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گردهمایی فروردین ماه کانون با مشارکت گروه شب شعر عصر روز چهارشنبه 
26 فروردین ماه 1394 با حضور بیش از 120 نفر از اعضای کانون در باغ 
نگارستان دانشگاه تهران برگزار گردید. گروه شب شعر کانون که طی یک ماه 
گذشته در حال تدارک و برنامه ریزی این برنامه بودند، ماحصل آن را در قالب 
دو کلیپ ارائه کرد. تدوین کلیپ ها توسط مهندس عارف شفیعی )عمران 91( 
انجام شده بود و کلیپ دوم شامل مصاحبه هایی با شاعران فنی و عالقمندان 

به شعر بود.
در ابتدای برنامه، مهندس میرعلیرضا مهنا )معدن 67( دبیرکانون، ضمن تبریک 
سال نو به حضار از طرف هیات مدیره کانون، از فعالیت این گروه در طی یک 
ماه قدردانی کرد. مهندس میثاق قبادی )معدن93(، از اعضای فعال شب شعر، 
مسئولیت اجرای برنامه را به عهده داشتند. در ابتدا، دکلمه ای دلنشین حول 

مبحث »شاعرانه ی مهندسی« که دلنوشته ی ایشان بود، قرائت شد. 
سپس مهندس فاطمه توانایی )معدن91( به معرفی گروه شب شعر پرداخت. 

به اطالع اعضاي کانون مي رساند، پیرو تشكیل جلسه  اول در تاریخ 1394/02/05 در محل دفتر کانون، و نظر به عالقمندي اعضا، 
جلسه دوم در خصوص موضوع ساخت زمین پونک در تاریخ سه شنبه 5 خرداد ساعت 17:00 در محل دفتر کانون تشكل مي شود. 
در این جلسه اعضاي عالقمند به سرمایه گذاري مشارکت در ساخت این زمین به منظور آشنایي با امكانات و نحوه سرمایه گذاري و 

بهره وري حاصل آن، همفكري مي نمایند.
هیات مدیره کانون از عالقمندان دعوت مي نماید مشارکت فعال نمایند.

ایشان، تقویم یلدا تا یلدای گروه شب شعر کانون را تشریح کرد که در یلدای 
هر سال منتشر می شود. به گفته وی اولین برنامه ی شب شعر در یلدای 92 
برگزار شد و هم اکنون یک سال و اندی از فعالیت این گروه ادبی می گذرد و 

طی آن 10 برنامه ی خوانش شعری برگزار شده است.
پس از پخش کلیپ دوم، دقایقی به خوانش شعرای فنی سپری شد. ابتدا، دکتر 
مالک عضو هیات علمی دانشكده مهندسی عمران؛ سپس دکتر محمدطاهری 

عضو هیات علمی دانشكده مهندسی برق اشعار خود را قرائت کردند. 
در ادامه، آقای محمداحسان شهبازی )دانشجوی مهندسی برق(، با نواختن 
تار و خواندن سرودهایش لحظات زیبایی را رقم زد. مهندس غالمرضا زهری 

)راه و ساختمان38( اشعاری چند از سروده های خود را برای حضار خواندند.
در این مراسم همچنین کانون از مهمانان درخواست کرد تا کمک های نقدی 
خود را جهت کمک به باغ نگارستان برای حفظ این میراث کهن اهدا نمایند. 

مراسم با اجرای موسیقی سنتی توسط گروه »نوروز« به پایان رسید.

دیـــدار نوروزی اعضای کانون در باغ نگــــارستان

گردهمایی عمومی اردیبهشت ماه کانون

دومین جلسه مشارکت در ساخت زمین پونک

»  بررسی پرونده ی هسته ای بر اقتصاد و صنعت ایران«
با حضور استادان و کارشناسان برجسته علوم سیاسی و اقتصاد

زمان: چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه 1394
ساعت: 17 الی 18 پذیرایی و دیدار دوستانه و ساعت 18:00 آغاز مراسم

مكان: تاالر رجب بیگی دانشكده فنی دانشگاه تهران
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کيو.اس موضوعی  تبه بندی  ر ر  د ن  ا تهر ه  نشگا ا د درخشش 

ه نشگا ا د تر  بر یه  نشر ن  ا بعنو پردیس  ن  ا عمر مهندسی  نشکده  ا د یه  نشر

د  کر کسب  یورپ  تبه بندی  ر ر  د ملی  نخست  تبه  ر ن  ا تهر ه  نشگا ا د

 1394 ه  ما دین  ر و فر ر  د نون  کا ه  مدیر هيات  تصميمات  خالصه 

نشکده  ا د یيس  ر ن  ا عنو به  محمدی  سهيل  دکتر  نتصاب  ا
ن  ا عمر مهندسي 

سرپرست  ن  عنوا به  ون  ر آ محمدعلی  دکتر  نتصاب  ا
فومن و  کاسپين  فنی  نشکده های  ا د

و  مسئوالن  با   )Paris  Tech تک) یس  ر پا نشگاهی  ا د هيأت  ر  یدا د
فنی  نشکده   ا د ن  نشجویا ا د

نون  کا نه  ليا سا عادي  عمومي  مجمع  ري  ا برگز گهي  آ

NAE

روابط عمومی دانشگاه تهران گزارش داد: بر اساس گزارش اخیر مؤسسۀ کیو.اس. 
دربارۀ رتبه بندِی 2015 دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی در حوزه های موضوعی 
مختلف، دانشگاه تهران توانسته است در پنج ردۀ موضوعی جایگاه بین المللی خود 
را حفظ کند. به این ترتیب، در حوزۀ فنی-مهندسی، دانشگاه تهران در حوزه های 
مهندسی عمران و سازه، مهندسی برق و الكترونیک، و مهندسی مكانیک، هوا-فضا، و 
ساخت به ترتیب رتبه های 151-200، 251-300، و 201-250 را کسب کرده است. 
همچنین، در حوزۀ علوم طبیعی نیز دانشگاه تهران توانسته است در موضوع های علوم 

مواد و ریاضیات به ترتیب رتبه های 151-200 و 301-350 را بدست آورد.
رتبه بندی موضوعی کیو.اس.، که یكی از مهمترین رتبه بندی های موضوعی بین المللی 
به شمار می آید، در سال 2011 در راستای پاسخگویی به نیاز دانشجویان، استادان 
و جوامع دانشگاهی راه اندازی شد. به دلیل تفاوتی که میان رتبه بندی موضوعی و 
رتبه بندی کلی وجود دارد، مؤسسۀ کیو.اس. شاخص های رتبه بندی خود در این مورد 
را به گونه ای تهیه کرده تا از سوءگیری های احتمالی جلوگیری شود. این رتبه بندی 
بر اساس کیفی بودن  اعضای هیئت علمی، اشتهار، استناد، و شاخص اچ مهمترین 
شاخص های کیو.اس. برای رتبه بندی دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است. 
اگرچه، باید توجه داشت که وزن هرکدام از این شاخص ها در موضوع های مختلف 
متفاوت است. مرجع کیو.اس. برای گردآوری اطالعات مربوط به استنادها و انتشارات 

یک مؤسسه پایگاه استنادی اسكوپوس است.

بدینوسیله از کلیه اعضاي محترم کانون دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي سالیانه کانون که راس ساعت 18  روز چهارشنبه 94/2/30 در 
محل آمفي تئاتر دانشكده فني دانشگاه تهران واقع در خیابان انقالبـ  خیابان 

16 آذر برگزار مي شود شرکت فرمایند.

دستور کارجلسه به شرح زیر مي باشد:
- استماع گزارش شوراي عالي

-  ارائه و بررسی ترازنامه سال  1393
- استماع گزارش هیات بازرسان

- تصویب گزارش شورای عالی و ترازنامه سال 1393
- بررسی و تصویب حق عضویت و بودجه سال 1394

- تعیین تاریخ انتخابات دوره سیزدهم اعضاي شوراي عالي و هیات بازرسان
- تعیین روزنامه کثیراالنتشار براي درج آگهي هاي رسمي کانون

- سایر موارد

از کلیه اعضاي محترم درخواست مي شود ضمن همراه داشتن کارت عضویت 
کانون در این مجمع حضور بهم رسانند.

روابط عمومی دانشكده فنی گزارش داد: نشریه دانشكده مهندسی عمران دانشكده فنی 
بعنوان نشریه برتر دانشگاه در سال 2014 با امتیاز 65/1 در بیست و هشتمین جلسه 

کمیسیون برنامه ریزی و ارتقاء مجالت علمی دانشگاه تهران معرفی گردید.
گفتني است نشریه تخصصي مهندسي عمران و نقشه برداري بعنوان اولین نشریه 
 Civilانگلیسی زبان، یكي از فعال ترین مجالت تخصصي نشریه دانشكده فني با نام

Engineering Infrastructures  Journal  محسوب می گردد.

روابط عمومی دانشگاه تهران گزارش داد: بر اساس گزارش اخیر نظام رتبه بندی بین المللی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی یورپ)URAP(، دانشگاه تهران در جایگاه نخست 
ملی قرار گرفته است. طبق نتایج 2015-2014 این نظام، دانشگاه تهران در جایگاه 334 

بین المللی و جایگاه 56 آسیا رتبه بندی شده است.
یورپ یک نظام رتبه بندی دانشگاهی است که بر کیفیت آکادمیک تأکید دارد. این نظام 
برای اولین بار در سال 2010 توسط مؤسسه انفورماتیک دانشگاه صنعتی خاورمیانه در 
ترکیه راه اندازی شد و 2000 دانشگاه را بر اساس شاخص های متناسب آکادمیک رتبه بندی 
کرد. این نظام رتبه بندی در حال حاضر از شش شاخص اصلی برای رتبه بندی دانشگاه ها 

استفاده می کند.

خالصه تصمیمات هیات مدیره کانون در فروردین ماه 1394 به شرح ذیل می باشد:
- مقرر شد جهت تدوین بودجه سال 94، کمیته های کانون برنامه های پیشنهادی و 

بودجه تخمینی خود را به هیات مدیره اعالم نمایند.
-در مورد زمین پونک مقرر شد جلسه مشارکت در ساخت بعد از تعطیالت نوروزی 

برگزار شود.
-جهت عقد قرارداد بیمه تكمیل درمانی در سال جدید مقرر شد عالوه بر شرکت بیمه 
فعلی )بیمه نوین sos( از شرکت های بیمه رازی و پاسارگاد نیز استعالم دریافت و پس 

از بررسی و مقایسه نسبت به اخذ تصمیم اقدام گردد.

 روابط عمومی دانشكده فنی گزارش داد: با حكم رییس دانشگاه تهران، دکتر سهیل 
به عنوان  فنی،  دانشكده  دانشكده مهندسی عمران  استاد  )عمران68(،  محمدی 
سرپرست این دانشكده منصوب شد. وی در سال 1392 به عنوان استاد برتر بین الملل 

دانشگاه تهران معرفی گردید.
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فنی دانشگاه تهران، انتصاب شایسته ایشان را 

تبریک گفته و برای وی آرزوی توفیق روزافزون از خداوند متعال مسئلت دارد.

روابط عمومی دانشكده فنی گزارش داد: با حكم رییس دانشگاه تهران، دکتر محمدعلی 
آرون، استادیار دانشكده مهندسی شیمی دانشكده  فنی، به عنوان سرپرست دانشكده 

فنی کاسپین و فومن منصوب شد.
در متن حكم رییس دانشگاه تهران آمده است:

احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالي و بنا به پیشنهاد رئیس 
با حفظ  این حكم  محترم پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران، به موجب 
وظایف آموزشي، پژوهشي و اجرایي به مدت 3 ماه به عنوان سرپرست دانشكده هاي 
فني کاسپین و فومن پردیس مذکور، منصوب مي شوید. امید است با استعانت از 
پروردگار متعال و همیاري دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و 

مسئولیت هاي خطیر محوله موفق و مؤید باشید.
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فنی دانشگاه تهران، انتصاب شایسته ایشان 

را تبریک می گوید.

 )Paris Tech.(روابط عمومی دانشگاه تهران گزارش داد: هیأت دانشگاهی پاریس تک
پنجم اردیبهشت ماه 1394 با حضور در پردیس دانشكده های فنی دانشگاه تهران 
ضمن بازدید از بخش های مختلف این پردیس در جلسه ای با حضور استادان و 
دانشجویان به معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه های وابسته به پاریس تک پرداختند.

این هیأت در راستای اجرای تفاهم نامه همكاری علمی و تحقیقاتی و برگزاری دوره 
مشترک با مدرک دو دانشگاه از پردیس دانشكده های فنی دیدار کردند.

یاد آور می شود 11 دانشگاه وابسته به پاریس تک هستند که در قالب تفاهم نامه 
موجود بین دانشگاه تهران و دانشگاه های فرانسه دانشجویان پردیس دانشكده های 
فنی می توانند در قالب دوره مشترک در دو دانشگاه تهران و دانشگاه های وابسته به 

پاریس تک دوره تحصیلی خود را تكمیل کنند.
اجرای برنامه دوره مشترک از 5 سال پیش بین دانشگاه تهران و دانشگاه های فرانسه 

آغاز شده است .
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SPIE

SPIE

SPIE گذشت که  لی  سا ر  د نون  کا ن  ا یگر ر شدیا ر  ا گز بر معدن  مهندسی  تخصصی  کميته  بات  نتخا ا

نشکده  ا د  63 ودی  ر و ن   ا عمر مهندسان  یی  گردهما دومين 
شد ر  ا گز بر فنی 

شد ر  ا گز بر معدن  مهندسان  یی  گردهما مين  ر چها

واژه دانشكده فنی و بچه فنی، بار معنایی و نوستالژیک خاصی برای فارغ التحصیالن 
مهد مهندسی کشور دارد. ساختمان قدیمی فنی و کالس های آن، یاد بزرگانی 
که چه به نام استاد و چه به نام دانشجو در آن قدم گذاشتند به خاطر می اورد. 
یاد حسابی ها، بازرگان ها، زاده ها، چمران ها و بسیاری از مفاخر ایران، نام تک تک 
پروژه های بزرگی که بچه فنی ها در ایجاد و اتمام آن دخیل بوده اند. تمامی این ها و 
بسیاری بیش از این ها؛ برای ما شده تعصب فنی. خاطره بودن در گذشته و تجدید 
ان در حال، امید ما به آینده و بالیدن به خود که همه ما سهم خاصی در ساختن 
ایران داریم. ایرانی که ما خاکش را محترم می داریم و برای فرزندان واقعی آن 

احترام قائلیم. 
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فنی دانشگاه تهران که از نمودهای اصلی 
آن با هم ماندن، بالیدن، امید داشتن، پاس داشتن گذشته و گذران با یكدیگر 
در حال و امید دادن برای آینده است. کانون جایی است که در آن بخشی از ما 
تالش می کنند چشمه های جوشان محبت، عشق و تعصب به نام فنی را به سوی 

دانشكده، دانشجویان و فارغ التحصیالن روان کنند.
سال گذشته برنامه های گرامیداشت هشتادمین سال تاسیس دانشكده فنی دانشگاه 
تهران برگزار شد و کانون در تالش برای برگزاری هر چه باشكوه تر این رویداد بزرگ 
از مساعدت های مالی یاریگران خود بهره مند شد. ضمن قدردانی از این یاریگران 
اسامی آن ها در ذیل درج شده است، همچنین نام تعدادی از اعضا به خواسته 
خودشان و یا ناشناس بودن پرداخت کننده در لیست زیر درج نشده است که از 

انان نیز قدردانی می گردد.

گردهمایی و انتخابات کمیته تخصصی مهندسی معدن عصر روز چهارشنبه 16 آبان 
ماه 1394 در آمفی تئاتر دانشكده مهندسی برق با حضور 25 نفر از اعضا برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس مهنا )معدن 67( دبیرکانون، توضیحاتی در خصوص سوابق 
تشكیل کمیته های تخصصی ارائه نمود. به گفته وی کمیته  تخصصی معدن تنها 
کمیته ای بود که بطور طوالنی فعالیت داشت و با تشكیل نظام مهندسی معدن، خانه 
معدن و ... انجمن مهندسی معدن کانون کم کم فعالیت آن کمرنگ شد. اعضایی که 

عالقمند به فعالیت در این حوزه بودند به این انجمن ها و سازمان ها پیوستند.
سپس مهندس ناصرنیا ) معدن47( سرپرست کمیته   راه اندازی کمیته های تخصصی، 
دقایقی در خصوص راه اندازی کمیته های عمران، شیمی، برق و مكانیک صحبت کرد. 
در این گردهمایی مهندس مهنا و دکتر محمدرضا حسین نژاد به عنوان هیئت اجرائی 
انتخاب شدند. تعداد داوطلبان 10 نفر بود که پس از رای گیری، افراد ذیل به عنوان 

اعضای اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
1-مهندس محمدعلی مالک پور )معدن44(                       24 رای
2-مهندس تقی قربانی )معدن68(                                   24 رای
3-مهندس هرمز ناصرنیا )معدن47(                                 23 رای
4-مهندس منصور برقی )معدن1359(                              22 رای
5-مهندس مهدی صفرزاده )معدن45(                              19 رای
6-مهندس مجید اسدی )معدن70(                                  18 رای
7-مهندس امیرمحمد علی آبادی زاده )معدن89(                   17 رای
8-مهندس رضا رفیعی فرد )معدن58(  )علی البدل(              15 رای
9-مهندس جواد قانعی )معدن90( )علی البدل (                   13 رای

همچنین مقرر شد اولین جلسه این کمیته روز سه شنبه 5 خرداد ماه راس ساعت: 
17:30در دفتر کانون برگزار گردد.

دانش آموختگان ورودی 63 رشته مهندسی عمران روز 14 اردیبهشت 1394 در محل 
دانشكده فنی گرد هم آمدند تا ضمن تبریک به دکتر سهیل محمدی )عمران 68( 
رئیس دانشكده مهندسی عمران، ناهار را به یاد گذشته در سلف سرویس دانشكده 

صرف کنند. 
آزمایشگاه سازه،  آزمایشگاه های جدید شامل  دانشكده،  استادان  از  این دیدار  در 

دینامیک خاک و هیدرولیک بازدید به عمل آمد.
این برنامه با اهدای لوح تبریک توسط هم دوره های دکتر محمدی، به ایشان خاتمه 
یافت. همچنین دکتر محمدی از همدوره ای های خود درخواست کرد که به دانشكده 
مهندسی عمران در راستای رسیدن به اهدافش همیاری نمایند. این دومین تجدید 
دیدار دانش اموختگان ورودی 63 در یک سال گذشته در دانشكده فنی بود. اولین 

جلسه به بهانه سی امین سال ورودشان به دانشكده در آبان ماه 1393 برگزار شد. 

چهارمین گردهمایی و مهمانی شام دانش آموختگان رشته مهندسی معدن، عصر روز 
چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه 1394در سالن غذاخوری استادان پردیس 2 دانشكده 

فنی برگزار شد.
در این برنامه حدود 25 نفر از اعضای رشته مذکور شرکت داشتند که شام را به هزینه 
شخصی در کنار دوستان هم رشته ای صرف کردند. کانون مطابق گردهمایی های 

گذشته هماهنگی و اطالع رسانی این برنامه را بر عهده داشت.

مهندس باقر ابطحی کاشانی، مهندس رستم آبادیان، مهندس منصور چرخه چی 
بنیسی، مهندس بهمن صحت پور، دکتر همزاسم منصوریان، مهندس محمدحسن 
نبوی، مهندس محمد هاشمی صدرائی، مهندس هوشنگ یوسف خانی، دکتر خسرو 
پاکدامن همدانی، مهندس علی اکبر ساداتی، مهندس اسداله ارباب، مهندس غالمرضا 
میرعبدالصمد  قاسم رحمانی، مهندس وحید صباغیان، مهندس  پدر، مهندس 
طواف زاده، مهندس مهوش طیرانی، مهندس مهرزاد لک پور، مهندس مهدی محیط 
کرمانی، مهندس ایرج منصوری، دکتر حسن نیكویه، مهندس مرتضی واعظ پور، 
مهندس حسین هاشم زاده، مهندس هوشنگ بقایی، مهندس سیروس پشوتن، 
مهندس یوسف تبریزی، مهندس پرویز توتونچی، مهندس علی اصغر جالل زاده فرد،

شمس الكتابی،  احمد  مهندس  راشد،  احمد  مهندس  درافشان،  فرزین  مهندس 
مهندس سیدرضا طباطبایی، مهندس محمدباقر عراقی، دکتر اورنگ فرزانه، مهندس 
منوچهر فصیحی، دکتر جعفر کیمیاقلم، مهندس سیروس محسنین ، مهندس 
محسن صلصالی، مهندس یوسف عارفی، مهندس اسماعیل ذوقی، مهندس علی 
پورسردار،  همایون  مهندس  حیدری،  عامری  عزت اله  مهندس  انارکی،  صالحی 

مهندس مرتضی صحت طباطبائی، دکتر احمد محمدخانلو، دکتر روشنک عمرانی

آزاد،  علی  مهندس  فراش باشی،  محمدرضا  مهندس  ختالن،  آیدین  مهندس 
مهندس  آقامحمدی،  محمدصادق  مهندس  سمیعی،  ادیب  صادق  مهندس 
محمدمهدی باطنی، مهندس فرزان رفیعا، مهندس مجید ضیائی، مهندس رضا 
فرزانه، مهندس فرامرز محسن شینی، مهندس جعفر مصباح اسكویی، مهندس 
مهدی شریفیان، مهندس محمد شریف زاده بوشهری، مهندس محمدحسین 
عابد، مهندس  مقاره  مازوچی، مهندس محمدحسین  عباس  فتاپور، مهندس 
حسین چهرآزاد، مهندس محمدجعفر صادقی پناه، دکتر غنچه عبدالرحیم زاده، 

مهندس علی ربوبی خبوشانی

محمدرضا  مهندس  عطاردیان،  محمد  مهندس  ناظران،   علی  مهندس 
انصاری، مهندس عباس موسوی رهپیما، مهندس سیدرضا کروبی، دکتر 
ابراهیمی،  امیر  دکتر  ناصرمعدلی،  علیرضا  مهندس  نژاد،  مصلی  عباس 
مهندس هوشنگ اسماعیل زاده، مهندس حسین حاجی حسینلو، مهندس 
مهندس  آخوندی،  آنا  مهندس  فرداد،  علیقلی  مهندس  غفاری،  عباس 

اسماعیل مسگرپورطوسی

گـــروه اول

گـــروه دوم

گـــروه سوم
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تسلیت

لیست اعضایی که کارت آنها آماده تحویل است

جویندگان کار

فرصت های شغلی

کد: 7297 رشته:عمران
تخصص:کارشناس عمران ـ عمران، کارشناس 

ارشد ژئوتكنیک.    تجربه: پیمانكار
سابقه: 6 ماه نوع همكاری: تمام وقت

کد: 737
رشته:عمران ـ راه

هندسی  طراحی  و  آشنایی  تجربه:  و  تخصص 
ترافیكی راه و تقاطع       سابقه کار: 3 سال

کد: 443 رشته: عمران
تخصص: ساخت و ساز درون شهری 

  تجربه: مدیر پروژه ـ پیمانكار
سابقه: 25 سال نوع همكاری: تمام وقت

کد: 741
رشته: عمران         سابقه کار: از 5 تا 15 سال
سرپرست  ـ  پروژه  مدیریت  تجربه:  و  تخصص 
کارگاهـ  دفتر فنیـ  اجرای پل های بزرگ و خاص

کد: 743
رشته: برق ـ قدرت       سابقه کار: از 5 سال
تخصص و تجربه: طراحی و محاسبات تاسیسات 
الكتریكی و کنترل و مسلط به نرم افزارهای برقی

کد: 2656 رشته: عمران
تخصص:مدیر پروژهـ  سرپرست کارگاه

تجربه: مشاورـ  پیمانكار
سابقه: 19 سال نوع همكاری: تمام وقت

کد: 739
رشته: عمران ـ فوق لیسانس

تخصص و تجربه: ـ
سابقه کار: 3 سال

کد: 8218 رشته: عمران
ـ  پروژه  مدیریت  تخصص:کارشناس 
مشاورـ  تجربه:    .... و  کنترل  و  برنامه ریزی 

پیمانكار

کد: 738
رشته: رشته مهندسی 

تخصص و تجربه: تسلط مناسب برآمار و نرم 
افزارهای اتوکد و ترجمه انگلیسی و ...

کد: 7126 رشته: عمران - سازه
تخصص: تحلیل و طراحی سازه های بتنی ـ 

مرمت سازه ها و ... 
نوع همكاری: تمام وقت

کد: 742 
رشته: عمران )مدیریت ساخت( ـ صنایع

تخصص و تجربه: ـ 
سابقه: ـ

کد: 744 
رشته: مكانیک

تخصص و تجربه: ـ 
سابقه: 1 سال

کد: 7653 رشته: عمران ـ سازه
تخصص:دفتر فنی

 تجربه: مشاور ـ پیمانكار
سابقه:2 سال نوع همكاری: تمام وقت

کد: 740
رشته: عمران ـ سازه

تخصص و تجربه: طراح سازه
سابقه کار: ـ

ظهوری، حبیب اله
ظهوری، شاهین

عابدیان، قاسم
علیزاده یكتا، معین رضا

فارسي، علی اصغر
فخفوري، علیرضا

فراش باشی، محمدرضا
فرخی، احمدرضا

فرشته صنیعی، نسا
فرقان، بهرام

کاظم بكائی، مصطفی
کربالیی مطلب، مونا

المعی رشتی، سعیده
محسنین، جمیل

محسنین، سیروس
محمودی، محمدمهدی

مدنی، سیدحسن

مقدسی، علیرضا
منصوبی، فرهاد

موسوی اصل، علی عباس
میرطالئی، سیدمحمدرضا

میهمی، رضا
ناصرمعدلی، علیرضا

نجارنوری، هادی
نظری، حمید
نعمتی، احمد

نیكدل، علی محمد
نیكان، احسان

فقیه سبزواری، سیدعلی
بیات، علی اکبر
شكیب، آرمان

چوپانكاره، محمدحسین

پورنجفی، پیمان
پیروزمند، عبدالمجید

جنقی، پونا
چراغی، محسن

حاجی محمدی، بابک
حقیقت، مجید
حمزه، محمود

خداداده، بزرگمهر
دادرس، مریم

ده سروی، حمید
دولتشاهی، بهمن

ستوده، بهرام
سرحدی، خورشید

سیدین، سهیل
شاهسواری، کامران
شهریاری، هرمزدیار

صمدی، البرز

انتشارات خانواده فنی معرفی 

ما
تان
ــ
ــ
گي

کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فنی دانشگاه تهران همانند 
سنوات گذشته در راستای خدمت رسانی به اعضای محترم، با شرکت 
بیمه رازی قرارداد بیمه تكمیلی درمان گروهی )با فرانشیز 10% ( را 
به گونه ای منعقد کرده که نسبت به سال گذشته افزایش معنی داری 

وجود ندارد.
در قالب این قرارداد امكان انتخاب هر یک از سه طرح بیمه درمان برای 
اعضای محترم کانون فراهم است که به فراخور حال برای هر یک اعضا 

و خانواده ایشان انتخاب می گردد.
اطالعات بیشتر در سایت کانون موجود می باشد. خواهشمند است در 
اسرع وقت نسبت به انتخاب طرح مبنا و پرداخت حق بیمه اقدام نمایید. 
تاریخ شروع بیمه نامه 24 اردیبهشت ماه می باشد و اعضایی که پس 
از آن تاریخ نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند، از همان تاریخ 
مشمول خدمات مربوطه می شوند. جهت ثبت نام با دبیرخانه کانون 

تماس حاصل نمایید.

اطالعیه بیمه درمان تکمیلی
بیمه رازی

     بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مهندس پیشکسوت مصطفی کرمانی )راه و 
ساختمان 22(، را به اطالع اعضا محترم کانون می رساند. همچنین این فقدان بزرگ را به 

خانواده ایشان تسلیت گفته و برای آن مرحوم آمرزش و علو درجات مسئلت دارد.
     بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مهندس نوراله اژدری )برق 71(، را به اطالع اعضا 
محترم کانون می رساند. همچنین این فقدان بزرگ را به خانواده ایشان تسلیت گفته و برای 

آن مرحوم آمرزش و علو درجات مسئلت دارد.
     بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مهندس کاووس عبدالرسولی )متالورژی 53(، را 
به اطالع اعضا محترم کانون می رساند. همچنین این فقدان بزرگ را به خانواده ایشان تسلیت 

گفته و برای آن مرحوم آمرزش و علو درجات مسئلت دارد.
    جناب آقای دکتر محرم دولتشاهی )راه و ساختمان 64(

کانون درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم 
آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان محترم سالمتی و طول عمر آرزومند است.

    جناب آقای مهندس حسین قائینی )برق57(
کانون درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم 

آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان محترم سالمتی و طول عمر آرزومند است.
    سرکار خانم مهندس مریم حبیبی امین) شیمی76(

کانون درگذشت مادرگرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم 
آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان محترم سالمتی و طول عمر آرزومند است.

   جناب آقای دکتر فرهنگ سرشکی )معدن67(
کانون درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم 

آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان محترم سالمتی و طول عمر آرزومند است.

مسئولی  مدیر  به  که  گیتانما  ماهنامه  شماره  سی ام 
بهرامی،  نیکخواه  منصور  دکتر  امتیازی  صاحب  و 
استاد بازنشسته دانشکده فنی منتشر می گردد، به 
موضوع »25 سال با هابل« اختصاص دارد. این موضوع 
مدیر  با گزینش  کیهانی  تصاویر  بی نظیرترین  با  همراه 
ارشد تصاویر تلسكوپ فضایی می باشد. همچنین بابک 
نیكخواه بهرامی در سخن سردبیربه خاصیت قاصدک و 
خواص دارویی آن اشاره دارد. در این شماره در خصوص 
مسیر میراث لینكلن، ستون بی نظیر تراژان و شورشیان 

هندوستان مطالب جالبی را می خوانیم. 


