندسین 
دانشگاه  فارغ التحصیالن  جامعه  و  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل 
صنعتى امیرکبیر و انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتى شریف حضور داشتند.
مهندس  کریمى،  هدى  مهندس  خانم  انجمن،  کل  دبیر  شیرى  محمود  مهندس 
طرف  از  نوربخش،  آرمین  مهندس  و  زهرایى  محمد  مهندس  رضوى،  حسین 
انجمن شریف، مهندس محمدرضا کمره اى(مکانیک 51) و مهندس امیراسماعیل 
حسن پور(مکانیک 89)، از اعضاى هیات مدیره کانون از طرف کانون و مهندس 
جعفر صفرى دبیر جامعه فارغ التحصیالن امیرکبیر از طرف این جامعه در جلسه 
مابین،  فى  همکارى هاى  گسترش  نظیر  موضوعاتى  جلسه  این  کردند.در  شرکت 
تبادل تجربیات و برگزارى برنامه هاى مشترك مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت. 
در ادامه این جلسه قرار شد، این نشست ها به صورت ماهیانه و گردشى در محل 
هر یک از این انجمن ها برگزار شود. در این راستا توافق شد دومین جلسه مشترك 

ماه آینده در محل کانون فنى برگزار شود.

بیش از 30 نفر از اعضاى کانون روز دوشنبه 18 مرداد از تصفیه خانه فاضالب 
جنوب تهران بازدید کردند. این بازدید که به همت کمیته تخصصى مهندسى 

عمران ترتیب یافته بود، از ساعت 7 صبح الى 12 ظهر صورت پذیرفت.
و  (عمران 71)  میاندوآب  قناعى  امیر  مهندس  عهده  بر  بازدید  این  سرپرستى 
محمد حسین طالب پور (عمران 92) بود. تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران که در 
شهررى، اتوبان شهید آوینى مجاور روستاى عمادآور واقع شده براى تصفیه بخشى 
از فاضالب تهران در 8 مدول به ظرفیت 4میلیارد و 200میلیون نفر پیش بینى 
شده است. چهار مدول ساخته شده فعلى هر کدام جمعیتى معادل 525 هزار نفر 
را پوشش داده و جریانى معادل 450 هزار متر مکعب در روز را مى تواند جهت 
تصفیه پذیرش کند. نواحى تحت پوشش این تصفیه خانه فاضالب هاى جمع آورى 
شده از شمال و شمال شرق شهر بوده و از دو ورودى شرقى و غربى تصفیه خانه 
دریافت مى شود. زمین تصفیه خانه به مساحت 110هکتار و با شیبى از شمال به 
جنوب ، از تراز 1035 الى 1020 واقع شده است. نوع فرآیند تصفیه فاضالب 
آبیارى  شده  تصفیه  پساب  و  است  نیتروژن  حذف  با  همراه  فعال  لجن  نوع  از 

زمین هاى کشاورزى دشت ورامین را تامین خواهد کرد.

بازدید کمیته تخصصى مهندسى عمران از تصفیه خانه جنوب تهران  

22نفر از اعضاى کانون، یکشنبه 17 مرداد 1395 از نیروگاه طرشت بازدید کردند. 
این بازدید به منظور آشنایى با سیستم هاى جدید نیروگاه هاى کوچک پراکنده DG و 
توسط کمیته تخصصى مهندسى برق کانون ترتیب یافته بود. مهندس شیبانى(شیمى 
1350)، معاون تولید نیروگاه طرشت که میزبانى این برنامه را بر عهده داشت.وى در 
ابتدا به بیان تاریخجه مختصرى در باره این نیروگاه قدیمى پرداخت. نیروگاه طرشت 
اولین نیروگاه تولید برق با توربین بخارى بوده که عملیات ساخت آن از سال 1333 
چهار  شامل  نیروگاه  است.این  رسیده  کامل  بهره بردارى  به   1338 سال  در  و  آغاز 
ژنراتور 12,5 مگاوات ساخت شرکت آلستوم بوده که 50 مگاوات برق را تولید مى کند. 
این میزان برق در سال 1338، برابر با 50درصد برق مصرفى مورد نیاز تهران بوده 
است. این نیروگاه با قدمت قریب شصت سال با اهتمام کادر فنى ماهر و دلسوز خود 
کماکان در حال بهره بردارى است و به عنوان یک نوستالژى در صنعت برق ایران به 
آن نگریسته مى شود. به دنبال طرح استفاده از نیروگاه هاى کوچک پراکنده، وزارت 
و  کرد  تعیین  پروژه  این  دبیرخانه  عنوان  به  را  طرشت  نیروگاه  سال 1388،  در  نیرو 
سازندگان این نوع نیروگاه نمونه هاى تولیدات خود را در این محل به معرض ارزیابى 
فنى و نمایش براى سرمایه گذاران قرار داده اند.درباره این نوع نیروگاه باید گفت که به 
نیروگاه هاى کوچک با قدرت خروجى چند مگاوات تا 25 مگاوات اطالق مى شود که 
در نزدیکى محل مصرف مانند شهرك هاى مسکونى و صنعتى، برج هاى بلندمرتبه و 
بیمارستان ها نصب شده و عالوه بر تامین برق مورد نیاز با استفاده از حرارت خروجى 
را  مصرف  محل  در   CCHP، CHPنیاز مورد  سرماى  و  مصرفى  گرم  آب  ژنراتورها، 
نیز تولید کرده و عمال راندمان نیروگاه را از اعداد متداول 30 تا 40 درصد به بیش 
از 85 درصد افزایش مى دهد. همچنین در ساعاتى از شبانه روز برق مازاد خود را نیز 
به شبکه برق تحویل داده و نیاز به استفاده از نیروگاه هاى بزرگ را براى تامین اوقات 
پیک شبکه کاهش مى دهد.سیاست وزارت نیرو واگذارى انجام این پروژه ها به بخش 
خصوصى است. در خاتمه برنامه کمیته تخصصى مهندسى برق ضمن تشکر از مسوالن 
و مدیران نیروگاه طرشت یک جلد کتاب فنى مهندسى را که در همین زمینه توسط 
شده  طباطبایى(برق 49)، رییس کمیته برق کانون نوشته  سیدرضا رفیعى  مهندس 
است، به عنوان یادگار تقدیم مهندس شیبانى معاون نیروگاه و دانش آموخته قدیمى 

دانشکده فنى کرد.

طرشت DG نیروگاه  پروژه نیروگاه هاى کوچک پراکنده  از  بازدید 

فراخوان جشن هفتاد سالگی مهندسی شیمی در ایران
امسال  ماه  آذر  تاریخ 23  در  که  است  صدد  در  شیمی  مهندسی  کمیته 
هفتاد سال مهندسی شیمی در ایران را جشن بگیرد. از یکایک مهندسان 
یاري  را  کمیته  خطیر  کار  این  در  می نماید  دعوت  کانون  عضو  شیمی 

نمایند.
نشانی تماس با کمیته:

 https://telegram.me/komiteshimi :تلگرام
IR٧٠thChemicalEng@gmail.com :ایمیل
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مجله گیتانما
و  امتیازى  صاحب  به  که  گیتانما  ماهنامه  شماره 46  در 
استاد  بهرامى،  نیکخواه  منصور  دکتر  مدیرمسئولى 
بازنشسته دانشکده فنى منتشر مى شود، موضوع این 

شماره بازگشت پانداها به حیات وحش است.
در این شماره مطالبى ازتحول در دى ان اى و علم در تقابل 

با پشه ها  و ....میخوانیم .

فنى ده  ا نو خا رات  نتشا ا معرفى 

https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
اسکن نماییدفنى دانشگاه تهران

تسلیت

کار جویندگان 

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

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

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

تجربه: آنالیز معدنى 
سابقه: 11 سال نوع همکارى تمام وقت

کد:9372 رشته: شیمى فرآیند
تخصص:ـ 

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

تخصص:  فرایند  رشته:شیمى  کد:9372 
کاراموزى تجربه:-

 سابقه1,5 سال  نوع همکارى:نیمه وقت

عمران-سازه  رشته:  کد:3743 
تخصص:سد سازى و تونل  سازى

 تجربه:معاون فنى-نفت و گاز و پتروشیمى 
سابقه:17سال  نوع همکارى: تمام وقت

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

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

کد:559 رشته: عمران
تخصص: نظارت و اجرا 
 تجربه: -سابقه:23 سال

 نوع همکارى: تمام وقت-پاره وقت

کد: 6786 رشته: معدن
تخصص: ژئوشیمى

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

شغلی های  فرصت 
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: 743
رشته: برق - قدرت

تخصص و تجربه: طراحى و محاسبات تاسیسات 
الکتریکى سابقه کار: 5سال

کد: 738
رشته: رشته مهندسى 

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

کد: 745
رشته:مکانیک

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

سابقه: 6 ماه نوع همکارى: تمام وقت

کد: 746
رشته: عمران- مکانیک

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

سابقه: 6 ماه نوع همکارى: تمام وقت

      بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت دکتر مجید جوهرزاده(راه و ساختمان 46)، 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.
    جناب آقاى دکتر بهروز گتمیرى (راه و ساختمان 58)

کانون مصیبت وارده  را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن مرحوم آمرزش و علو 
درجات و براى بازماندگان محترم سالمتى و طول عمر آرزومند است.

  سرکار خانم مهندس سعیده مدغم (مکانیک 70) و آقاى مهندس ندافیان(عمران69)
کانون مصیبت وارده  را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن مرحوم آمرزش و علو 

درجات و براى بازماندگان محترم سالمتى و طول عمر آرزومند است.
تبریک

سرکار خانم مهندس زهرا رجبى(معدن 92 ) و جناب آقاى میالد تکلو 
 کانون وصلت فرخنده  شما  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و سعادت شما را از 

خداوند متعال خواستار است.

تجارت الکترونیک دانشوران پارسیس
شرکت پیشرو در صنعت IT بیمه از افراد با انگیزه و متخصص در زمینه هاى زیر دعوت 

به همکارى مى نماید:
Hibernateو  Springفریم ورك با  آشنا  و   JAVA نویسى  برنامه  زبان  بر  تسلط 

متقاضیان محترم رزومه خود را به آدرس زیر ایمیل فرمایید.

S.HASANZADEH@GMAIL.COM

آمریکا از کوچ نشینى تا پرزیدنت اوباما
کتاب آمریکا از کوچ نشینى تا پرزیدنت اوباما از مهندس 

میرناصر خورسند (شیمى 39) نوشته شده و به مسایلى از 
جمله امریکایى ها و محیط این کشور ،ارتباطات سیاسى 
امریکا و نژاد پرستى و آزادى این کشور و ... اشاره میکند.

  سرکار خانم مهندس پریسا محرابى جیرندهى  (عمران 79)
کانون فوت مادربزرگ 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.


