
بولتن داخلي كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران

پيام نامه
تير 1394

سیزدهمین دوره انتخابات شورای عالی و هیات بازرسان  کانون

ر شد برگزا دوم  نوبت  نه  ليا سا عادی  عمومی  مجمع 

گردهمایی عمومی خرداد ماه کانون که به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم 
اختصاص داشت، روز چهارشنبه 27 خرداد ماه 1394 در تاالر رجب بیگی با حضور 
40 نفر از اعضا برگزار گردید. در ابتدای جلسه مهندس سیدرضا رفیعی طباطبایی 
)برق49( به عنوان رئیس، مهندس خاطره لکستانی )شیمی73( و مهندس علی اصغر 
گواهی )متالورژی50( به عنوان ناظر و مهندس مرضیه حیدرلو )شیمی 86( به عنوان 

منشی جلسه انتخاب شدند.
استماع گزارش شورای عالی که اولین بند در دستور کار مجمع بود، توسط مهندس 
میرعلیرضا مهنا )معدن67( قرائت شد. وی گزارش جامع و کاملی از فعالیت های 
کانون در سال 93 ارائه کرد. سپس مهندس علیرضا عالم زاده )عمران68( ترازنامه 
سال 1393 و بودجه سال 1394 را ارائه کرد. در نهایت مهندس رضا یوسفی )عمران 

77( گزارش هیات بازرسان را قرائت نمود.
حق عضویت ساالنه به میزان 800،000 ریال پیشنهاد و این مبلغ برای سال 94 به 
تصویب مجمع رسید. همچنین تاریخ برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره شورای عالی 

کانون روزهای 29 الی 31 تیر ماه سال جاری تعیین گردید.

شد ر  ا گز بر فنی  نشکده  ا د ن  ميا حا د  بنيا منای  ا هيات  جلسه  نخستين 

نخستین جلسه از دور دوم هیات امنای بنیاد حامیان دانشکده فنی، عصر روز شنبه 
9 خرداد ماه با حضور اعضای سابق و جدید هیات امناء برگزار شد و دومین دوره 

فعالیت هیات امنای بنیاد آغاز گردید.
به گزارش دبیر خانه بنیاد، در ابتدای این جلسه، دکتر رضا فرجی دانا)برق65( دبیر 
هیات اجرائی انتخابات دومین دوره هیات امنا گزارشی از روند انتخابات بنیاد در اسفند 
ماه ارایه داد و سپس دکتر محمد رضا عارف)برق54( به عنوان رئیس، مهندس بیژن 
نامدار زنگنه )راه و ساختمان56( به عنوان نائب رئیس و دکتر فرجی دانا به عنوان دبیر 

هیات امنای دوره دوم به اتفاق آراء، اعضای دور دوم انتخاب گردیدند.
با اهدای لوح تقدیر  و سکه یادمان هشتادمین سال  در این جلسه همچنین، 
تاسیس دانشگاه تهران، از زحمات و خدمات اعضای منتخب هیات امنای دوره اول 
تقدیر و تشکر بعمل آمد. ارایه گزارش عملکرد سال 93، ارایه گزارش بازرس قانونی 
از عملکرد بنیاد، تصویب تراز نامه مالی، تصویب برنامه و بودجه بنیاد در سال 94 و 
ارایه گزارش تهیه و تدوین برنامه استراتژیک بنیاد از دیگر بخشهای این جلسه بود.

این جلسه با گرفتن عکس یادگاری خاتمه یافت.

تاریخ برگزاری انتخابات از ساعت 20:00 روز 94/4/28 تا ساعت 20:00 روز 94/4/31 مطابق با ساعت: GMT 15:30 روز 
19 ژوئیه 2015 لغایت ساعت: GMT 15:30 روز 22 ژوئیه 2015 در نظر گرفته شد.

 GMT 15:30 نام نویسی کاندیدها از تاریخ 94/4/1 آغاز و حداکثر تا پایان ساعت 20:00 روز 94/4/21)مطابق با ساعت
روز 12 ژوئیه 2015 ( ادامه خواهد داشت و از صبح روز 94/4/23 اسامی کاندیدها بر تابلو و سایت کانون درج خواهد شد.

این انتخابات در تاریخ های 29 الی 31 تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

ه  نشگا دا ریاست  به سمت  بادی  احمدآ نيلی  محمود  دکتر  نتصاب  ا
روابط عمومی دانشگاه تهران گزارش داد: طی حکمی از سوی دکتر محمد فرهادی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محمود نیلی احمدآبادی به سمت ریاست 

دانشگاه تهران منصوب شد.
دکتر نیلی پیش از این به عنوان سرپرست دانشگاه مشغول به فعالیت بود که پس از 
تأیید شورای عالی انقالب فرهنگی، حکم ریاست وی از سوی وزیر علوم صادر شد.

انتصاب شایسته  فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران،  کانون مهندسین 
ایشان را به عنوان رئیس دانشگاه تهران تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون وی 

را از خداوند متعال مسئلت می نمائید.

موزشی  آ مدیرکل خدمات   ، فنی  نشکده  دا علمی  هيات  عضو 
تهران شد نشگاه  دا

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی، به  عنوان مدیرکل 
خدمات آموزشی دانشگاه تهران انتخاب شد.

روابط عمومی دانشکده فنی گزارش داد: دکتر محمد علی شریفی، رییس دانشکده 
مهندسی نقشه برداری، با حکم رییس دانشگاه تهران، به عنوان مدیرکل خدمات 
آموزشی دانشگاه منصوب شد. دکتر شریفی، عالوه بر مسئولیت دانشکده مهندسی 

نقشه برداری، سالها به عنوان مدیرکل آموزشی دانشکده فنی فعالیت نموده است.
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران انتخاب شایسته ایشان 

را تبریک می گوید.

گردهمایی عمومی تیر ماه کانون
موضوع گردهمایی: چشم انداز اقتصاد ایران پس از توافق 

سخنرانی دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور
مکان: تاالر رجب بیگی دانشکده فنی دانشگاه تهران

زمان: چهارشنبه 31 تیر ماه 1394، ساعت 17ـ  18 پذیرایی و دیدار دوستانه
سخنرانی آقای دکتر ساعت 18 الی 19، ساعت 19 الی 19:30 پرسش و پاسخ
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نی  فا دکتر  به  فنی  نشکده  دا تاسيس  سال  هشتادمين  یادبودهای  اهدای 

تکتا شرکت  ز  ا بازدید 

لی د عا له  حجت ا دکتر  با  ر  ا ید د
عصر روز پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه 1394، جلسه دیدار با دکتر حجت اهلل عادلی 
)راه و ساختمان52( استاد اسبق دانشکده فنی و عضو افتخاری FRF در هتل 
اسپیناس به همت و میزبانی مهندس هادی عزیززاده )عمران 66( برگزار گردید. در 

این دیدار هدایایی از طرف کانون به ایشان اهدا گردید.
دکتر عادلی پس از گذراندن دوره لیسانس و فوق لیسانس در دانشگاه تهران با 
استفاده از بورس تحصیلی همان دانشگاه دوره دکترای خود را در دانشگاه استنفورد 

به اتمام رساند.
وی پس از اخد دکترا به ایران بازگشت و مدتی نیز عضو هیات علمی گروه مهندسی 

عمران دانشکده فنی بود.
از ایشان چندین کتاب در ایران به چاپ رسیده است که مهم ترین آن ها عبارت 
است از:» 1000 مساله در مقاومت مصالح«، »تحلیل سازه ها«، »سازه های بلند« و 

»مهندسی زلزله«.
امریکا در  اوهایو  در حال حاضر دکتر عادلی دارای کرسی استادی در دانشگاه 
چندین رشته مختلف مانند هوا فضا، برق و کامپیوتر، مهندسی پزشکی، عمران، 

محیط زیست و ... است.
 Computer–Aided Civil and بین المللی  نشریات  سردبیر  ایشان  است  گفتنی 
و   Infrastructure Engineering، Integrated Computer–Aided Engineering

International Journal of Neural Systems نیز می باشد.
از وی در جشن هفتادمین سالگرد تاسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 

1383 به عنوان یکی از هفتاد نفر برگزیده خانواده فنی تجلیل به عمل آمد.

دیدار با دکتر علی اصغر فانی )راه و ساختمان59( وزیر آموزش و پرورش، توسط 
تعدادی از اعضای شورای عالی کانون در تاریخ 9 خرداد ماه 1394 در محل دفتر 

ایشان انجام شد.
از ایشان در جشن گرامیداشت هشتادمین سال تاسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران 
که در 6 اسفند ماه 1393 برگزار گردید، به عنوان یکی از دولتمردان خانواده فنی یاد 

شده بود.  وی به علت ماموریت کاری موفق به حضور در این جشن نشده بود.
 در این دیدار که مهندس حبیب اله بیطرف )عمران65(، مهندس محمد عطاردیان 
)راه و ساختمان 38(، دکتر محمد شکرچی زاده)عمران65( از اعضای شورای عالی، 
مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی)مکانیک59( رئیس هیات مدیره و مهندس 
میرعلیرضا مهنا )معدن67( دبیر کانون حضور داشتند، خالصه ای از فعالیت ها و 
برنامه های انجام شده به مناسبت هشتادمین سال تاسیس دانشکده فنی ارایه و 
سپس  لوح تندیس ایشان به همراه مجموعه کتاب 5000 سال مهندسی ایرانی و 

کتاب تاریخ 80 ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران به وی اهدا شد.

اعضای کمیته تخصصی مهندسی برق کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
فنی دانشگاه تهران، روز یکشنبه 10 خرداد ماه 1394 به بازدید از شرکت تکتا 
و  و بخش مهندسین  تولید  از قسمت های مختلف خط  اعضای کمیته  رفتند. 
طراحی، کنترل نهایی ساخت، خط مونتاژ، انبار، ساخت مکانیکی و شرکت تکتا 

بازدید به عمل آوردند.
های  دوره  برگزاری  این شرکت،  از  بازدید  از  کانون پس  برق  تخصصی  کمیته 
بازآموزی مشترک، ایجاد شرایط برای کارآموزی دانشجویان و اشتغال برای فارغ 

التحصیالن را در دستور کار خود قرار داد.
شرکت تکتا در سال 1356 به منظور تولید فرستنده ها و رله تلویزیوني با ظرفیتي که 
THOMSON/ جوابگوي نیاز کشور و منطقه خاورمیانه باشد طبق قرارداد با شرکت
رادیو  في مابین،  همکاري  قرارداد  اساس  بر  است.  تاسیس شده  فرانسوي   LGT
تلویزیون وقت، اقدام به ساخت کارخانه در محل فعلي شرکت با استانداردها و 

نقشه هاي شرکت فرانسوي نمود.

ن  ا عمر مهندسی  تخصصی  کميته  خلی  دا بات  نتخا ا م  دو ر  و د
ید  گرد ر  ا گز بر

کمیته تخصصی مهندسی عمران به عنوان اولین کمیته تخصصی مهندسین 
فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت  مجدد خود را از خرداد ماه 
سال 1393 آغاز نمود. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این کمیته اقداماتی 
از جمله برگزاری گردهمایی فارغ التحصیالن رشته مهندسی عمران را در فصل 
پاییز سال جاری با هدف ارتباط بیشتر و موثر فارغ التحصیالن و دانشجویان 

رشته مهندسی عمران در دستور کار خود قرار داده است.
کمیته های تخصصی شامل 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل به مدت 
دو سال توسط فارغ التحصیالن رشته مربوط انتخاب می شوند. بر اساس مصوبه 
داخلی کمیته تخصصی مهندسی عمران و با هدف مشارکت حداکثری اعضا 
کمیته، مقرر گردید هیات رییسه کمیته بصورت سالیانه در انتخاباتی از اعضا 
انتخابات برگزار گردید  تعیین شوند. از همین رو در جلسه اخیر کمیته این 
انتخاب  کمیته  رییس  بعنوان  نیز  دوره  این  در  حائری  سیدمحسن  دکتر  و 
مهندس  جایگزین  کمیته  رییس  نایب  مقام  در  برنده   مهسا  مهندس  شد. 
محمدهادی جلیلی و مهندس محمدحسین طالب پور در سمت منشی کمیته 

جایگزین مهندس محمدرضا نجفی ساروکالئی شدند.
کانون ضمن سپاس و قدردانی از هیات رییسه محترم پیشین کمیته تخصصی 
مهندسی عمران، آرزوی موفقیت های روز افزون برای هیات رییسه جدید را 

دارد.
مجدداً از تمام فارغ التحصیالن رشته راه و ساختمان ـ مهندسی عمران دعوت 
کانون  دبیرخانه  با  کمیته،  این  با  همکاری  جهت  تمایل  صورت  در  می شود 

تماس حاصل فرمایند.

معدن مهندسی  تخصصی  کميته  داخلی  نتخابات  ا ری  برگزا
در پی انتخابات کمیته تخصصی مهندسی معدن در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 
1394، اولین جلسه این کمیته در خرداد ماه برگزار گردید. در همین جلسه 
انتخابات داخلی نیز برگزار شد و آقایان مهندس محمدعلی مالک پور )معدن44( 
و  رئیس  نایب  عنوان  به  )معدن47(  ناصرنیا  هرمز  مهندس  رئیس،  عنوان  به 
مهندس امیرمحمد علی آبادی زاده )معدن89( به عنوان منشی کمیته انتخاب 

شدند.
مقرر شد این کمیته در اولین سه شنبه هر ماه جلسات خود را در دفتر کانون 

برگزار نمایند.

د موا و  متالورژی  مهندسی  تخصصی  کميته  داخلی  نتخابات  ا ری  برگزا
پس از برگزاری انتخابات کمیته تخصصی مهندسی متالورژی و مواد در تاریخ 6 خرداد 
ماه 1394، اولین جلسه این کمیته در تاریخ 19 خرداد ماه در اتاق شورای دانشکده 
مهندسی متالورژی و مواد با حضور رئیس این دانشکده برگزار گردید. در این جلسه 
انتخابات داخلی برگزار شد و آقایان دکتر سیدعلی سیدابراهیمی )متالورژی70( به 
عنوان رئیس، دکتر علیرضا آقامحمدی )متالورژی71( به عنوان نایب رئیس و دکتر 

امیرحسین پاک سرشت )متالورژی82( به عنوان منشی کمیته انتخاب شدند.
مقرر شد این کمیته جلسات خود را روزهای سه شنبه در اتاق شورای دانشکده برگزار 

نمایند.
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SPIE

SPIE

یالم ا به  ه  ز و ر ر  چها سفری 

 9 0 ودی  ر و نفت  مهندسی  نشجویان  ا د موختگی  آ نش  ا د جشن 

1394 ه  ما د  ا د خر ر  د نون  کا ه  مدیر هيات  تصميمات  خالصه 

تکنولوژي  نو  نا یش  هما

کمیته بازدید کانون سفری چهار روزه به استان ایالم را برای تعداد 28 نفر از اعضای 
کانون و همراهانشان از روز چهارشنبه 23 تا شنبه 26 اردیبهشت ماه 1394 تدارک 
دید. در این سفر از محوطه تاریخی بیستون، تاق بستان، سنگ نوشته تخت خان، غار 
زینگان، قلعه والی، بازار ایالم، شهر تاریخی سیمره، دریاچه دوقلو، پشت قلعه، تنگ 
بهرام چوبین و پل تاریخی گاومیشان بازدید به عمل آمد. سرپرستی این برنامه به 

عهده مهندس رضا یوسفی )عمران 77( بود.

جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 90 مهندسی نفت، روز 30 اردیبهشت 
ماه 1394 در آمفی تئاتر ساختمان مرکزی پردیس 2 دانشکده فنی با حضور 

دانشجویان، خانواده ها و تنی چند از اساتید و کارکنان دانشکده برگزار گردید.
در این مراسم پس از قرائت قرآن و سرود ملی و سخنرانی یکی از اولیا و یکی از اساتید 
دانشجویان به مرور خاطرات چهارساله خود در قالب پخش کلیپ و شعرخوانی پرداختند.
 بخش نخست برنامه با اجرای زنده یک آهنگ توسط دانشجویان و بریدن کیک 

دانش آموختگی و پذیرایی به پایان رسید.
بخش دوم مراسم با قرائت سوگندنامه و اهدای تندیس سردر دانشگاه تهران  به 
دانش آموختگان و تقدیر از آقای دولتشاهی و خانم ها اسماعیلی و آل خمیس به 

عنوان کارمندان نمونه از نگاه دانشجویان این مراسم برگزار شد.
گرفتن عکس با خانواده ها، به پرواز درآوردن بالن آرزوها و مراسم صرف شام حسن 

ختامی برای پایان این محفل دوستانه بود.
شایان ذکر است کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، انستیتو 

مهندسی نفت و آقای دکتر رسایی از اساتید دانشکده از حامیان این برنامه بودند.

همایش نانو تکنولوژي در تاریخ 3 خرداد ماه 1394 با حضور 80 نفر از دانشجویان 
و فارغ التحصیالن دانشکده مهندسي شیمي در تاالر رجب بیگي دانشکده فني 
برگزار شد. در ابتدا مهندس محمدباقر عراقي)شیمی42( به معرفي دکتر غالمعلی 
منصوري )شیمی 42( پرداخت،  سپس  دکتر  منصوري در خصوص فعالیت هاي 
تیم خود در حوزه نانو و کتاب هاي تالیف شده در این مورد سخن گفت. همچنین 
وی ضمن تعریفی از ابعاد نانو به افراد حاضر در جلسه جهت آشنایي، در ادامه در 
مورد ساختار، ویژگي ها و رفتار فازي سیاالت nano confined و شبیه سازي هاي 
انجام شده براي این سیاالت و انطباق نتایج شبیه سازي و تجربي توضیحاتی ارائه 
دادند. در انتهای سخنان دکتر منصوری جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و از طرف 

کانون نیز هدایایي به ایشان اهدا گردید.
از وی در جشن هفتادمین سالگرد تاسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 

1383 به عنوان یکی از هفتاد نفر برگزیده خانواده فنی تجلیل به عمل آمد.

-مقرر شد در رابطه با ساخت فیلمهای دانشکده فنی از دانشکده و بنیاد فنی 
درخواست گردد تا نسبت به مشارکت در پرداخت هزینه های مربوطه متناسب با 

موارد درخواستی آن سازمان ها اقدام نمایند. 
-برنامه ریزی برای گردهمایی های ماهیانه نیمه دوم سال انجام پذیرفت.

-تدارک و دعوت برای جلسه مشارکت در پروژه ساخت زمین پونک انجام گرفت.
-با بررسی های به عمل آمده قرار شد 3000 نسخه از مجموعه فیلم و کتاب » 
5000 سال مهندسی ایرانی« سفارش داده شود و قیمت پیش فروش آن برای 
تیراژهای باالی صد نسخه 1،000،000 ریال و کمتر از آن 1،200،000 ریال معین 
گردید. همچنین قیمت فروش پس از انتشار 1،400،000 ریال برای اعضای کانون 
و 1،600،000 ریال برای غیر عضو در نظر گرفته شد. قرارداد سفارش تولید نیز در 

این ماه منعقد گردید. 
-با هیات اجرایی انجمن فارغ التحصیل دانشکده صنعتی شریف در محل آن انجمن 
جلسه ای برگزار گردید. برای انجام فعالیت های مشترک مقرر شد کمیته ای با 
هیات اجرایی انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه شریف و حضور آقایان دکتر فرزانه، 

مهندس کمره ای و مهندس صالح آبادی تشکیل گردد.
-نتایج انتخابات کمیته تخصصی مهندسی متالورژی در جلسه قرائت و مورد تایید 

قرار گرفت. 
با  -امکان جذب آگهی برای سایت کانون بررسی و مقرر شد در این خصوص 

شرکت های مرتبط مذاکره گردد.
-نتایج انتخابات کمیته تخصصی مهندسی صنایع در جلسه قرائت و مورد تایید 

قرار گرفت.
-نتایج انتخابات داخلی کمیته تخصصی مهندسی عمران قرائت و مورد تایید قرار گرفت.
-مقرر شد نامه ای به شرکت های مرتبط با کانون ارسال و درخواست شود همکاران 
فارغ التحصیل فنی شاغل در آن شرکت ها را به کانون معرفی و در زمینه گردآوری 

حق عضویت درخواست همکاری نمایند.
-مقرر شد به حامیان پنج سال اخیر کانون نامه ای ارسال و درخواست شود به 

عضویت حقوقی کانون درآیند.
-مقرر شد طی نامه ای از کمیته های تخصصی درخواست شود گزارشی از عملکرد 

خود در زمینه تهیه سهیمه کارآموزی برای دانشجویان دانشکده فنی ارائه نماید.
و  جغرافیا  دانشکده  فارغ التحصیلی  تشکل های  با  کانون  دبیر  جلسه  -برگزاری 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و بحث و تبادل نظر در خصوص همکاری های 
مشترک و ضرورت و چگونگی تشکیل تشکل فراگیر فارغ التحصیالن دانشگاه تهران.
-جلسه مشارکت در پروژه ساخت زمین پونک در روز 5 خرداد ماه در محل کانون 

برگزار گردید و جلسه بعدی ابتدای ماه تیر تشکیل می شود.

93 و   92 سال  کشوری  نه  نمو ن  نشجویا ا د می  سا ا عالم  ا
اسامی دانشجویان نمونه کشوری، براساس آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری بر مبنای شاخص های علمی، فرهنگی و اجتماعی به 

تفکیک مقاطع تحصیلی اعالم شد.
روابط عمومی دانشکده فنی گزارش داد: 5 دانشجوی نمونه دانشکده هاي فني به 

ترتیب زیر و براساس آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه کشوری اعالم گردیدند.

1-           هدایت عزیزپور        مهندسی شیمی      دکترای تخصصی    1392

1-     میثم نصرالهی              مهندسی صنایع        دکترای تخصصی       1393
2-      ماشاهلل رضا کاظمی       مهندسی شیمی         دکترای تخصصی        1393

3-     محمدمهدی سمندری   مهندسی مکانیک     دکترای تخصصی        1393 
4-     جمال کزازی              مهندسی برق            کارشناسی

ردیف       نام و نام خانوادگی       رشته تحصیلی        مقطع تحصیلی       سال 

ردیف       نام و نام خانوادگی       رشته تحصیلی        مقطع تحصیلی       سال 
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كدپستي:  1413684941
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گالری گل گاردن
پیمانکاران،  مشاغل،  انواع  بانک ها،  شرکت ها،  توجه  قابل 

مشاوران و کارفرمایان
 ارسال انواع گل، تاج گل آپارتمانی جهت مراسم به اقصی نقاط 

تهران )تبریک و تسلیت و قدردانی و افتتاحیه مشاغل و ...(
با قیمت مناسب و متناسب با هر بودجه ای )زیر قیمت گل 

فروشی(
اشتراک هفته ای گل های شاخه ای جهت تلطیف فضاهای اداری

سفارشات به صورت تلفنی و با ارسال عکس برای شما
محدوده: خیابان فرشته

تلفن: 09365264621 ـ 09123762347 ـ 22011077

آینده بانکداری الکترونیک را در ذهن خالق شما می سازد.
شرکت توسن، فعال در زمینه ارائه راهکارهای بانکداری الکترونیک، به منظور 
تامین و تکمیل سرمایه انسانی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری 

می نماید.
خواهشمند است جهت آشنایی با شرایط و نحوه همکاری و ارسال رزومه به 
بخش »دعوت به همکاری« وب سایت www.tosan.com مراجعه نمایند.

کتاب »عبارات زیباي فارسي و انگلیسي« به قلم دکتر 
دانشکده مهندسي عمران  استاد  ایرج محمودزاده کني 

دانشکده فني تالیف و منتشر شد.
روابط عمومی دانشکده فنی گزارش داد، این کتاب که 
اکنون در دسترس خواستاران است،  چاپ دوم آن هم 
توسط  انتشارات آینده دانش در تهران منتشر شده است.

مدیر  و  امتیازی  صاحب  به  که  شماره 32  در  گیتانما 
بازنشسته  استاد  بهرامی،  نیکخواه  منصور  مسئولی 
بازگشت  موضوعات  به  می شود،  منتشر  فنی  دانشکده 
دلفین ها به دریا، پارک شگفت انگیز کوچک کانادا، الهه 

زنده نپال ودریای آرال و گناهان انسان پرداخته است.
بابک نیکخواه بهرامی نیز در سخن سردبیر به موضوع 

اصالحات ژنتیکی پرداخته است.

سینما و ادبیات در شماره 46 خود که صاحب امتیازی 
دهکردی  خسروی  همایون  مهندس  مدیرمسئولی  و 
)برق55( منتشر می شود، به موضوعات سینمای ترکیه،  
آغازبندی در سینمای ایران، گفت و گوی امید روحانی 
بهمن  با  اختصاصی  گوی  و  گفت  شیردل،  کامران  با 
فردوسی و گفت و گوی اختصاصی سینما و ادبیات با 
پاتریک مودیانو برنده جایزه نوبل ادبی 2014 می پردازد.

فنی ده  ا نو خا ات  ر نتشا ا معرفی 

    جناب آقای مهندس محمدحسین اوحدی )عمران92(
کانون درگذشت پدربزرگ 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.

ابن رسول صنعتی، سیروس
احمدزاده هروی، محمود

افضلی، شهریار
بقائی، هوشنگ

بیطرف، حبیب اله
پیروزمند، عبدالمجید

چراغی، محسن
حوریزاد، علی

سپاهی، محمدمهدی
سرحدی، خورشید

صمدی، البرز
ظهوری، حبیب اله
فارسي، علی اصغر
فخفوري، علیرضا
فرخی، احمدرضا
فطوره چی، علی

کربالیی مطلب، مونا
المعی رشتی، سعیده

محسنین، جمیل
محسنین، سیروس

مهاجر و پسران، ایرج
میهمی، رضا

نظری، حمید

    جناب آقای دکتر وحید اوحدی )عمران 67(
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 میرجهانگیر واقفی کیا )برق55( 

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

    جناب آقای دکتر حسین روایی )راه و ساختمان 66(
کانون درگذشت برادر 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 سیدمجتبی کشفی )معدن75(

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.

سرکار خانم مهندس مریم ساالری )معدن78(
قدم نو رسیده  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از خداوند متعال 

خواستاریم.

جناب آقای مهندس پوریا قدس )عمران79(
قدم نو رسیده  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از خداوند متعال 

خواستاریم.
جناب آقای مهندس سعید جوالیی )برق83(

قدم نو رسیده  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از خداوند متعال 
خواستاریم.

سرکار خانم مهندس نسا فرشته صنیعی )متالورژی85(
آغاز زندگی مشترکتان را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از خداوند 

متعال خواستاریم.

جویندگان کار

فرصت های شغلی

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

  تجربه: مدیر پروژه ـ پیمانکار
سابقه: 25 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد:5265                          رشته: عمران ـ عمران          سابقه: 10 سال      
تخصص: سرپرست دفتر فنی          تجربه: پیمانکار           نوع همکاری: تمام وقت                 

کد:744                                              رشته: مکانیک
تخصص و تجربه: ـ                                 سابقه: 1 سال         

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

تخصص و تجربه: ـ 
سابقه: ـ

کد: 743 
رشته:برق ـ قدرت         سابقه:5 سال

تخصص و تجربه: طراحی و محاسبات تاسیسات 
الکتریکی و کنترل و مسلط به نرم افزار های برقی

سابقه: ـ

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

 تجربه: مشاور ـ پیمانکار
سابقه:2 سال نوع همکاری: تمام وقت


