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ن نو کا د  لگر سا جشن 

جشن سالگرد کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی عصر چهارشنبه 28 بهمن در تاالر چمران دانشکده فنی با حضور جمع کثیری از دانش آموختگان 
و دانشجویان و دوستداران فنی برگزار شد. این جشن مصادف بود با 25 امین سالگرد تاسیس این نهاد و عالوه بر اعضای شورای عالی و هیات مدیره کانون، 
رییس دانشکده فنی، برخی از مسئوالن و استادان و اعضای هیات علمی دانشکده فنی و برخی از اعضای انجمن های فارغ التحصیلی دانشکده های مهندسی 
دیگر نیز در آن حضور یافتند. این مراسم به تجلیل از فارغ التحصیالن 50 سال قبل و معرفی مهندس برجسته سال 1394 اختصاص داشت.این مراسم با خیر 
مقدم مهندس روزبه صالح آبادی، دبیر کانون افتتاح شد. وی در سخنان خود ضمن اشاره ای کوتاه به فعالیت های کانون، بیست و پنجمین سالگرد تاسیس 
این نهاد را به تمام دانش آموختگان این دانشکده و دوستداران کانون تبریک گفت. دکتر محمود کمره ای، رییس دانشکده فنی در سخنانی کوتاه، 
گزارشی از وضعیت کنونی دانشکده ارایه داد. وی تاکید کرد که هنوز دانشکده فنی در رنکینگ های جهانی، با فاصله ای زیاد، بهترین رتبه 
را در بین دانشکده های مهندسی ایران دارد. در بخش بعدی برنامه، نوبت به معرفی مهندس برجسته رسید. با پخش فیلمی از فعالیت ها و 
زندگی حرفه ای دکتر مرتضی زاهدی، وی به عنوان مهندس برجسته سال 1394 معرفی شد. دکتر زاهدی از اعضای تاثیرگذار کانون و در 
چند دوره رییس شورای عالی بوده است. دکتر زاهدی پس از دریافت لوح در سخنانی با تشکر از استقبال دانش آموختگان و دانشجویان 
از جشن سالگرد کانون، گفت: »این که نسل جوان از فنی از کانون استقبال می کند، نشان از خصوصیتی دارد که تنها در فنی وجود دارد 
و آن فنی بودن است.« در بخش بعدی برنامه، مراسم تجلیل از دانش آموختگان 50 سال قبل دانشکده فنی آغاز شد. در این بخش فیلم 

تاثیرگذاری از تجدید دیدار این دانش آموختگان کهنه کار پخش شد.

باز هم فنی یک است

جشن است که نوروز به پا خاسته است.             شادی و سعادت جهان آن تو باد

اعضای  از  ای،  کمره  محمدرضا  مهندس  سپس 
با  ارتباط  روند  از  گزارش  کانون،  تجلیل  کمیته 
بعدی  بخش  در  داد.  ارایه   1344 سال  مهندسان 
دقایقی  با  فنی  خانواده  قبل  سال  درگذشتگان  یاد 
سکوت گرامی داشته شد. در بخش دیگر برنامه از 
اعضای شواری عالی و هیات مدیره و هیات بازرسان 
را  گروه  این  معرفی  شد.  تجلیل  قبل  دوره  دبیر  و 
برعهده  زاده، رییس هیات مدیره  امام جمعه  دکتر 
رییس  پور  حسن  مهندس  بعد  بخش  در  داشت. 
کمیته تجلیل، با ارایه توضیحاتی از فعالیتهای این 
پرداخت.  تجلیل  کمیته  اعضای  معرفی  به  کمیته 
و  کمیته  این  اعضای  جمعی  دسته  عکس  از  پس 
پذیرایی از مهمانان، بخش پایانی مراسم که اجرای 
موسیقی سنتی توسط گروه علی زندوکیلی بود، اجرا 

شد. مراسم ساعت 21  پایان یافت.
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تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  دانش آموختگی  دوره  پنجمین  و  هفتاد  مراسم 
چهارشنبه صبح 12 اسفند با حضور فارغ التحصیالن دانشکده فنی در سال 94، 
نایب رییس  از دانشکده های فنی،  رییس دانشکده فنی،  معاونان، روسای برخی 
شورای عالی و دبیر کانون، برخی از اعضای شورای عالی کانون و جمع کثیری از 

خانواده های فارغ التحصیالن  در تاالر چمران دانشکده فنی برگزار شد. 
در این مراسم، دکتر عقیل یوسفی کما، معاون پژوهشی دانشکده فنی، به عنوان 
نخستین سخنران این جشن گفت: » دانشجویان باید دو مولفه هدف و آرزو را برای 
ادامه و تعیین مسیرشان همیشه مد نظر داشته باشند. مشکلی که هم اکنون در 

اکثر جوانان وجود دارد، نداشتن آرزوهای بزرگ و افکار ژول ورنی است.«
کانون،  عالی  شورای  نایب رییس  بیطرف،  حبیب اهلل  مهندس  بعدی  سخنران 
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشکده فنی و رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران،  
بود که شیوه ارتباط کانون با فارغ التحصیالن را تشریح کرده و تاریخچه تاسیس 

بنیاد حامیان را بازگو کرد. 
وی خطاب به دانش آموختگان گفت: »شما باید به رسالت یک مهندس در جمهوری 
اسالمی ایران توجه و عنایت داشته باشید و بدانید چه نقش مهمی در کشور ایفا 

خواهید کرد.«
در بخش بعدی،  مهندس روزبه صالح آبادی، دبیر کانون فنی به سخنرانی پرداخت. 
بزرگترین و  از  فارغ التحصیل دانشکده فنی یکی  وی گفت:  »کانون مهندسین 
باثبات ترین نهادهای دانش آموختگی است که فعالیتش را از سال 1369 شروع 
کرده است. در این کانون بیش از 11 هزار فارغ التحصیل در مقاطع سنی مختلف 
از نخستین دوره مانند پروفسور رضا تا کنون عضو هستند و شما در جایی مانند 

کانون می توانید با مجموعه 75 دوره دانش آموختگان آشنا شوید.«
مهندس محمدرضا انصاری )راه و ساختمان 47(، مدیرعامل کیسون و عضو شورای 
عالی کانون، سخنران بعدی مراسم بود که به عنوان یکی از دانش آموختگان ویژه 
دانشکده فنی سخن گفت.وی با اشاره به شرایط پسابرجام، شرایط کشور را برای 

شروع پروژه های جدید و اشتغال دانش آموختگان جدید مستعد توصیف کرد. 
وی گفت: »در زمان خوبی فارغ التحصیل شده اید. شک نداشته باشد 10 تا 15 سال 

آینده اقتصاد ایران مقام اول منطقه را خواهد داشت.«
در بخش بعدی دکتر محمود کمره ای، رییس دانشکده فنی با تایید سخنان، از 
دانش آموختگان خواست ارتباط خود را با دانشکده فنی حفظ کرده و از طریق دو 

نهاد کانون فنی و بنیاد فنی از دانشکده حمایت کنند. 
دکتر کمره ای گفت: »این دانشکده انسان ساز است. افرادی را تربیت کرده که در 
همه ابعاد اشتهار دارند. بسیاری از دانش آموختگان فنی به موارد دیگری به جز 

مهندسی در جامعه مشهور هستند.«  
در پایان رتبه های برتر دانش آموختگان با حضور بر روی سن جوایز خود را دریافت 
کردند. کانون نیز در این بخش هدایایی برای برندگان المپیاد کشوری در نظر 

گرفته بود.

دکترای افتخاری دانشگاه تهران به پروفسور لطفی زاده اعطا شدمراسم هفتادوپنجمين دوره دانش آموختگی دانشکده فنی  برگزار شد

شد گرفته  صنایع جشن  مهندسی  نشکده  دا تاسيس  سالگرد  بيستمين 

با  صنایع  مهندسی  دانشکده  تاسیس  سال  بیستمین  سالگرد  جشن 
حضور دکتر کمره ای، رییس دانشکده فنی، دانش آموختگان و استادان 
این دانشکده صبح روز 29 بهمن در تاالر چمران دانشکده فنی برگزار 

شد.
در این مراسم دکتر کامران رضایی از افراد تاثیرگذار در تاسیس گروه 
مهندسی صنایع فنی سخنانی ایراد کرد. وی در سخنان خود به تشریح 
فرآیند و نحوه تشکیل گروه مهندسی صنایع با همکاری دکتر آزاده و 
پرداخت. صنایع،  دانشکده  علمی  هیات  کنونی  اعضای  از  ربانی،  دکتر 

به  که  دانا  فرجی  دکتر  و  نیلی  دکتر  ای،  دکتر کمره  از  وی همچنین 
خاطر حمایت همیشگی شان در  پیشبرد اهداف دانشکده صنایع تشکر 
و قدردانی ویژه کرد. در بخش بعدی دکتر کمره ای، رییس دانشکده 
در  صنایع  مهندسی  گروه  گیری  شکل  نحوه  خود  سخنرانی  در  فنی 
دانشکده  رییس  کرامتی  دکتر  آن  از  پس  کرد.  تشریح  را   1374 سال 
صنایع به تفصیل به معرفی ساختار دانشکده صنایع، شامل گروه ها و 
گرایشهای رشته، برنامه های توسعه رشته، معرفی اعضای هیات علمی، 
پروژه های در دست انجام پرداخت. در ادامه پیام دکتر آزاده، یکی از 
افراد تاثیرگذار در شکل گیری رشته مهندسی صنایع در دانشکده فنی 

دانشگاه تهران، توسط دکتر رضایی قرائت شد. 
بیستمین  تبریک  با  فنی،  کانون  دبیر  آبادی،  صالح  مهندس  همچنین 
و            کانون  معرفی  به  صنایع،  مهندسی  دانشکده  تاسیس  سالگرد 
و  کانون  های  برنامه  و  اهداف  بیان  و  آن  ذیل  تخصصی  های  کمیته 
کمیته های تخصصی پرداخت و با ذکر اسامی از تالش کمیته تخصصی 

مهندسی صنایع به عنوان همکاران خود در کانون قدردانی کرد.
در انتها گروه موسیقی برنامه ای اجرا کرد و مراسم با صرف ناهار پایان یافت.

مراسم نکوداشت پروفسور لطفی علی عسگرزاده، معروف به لطفی 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  با حضور   اسفند   18 سه شنبه  عصر  زاده 
فناوری، رییس دانشگاه تهران، رییس دانشکده فنی، رییس و اعضای 
انجمن سیستم های فازی ایران و مهمانان خارجی این انجمن در 
از  زاده  پروفسور  شد.  برگزار  فنی  دانشکده  چمران  شهید  تاالر 
دانشجویان نخستین دوره های دانشکده فنی بوده و دانش آموخته 

رشته مهندسی برق در سال 1321 است.
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ر شد برگزا صنایع  مهندسی  تخصصی  کميته  نتخابات  ا

کانون اعضای  ز  ا کمک  درخواست  و  مير صدر  ا دکتر  برای  حادثه 

صدر،  امیر  دکتر  شدیم  خبر  با 
عمران  مهندسی  فارغ التحصیل 
 2015 اکتبر  در  فنی،  دانشکده 
بریتیش کلمبیا  در کوهستان های 
مشغول  که  حالی  در  کانادا 
دیگری  شخص  به  کمک رسانی 
است.  شده  حادثه  دچار  بوده، 
وی  حادثه،  این  اثر  بر  متاسفانه 
و  شده  آسیب  دچار  سر  ناحیه  از 
در طول بیش از 4 ماه گذشته در 
معالجات  است.  بوده  کما  حالت 
دارد.  ادامه  کماکان  وی  روی  بر 
با توجه به وضعیت جسمی وی و 
معالجات  ادامه  وارده،  آسیب  نوع 
تنها در بیمارستانی در آمریکا قابل پیگیری است. با توجه به هزینه های 
فنی  دانشکده  فارغ التحصیالن  میان  کمپینی  صدر،  دکتر  درمان  باالی 
کانون  است.  شده  آغاز  درمانی  هزینه های  تامین  جهت  وی  دوستان  و 
حمایت  در  خود  رسالت  بنابر  فنی  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین 
درخواست  کانون  عضو  دانش آموختگان  تمام  از  فنی،  خانواده  اعضای  از 
درمانی،  هزینه های  تامین  و  حرکت  این  از  حمایت  جهت  می کند، 
سایت  در  که  اینترنتی  آدرس  طریق  از  را  خود  خیرخواهانه  کمک های 

کانون درج شده است واریز نمایید.

با   1394 اسفند   10 دوشنبه  عصر  معدن  تخصصی  کمیته  گردهمایی 
موضوع »نقش زمین شناسی مهندسی و معدن کاری در پروژه های بزرگ 
از  بیش  حضور  با  معدن  دانشکده  آمفی تئاتر  در  عمرانی«  و  ساختمانی 
50 نفر از دانش آموختگان این رشته برگزار شد. در این گردهمایی دکتر 
یونسکو در سال 1985 میالدی  ارشد  امینی)معدن 43(،مشاور  مرتضی 
به  کانون،  دبیر  صالح آبادی،  مهندس  همچنین  پرداخت.  سخنرانی  به 

نمایندگی از هیات مدیره کانون در این گردهمایی حضور یافت.

گشت یک روزه معادن نمک گرمسار و بازدید از کاروانسرای دیرگچین، جمعه 
30 بهمن با حضور 31 نفر از اعضای کانون و همراهانشان برگزار شد. این 
گشت و گذار از ساعت 6 صبح آغاز شد و همسفران ابتدا صبحانه را در مجتمع 
»منتظر قایم« گرمسار صرف کردند و سپس به بازدید از معدن نمک میالد 

گرمسار پرداختند. 
در این معدن، استخراج نمک به شیوه حفر تونل در دل کوه های نمکی انجام 
می شود و طبق هماهنگی های انجام شده با مسئوالن معدن، همسفران عالوه 
بر گشت وگذار در تونل ها، از باالی دیواره های مرتفع نیز به تماشای فرآیند 
شگفت انگیز استخراج در این معدن نشستند. بعد از این برنامه، نوبت به بازدید 
از کاروانسرای 1800 ساله »دیر گچین« رسید که در نزدیکی چرمشهر قرار 
دارد. دیر گچین که در دوره صفویه بازسازی شده، به مادر کاروانسراهای ایران 
معروف شده و معماری اش کامال اصولی و حرفه ای است. همسفران پس از 
بازدید از کاروانسرا و شنیدن توضیحات کارشناس اداره میراث فرهنگی، ناهار 
را در حیاط و اتاق های کاروانسرا صرف کردند و با نزدیک شدن به غروب، از 
مسیر ورامین به تهران برگشتند. سرپرستی و دستیاری این برنامه به ترتیب به 
عهده مهندس رضا یوسفی و مهندس زینب حاجی حسینی، از اعضای کمیته 

بازدید بود.

گل گشت یک روزه گرمسار و کاروانسرای دیرگچين

گردهمایی کميته معدن 

سال یان  پا ر  د نون  کا ن   ا یگر ر یا و  ن  ا ر یا م  شا
دانشگاه  باشگاه  در  اسفند، سه شنبه شب   18 فنی،  کانون  یاریگران  و  یاران 
تهران گرد هم آمدند تا خستگی یک سال تالش بی وقفه را در ضیافت شامی 
از تن به در کنند. در این ضیافت شام که به سنت هر ساله کانون، در پایان 
سال برگزار می شود، حامیان مالی، برخی از اعضای شورای عالی، اعضای هیات 
مدیره و اعضای کمیته های مختلف کانون، حضور یافتند. در جشن امسال به 
ابتکار هیات مدیره از همه فعاالن کمیته ها با اهدای لوح تقدیر شد. همچنین 
به حامیان مالی، نشان دست سازی دانشکده فنی اهدا شد. تفاوت دیگر این 
ضیافت با سال های قبل، حضور فعال کمیته های تخصصی بود.در این مراسم، 
مهندس صالح آبادی، دبیر  کانون، با تشکر از هیات مدیره دوره دوازدهم، از 
دکتر امام جمعه زاده، رییس هیات مدیره، این دوره، مهندس مسگرپور، رییس 
هیات مدیره دوره قبل و مهندس مهنا دبیر دوره قبل برای تقدیر از یاران و 
یاریگران کانون در سال 94 دعوت کرد. در ادامه به حامیان مالی و اعضای 
کمیته های مختلف کانون، لوح تقدیر اعطا شد. همچنین برای فعال ترین عضو 

هر کمیته  جایزه در نظر گرفته شده بود که به آنان تقدیم شد.
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مجله ))سینما و ادبیات(( شماره 51
برخی مطالب که در این شماره میخوانیم:

سینمای فرانسه، نیم ویژه نامه ی ژاک اودیار
جدایی سینما از ادبیات از منظر نغمه و مجید اسالمی
نشست اختصاصی سینما وادبیات با کریستین تامسون

صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه جناب آقای 
دهکردی)برق 55(  خسروی  همایون  مهندس 

میباشد.

فنی ده  ا نو خا ات  ر نتشا ا معرفی 

 جناب آقای مهندس کیوان حاجی بهرامی )متالورژی76( 
آغاز زندگی مشترکتان را تبریک و تهنیت عرض نموده و سالمتی و سعادت 

شما را از خداوند متعال خواستاریم.

دوماهنامه سیاسی راهبردی چشم انداز شماره 
96

برخی مطالب که در این شماره میخوانیم:
دفاعیه عمویی از افسران توده 

عراق  به  امریکا  حمله  ،ارزیابی  ها  زندان  در  نوروز 
صنعت  بحران  از  خروج  راهکار  آن  پیامدهای  و 
و  امتیازی  صاحب  به  نشریه  و...این  خودروسازی 
مدیرمسئولی مهندس لطف اهلل میثمی )معدن 42( 

میباشد.

دفتر مشترک وکال و مهندسان
مشاوره،وکالت،داوری و قراردادهای مهندسی

قراردادهای مشارکت در ساخت-تعاونی های مسکن
حق الزحمه پس از موفقیت-88565964

جویندگان کار
کد: 3678 رشته: عمران-سازه

تخصص: طراحی،نظارت،اجرای سازه بتنی
 تجربه:مشاوره و پیمانکار و...  سابقه:13سال

نوع همکاری: تمام وقت

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

تجربه:مدلسازی غیرخطی،طراحی سازه  و....
سابقه: 3سال نوع همکاری: نیمه وقت

کد:9182 رشته:شیمی فرآیند
تخصص:-

 تجربه: کارآموزی
سابقه:5ماه نوع همکاری: نیمه وقت

کد: 559 رشته: عمران-عمران
تخصص:نظارت پیمانکاری امور قراردادها

 سابقه: 22سال نوع همکاری: تمام وقت

کد: 7314 رشته :عمران
تخصص: سازه ژئوتکنیک
تجربه:مشاور-پیمانکار

سابقه: 5سال نوع همکاری: تمام ،نیمه وقت

کد: 6075 رشته: عمران-خاک و پی 
تخصص:ژئوتکنیک

تجربه:گودبرداری ساختمان
سابقه:8 سال نوع همکاری:تمام وقت

کد:8648 رشته: عمران-زلزله
صنعتی-هماهنگ کننده  سازه  تخصص:طراح 

 پروژه تجربه:طراح سازه صنعتی و...
سابقه:3سال نوع همکاری: تمام وقت

کد:9372 رشته: شیمی فرآیند
تخصص:ـ 

 تجربه:کارآموزی
سابقه:1.5سال  نوع همکاری: نیمه وقت

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

سابقه:2 سال نوع همکاری: تمام وقت

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

 تجربه: 
سابقه:4 سال نوع همکاری: تمام وقت

فرصت های شغلی
کد: 738 رشته: مهندسی

تخصص و تجربه : تسلط مناسب بر امار و نرم افزارهای 
اتوکد، فتوشاپ و ترجمه انگلیسی

سابقه: ـ

کد: 743 رشته: برق ـ قدرت
تاسیسات  محاسبات  و  طراحی  تجربه:  و  تخصص 

الکتریکی و کنترل و مسلط به نرم افزارهای برقی
سابقه: 5 سال

کد: 737 رشته: عمران ـ سازه ـ زلزله
هندسی  طراحی  و  آشنایی  تجربه:  و  تخصص 

ترافیکی راه و تقاطع
سابقه: 3 سال

سابقه: ـ سال نوع همکاری: تمام وقت
کد: 741 رشته: عمران

سرپرست  ـ  پروژه  مدیریت  تجربه:  و  تخصص 
کارگاهـ  دفتر فنیـ  اجرای پل های بزرگ و خاص

سابقه: از 5 تا 15 سال
سابقه: ـ سال نوع همکاری: تمام وقت

کد:745 رشته:مکانیک 
و  اتوکد  به  کامل  آشنایی  تجربه:  و  تخصص 

طراحی دو بعدی و سه بعدی 
سابقه: -

سابقه: ـ سال نوع همکاری: تمام وقت

کد:746  رشته:عمران-مکانیک
تخصص و تجربه: پروژه های اجرایی

سابقه: 4سال 

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

 تجربه: 
سابقه:4 سال نوع همکاری: تمام وقت

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

 تجربه: 
سابقه:4 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد:6919 رشته: مکانیک-تبدیل انرژی
تخصص: تاسیسات-محاسبات

 تجربه: مشاور
سابقه:1 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد:3542 رشته:عمران-ژئوتکنیک
تخصص: مشاور

 تجربه: 
سابقه:7 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد:9389 رشته: عمران
تخصص: -

 تجربه: مشاوره -طراحی
سابقه:- نوع همکاری: تمام وقت

کد:4754 رشته: عمران
تخصص:اجرا-نظارت

 تجربه: مشاور-پیمانکار
سابقه:14سال نوع همکاری: تمام وقت

کد:9081 رشته: مکانیک
افزارهای  نرم  با  مدلسازی  و  تخصص:طراحی 

انسیس فلوئنت-طراحی تجهیزات نفتی
 تجربه:  سابقه:2سال-تمام وقت

سابقه:4 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد:7653 رشته: عمران
تخصص: طراح سزه های بتنی-مهندس ناظر
 تجربه: طراحی ایستگاههای مترو مخازن آب

سابقه:5سال نوع همکاری: تمام وقت

کد:2656 رشته: عمران-عمران
تخصص: سرپرست کارگاه-سرپرست دفترفنی

 تجربه: اجرای سازه های صنعتی و..
سابقه:20 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد:2656 رشته: عمران-عمران
تخصص: سرپرست کارگاه-سرپرست دفترفنی

 تجربه: اجرای سازه های صنعتی و..
سابقه:20 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد:7297 رشته: عمران-خاک و پی
تخصص: -خاک و پی و ژئوتکنیک

 تجربه: پیمانکار
سابقه:6ماه  نوع همکاری: تمام وقت

کد:2463 رشته: عمران
تخصص:نظارت کارگاهی

 تجربه: مشاور و پیمانکار
سابقه:22 سال نوع همکاری: ساکن رشت
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