
بولتن داخلي كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران

پيام نامه
شهریور 1394

سيزدهم  دوره  عالى  شوراى  ر  كا به  شروع 

سپاس و  نى  قدردا

روز پنجشنبه 31 مرداد ماه آخرین جلسه شورای عالی دوره دوازدهم و اولین جلسه 
شورای عالی دوره سیزدهم در محل اتاق شورای دانشکده فنی برگزار گردید. در ابتدا 
صورتجلسه قبلی شورا قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. سپس دبیر کانون گزارش 
فعالیت های آخرین ماه دوره دوازدهم را ارائه کرد. با تصویب گزارش، خاتمه کار این 
دوره توسط آقای دکتر پرویز جبه دارماراالنی رئیس شورا اعالم گردید. سپس اعضای 
هیات رئیسه مجمع مشتمل بر آقایان مهندس رفیعی طباطبایی، مهندس گواهی و 
خانم ها مهندس لکستانی و حیدرلو اداره جلسه را بر عهده گرفتند. آقای مهندس 
رفیعی رئیس مجمع، پس از مروری بر برگزاری انتخابات و نتایج آراء، از دست اندرکاران 
برگزاری انتخابات به ویژه هیات اجرایی انتخابات )آقایان دکتر نعمت الهی، دکتر چینی، 
مهندس عراقی، مهندس مهاجرین آریایی و خانم مهندس فرخی( تشکر و قدردانی 
کرد. ایشان سپس با دعوت از رئیس سنی جلسه، آقای مهندس عطاردیان، اداره 
اولین جلسه دوره سیزدهم را به ایشان سپرد. طبق دستور کار، اعضای شورای عالی 
نسبت به انتخاب هیات رئیسه شورای عالی اقدام کردند. بدین ترتیب آقای دکتر 
پرویز جبه دار به عنوان رئیس، مهندس محمد عطاردیان نایب رئیس اول، مهندس 
حبیب اله بیطرف نایب رئیس دوم و مهندس مهسا برنده به عنوان منشی شورا برگزیده 
شدند. شورا در ادامه کار خود، به بحث و تبادل نظر در خصوص اعضای هیات مدیره 
پرداخت و در نتیجه آقایان مهندس محمدرضا محمدآبادی کمره ای، مهندس روزبه 
صالح آبادی، مهندس علی امام، دکتر محمدحامد امام جمعه زاده، مهندس علیرضا 
عالم زاده، مهندس میرعلیرضا مهنا، مهندس امیراسماعیل حسن پور به عنوان اعضای 
اصلی و آقایان مهندس حسین شهابی و مهندس امیرحسین نیکخواه به عنوان اعضای 

علی البدل انتخاب شدند.

دبیر کانون در پایان دوره مسئولیت خود از اعضا، حامیان و همکاران کانون به خاطر 
مساعدت و حمایتهایشان تشکر و قدردانی کرد.این متن بدین شرح است:

به نام خدا
اکنون که دوره دو ساله مسئولیت اینجانب به عنوان دبیر کانون به پایان رسیده 
است، لذا بر خود واجب می دانم که از همکاری صمیمانه، همدلی و حمایت بی بدیل 
دانش آموختگان گرامی، دانشجویان عزیز، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان 
تالشگر دانشکده فنی و دبیرخانه کانون تشکر کرده و از لطف و محبت بی دریغ آنان 

قدردانی نمایم.
از اعضای محترم کانون که در این دوره علیرغم وجود مشکالت و کمبودها یاری رسان 
و  دو ساله درخشان  کارنامه  این  در  آنچه که  بوده اند، صمیمانه سپاسگزارم. هر 
افتخارآفرین می نماید مرهون کار گروهی، تالش مسئوالنه و حمایت و همبستگی 
اعضای فعال بویژه اعضای جوان کانون بوده است. به دور از تعارفات معمول و شکسته 
نفسی های نمایشی، مسئولیت کاستی ها و ناکارآمدی های موجود به عهده اینجانب 

می باشد که از همه شما پوزش می طلبم.
بدون تردید موفقیت و آوازه بلند کانون ما، مرهون یاران و یاریگرانی بوده است که 
بدون هیچگونه چشمداشتی برای پیشبرد اهداف کانون دلسوزانه تالش نموده اند. 
امری که ناشی از وفاداری، ارزشمداری و یکپارچگی خانواده بزرگ فنی است. امید آن 

که ادامه دهندگان این راه نیز چنین باشند.
یادمان باشد که تاریخ دانشکده فنی داستان یک دانشکده و دانشگاه نیست، داستان 
یک سرزمین و یک ملت است. سرزمینی که در آن خرده فرهنگ ها و سالیق گوناگون 
است، سرزمینی که به پشتوانه تجارب ارزشمند پیشکسوتان و پویایی و سرزنده ای 
مهندسان جوان خود سرمایه اجتماعی کم نظیری را در دل خود دارد، سرزمینی با 

همه فراز و فرودهای تاریخی خود و این تاریخ جریان دارد....
                                                                            با بهترین آرزوها
                                                                                    میرعلیرضا مهنا

                                                                  دبیر کانون در دوره دوازدهم

كانون ماه  د  مردا گردهمایى  در  سركش  زن  كردن  م  ا ر نمایش 
گردهمایی عمومی مرداد ماه کانون به نمایش رام کردن زن سرکش اثر ویلیام 
شکسپیر و کارگردانی مریم کاظمی اختصاص داشت. این برنامه روز چهارشنبه 28 
مرداد ماه 1394 با حضور 230 نفر از اعضای کانون و خانواده هایشان در تاالر ایوان 

شمس برگزار شد.
در انتهای این نمایش مهندس محمد عطاردیان )راه و ساختمان 38( عضو شورای 
عالی کانون با اهدای کتاب و فیلم 5000 سال مهندسی ایرانی به کارگردان این 

نمایش، از وی قدردانی به عمل آورد. 

نقشه بردارى مهندسى  نشکده  دا رئيس جدید  معرفى 

مهندسى علوم  نشکده  دا رئيس  معرفى 

روابط عمومی دانشکده فنی گزارش داد: با توجه به پیشنهاد رییس دانشکده فنی و 
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه تهران، دکتر عبدالرضا صفری دانشیار دانشکده 
مهندسی نقشه برداری، به مدت سه سال به عنوان »رئیس دانشکده مهندسی 
نقشه برداری« دانشکده فنی منصوب شد. کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 

فنی دانشگاه تهران انتصاب شایسته ایشان را تبریک می گوید.

روابط عمومی دانشکده فنی گزارش داد: با توجه به پیشنهاد رییس دانشکده فنی و 
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه تهران، دکتر دارا معظمی استاد دانشکده علوم 
مهندسی به مدت سه سال، به عنوان »رئیس دانشکده علوم مهندسی«  دانشکده 
فنی منصوب شد. کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران 

انتصاب شایسته ایشان را تبریک می گوید.

گردهمایی عمومی شهریور ماه کانون

زمان: چهارشنبه 25 شهریور ماه 1394             ساعت: 17 الی 18 پذیرایی و دیدار دوستانه و ساعت 18 آغاز سخنرانی           مکان: تاالر رجب بیگی دانشکده فنی دانشگاه تهران

دکتر منوچهر شیبانی اصل
مدیرکل سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای

مهندس محسن بهرام غفاری
عضو اصلی شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و

 رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
مهندس نادر نجیمی

رئیس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان و عضو مبحث دوم
دکتر بهروز گتمیری

عضو شورای عالی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی

پنل تخصصی با موضوع:
رویکردهای جدید در کنترل ساختمان در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

سخنرانان:
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دره پلنگ  در جنگل  روزه  یک  گلگشت 

كشور برگزیده  نشجوى  دا فنى،  نشکده  دا صنایع  مهندسى  نشجوى  دا

گرفت  ر  ا قر برتر جهان  ه  نشگا دا  300 بين  در  ن  تهرا نشگاه  دا

تهران،  نشگاه  دا فنى  هاى  نشکده  دا بندى جدید،  تبه  ر یک  براساس 
شد كشور  ول  ا تبه  ر و  56 جهان  تبه  ر

فنى نشکده  دا  1347 ورودى  نش آموختگان  دا ر  دیدا تجدید 

کمیته بازدید کانون، گلگشت یک روزه در جنگل زیبای پلنگ دره واقع در منقطه 
سواد کوه را روز جمعه 9 مرداد ماه 1394 برای 31 نفر از اعضا و همراهانشان برگزار 
کرد. حاضرین پس از صرف صبحانه در نزدیکی فیروزکوه به سمت شیرگاه رفته و در 
آنجا وارد مسیر فرعی و خاکی منتهی به جنگل شدند. شرکت کنندگان بعد از پیاده 
شدن از ماشین، حدود یک ساعت در جنگل پیاده روی نموده و در قسمت-هایی از 
مسیر از رودخانه جاری در میان جنگل عبور کردند. متأسفانه به دلیل خشکسالی های 
اخیر میزان آب رودخانه بسیار کمتر از حد مورد انتظار بود. بعد از توقفی چند ساعتی 
در دل جنگل و صرف ناهار و چای زغالی به سمت وسیله نقلیه بازگشته و به سمت 
تهران و مبدأ حرکت خود راهی شدند. سرپرستی این برنامه به عهده مهندس 

مهدی یار هوبخت )متالورژی 86( بود.

دانشجوی مهندسی صنایع دانشکده فنی، به عنوان دانشجوی برتر کشور انتخاب شد. 
روابط عمومی دانشکده فنی گزارش داد: در آیین تجلیل از دانشجویان برتر کشور 
که عصر روز 27 مردادماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای علوم تحقیقات 
و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و معاونین و مدیران وزارت علوم و 
بهداشت برگزار شد، از دانشجویان نمونه کشور در پنج گروه فنی و مهندسی، علوم 

انسانی، علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی و هنر تجلیل شد.
در میان دانشجویان منتخب کشور، مهندس میثم نصراللهی، دانشجوی مقطع دکتری 
در رشته مهندسی صنایع، در گروه فنی و مهندسی این دوره از جشنواره دانشجویان 

برتر کشور، به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنی است در این دوره از آیین تقدیر از دانشجویان برتر کشور، 28 نفر در مقطع 
دکتری، 8 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 4 نفر در مقطع کارشناسی معرفی و مورد 

تقدیر قرار گرفتند.

روابط عمومی دانشگاه تهران گزارش داد: بر اساس گزارش منتشر شده از سوی نظام 
رتبه بندی شانگ های مبنی بر ارزیابی دانشگاه های جهان در سال 2015، دانشگاه 
تهران در میان 300 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است. به گزارش معاونت بین الملل 
دانشگاه تهران، در این رتبه بندی، دانشگاه تهران در رتبه 201 تا 300 جهان و در 
جایگاه اول ملی، در کنار دانشگاه های معتبری چون ویکتوریا، واترلو، یورک، اتاوا، 
فلوریدای جنوبی، ماریلند بالتیمور، نوتردام، نبراسکا و اوتاگو قرار گرفته و پس از آن، 

دانشگاه صنعتی شریف در جایگاه دوم و در رتبه 401 تا 500 جهان قرار دارد. 
همچنین، در آخرین ویرایش این رتبه بندی در سال 2015،  بخش فنی و مهندسی 
دانشگاه تهران، رتبه 51-75 را به خود اختصاص داده است که مشابه جایگاه کسب شده 

در ویرایش سال 2014  همین نظام رتبه بندی در بخش فنی و مهندسی است.
گفتنی است نظام رتبه بندی شانگ های، یکی از معتبرترین نظام های بین المللی 
برای رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی است که از سال 2003 
راه اندازی شده است. این نظام از شش شاخص اصلی جهت رتبه بندی دانشگاه ها 
استفاده میکند، از جمله تعداد فارغ التحصیالن و اساتیدی که جایزه نوبل یا جایزه های 
مهم حوزه های دیگر را کسب کرده اند، تعداد محققان پراستناد که توسط مؤسسه 
»تامسون رویترز« مشخص میشوند، تعداد مقاالت منتشرشده در مجالت »ساینس« 
استنادی  نمایه  و  علوم  استنادی  نمایه  در  منتشرشده  مقاالت  تعداد  »نیچر«،  و 
علوم اجتماعی و عملکرد سرانه ی آموزشی با در نظر گرفتن اندازه مؤسسه و تعداد 
دانشجویان و اساتید. ساالنه بیش از 1000 مؤسسه توسط این نظام رتبه بندی میشوند 

که اسامی 500 مؤسسه برتر بر روی وب سایت موسسه مشخص و منتشر میشوند.

 ،U.S.News Education دانشکده های فنی دانشگاه تهران، براساس رتبه  بندی مؤسسه
با کسب رتبه 56 جهان در صدر دانشگاههای مهندسی ایران قرار گرفت.

 Thomson نظر زیر  فوق که  داد: مؤسسه  فنی گزارش  دانشکده  روابط عمومی 
Reuter فعالیت می کند، در گزارشی که اخیراً منتشر کرده است، رتبه بخش 
مهندسی دانشگاه تهران، یعنی دانشکده های فنی را، رتبه 56 جهان و رتبه اول 
در بین دانشگاههای مهندسی ایران اعالم نموده است و پس از دانشکده های فنی 
دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 58، دومین دانشگاه ذکر شده در 

این فهرست است.
هم چنین در بخش موضوعی این نظام رتبه بندی، دانشکده مهندسی متالورژی و 

مواد دانشکده های فنی، رتبه اول کشور و رتبه 100 جهان را کسب نموده است.
در بخش کلی نیز، دانشگاه تهران با کسب رتبه 360 جهان و دانشگاه صنعتی 

شریف با کسب رتبه 377، دو دانشگاه برتر ایران در این نظام رتبه بندی هستند.

سالگرد  با  همزمان  سال 47،  ورودی  دانش آموختگان  از  تعدادی  دیدار  تجدید 
ورودشان به دانشکده فنی روز پنجشنبه 22 مرداد ماه 1394 برگزار شد.

مهندس باقر امینی دهکردی که بانی بهم پیوستن همدوره ای  ها از طریق شبکه های 
اجتماعی بود، ضمن خوشامدگویی، از اینکه تعدادی از دوستان خارج از تهران و 

کشور نتوانستند در مجلس حضور داشته باشند، ابراز تاسف کرد.
سپس بیاد همدوره ای هایی که دار فانی را وداع گفتند، همه به پا خواستند و برای 

آنان طلب آمرزش و مغفرت کردند.
این برنامه با ذکر خاطراتی از اساتید و دوستان به همراه صرف ناهار در باشگاه 

دانشگاه و گرفتن عکس یادگاری در مقابل سردر دانشکده فنی به پایان رسید.

به اطالع اعضای کانون می رساند، اپلیکیشن های کاربردی موبایل های هوشمند 
)iOS & Android( کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران 

با نام Fanni Alumni، هم اکنون بروی سایت های بازار و سیبچه قرار دارند.
عالقمندان جهت دانلود نرم افزار اندروید و اپلیکیشن iOS می توانند به سیت 
کانون مراجعه نمایند. خواهشمندیم پس از نصب آن، نظرات و پیشنهادات خود 

را به آدرس : Support@fanni.info  ارسال نمایید.
افزارها بزودی در App Store  و  از کشور این نرم  برای اعضای مقیم خارج 

Google play  قرار خواهد گرفت.

اپلیکیشن کانون برای تلفن های هوشمند 

شنا مسابقات جهانى  در  پور  فتا محمدحسين  مهندس  ورزشى  موفقيت 
شنای  مسابقات جهانی  در  توانست  )مکانیک59(  فتاپور  محمدحسین  مهندس 
بزرگساالن کازان در روسیه و در رقابت های رده سنی 60 تا 64 سال و در ماده 50 
متر پروانه با ثبت زمان 35 ثانیه و 96 صدم ثانیه، ضمن کاهش 5 ثانیه و 48 صدم 
ثانیه ای رکورد ملی بزرگساالن ایران، در مقام هفدهم جهان قرار گیرد. همچنین 
وی در ماده 100 متر پروانه با ثبت زمان یک دقیقه و 40 ثانیه و 98 صدم ثانیه در 

رده چهاردهم جهان ایستاد.
خبرنگار ایلنا گزارش داد، رقابت های شنای بزرگساالن جهان)پیشکسوتان( بالفاصله 
پس از رقابت های جهانی در رده سنی 25 سال به باال با شرکت بیش از 100 کشور 
جهان در کازان روسیه برگزار شد.رکوردهای ثبت شده توسط مهندس فتاپور 
باالترین رده بندی کسب شده در مسابقات جهانی توسط شناگران ایرانی بوده است.
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران کسب این موفقیت را 

به ایشان تبریک می گوید.
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غشایى فناورى  و  علوم  لمللى  بين ا همایش  زدهمين  دوا

ا  فرد تجارت  نامه  هفته  در  كانون  ماه  تير  یى  گردهما گزارش 

دانشکده فنی دانشگاه تهران در نظر دارد دوازدهمین همایش بین المللی علوم و فناوری 
غشا )MST2015( را در تاریخ 10 الی 12 آبان ماه 1394 برگزار نماید. این همایش با 
هدف معرفی فناوري ها و یافته هاي نوین و گسترش مرزهاي دانش و تبادل نظر علمي و 
فني در خصوص استفاده از فناوری غشایی در حوزه های مختلفی مانند انرژی های نو و 
تجدیدپذیر، نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضالب، تصفیه پساب های شهری و صنعتی و 

... توسط پژوهشگران و متخصصان داخلي و خارجي برنامه ریزي شده است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت کانون و یا با شماره دفتر دبیرخانه این 

همایش ) 61113056 ( تماس حاصل نمایید. 

در پی برگزاری گردهمایی تیر ماه کانون که تحت 
عنوان »چشم انداز اقتصاد ایران پس از توافق« و با 
سخنرانی دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس 
جمهور برگزار شد، هفته نامه تجارت فردا در آخرین 
ـ شنبه 10 مرداد 1394(،  شماره خود )شماره 140 
متن کامل این گفتار را با عنوان »اقتصاد ایران در پسا 

تحریم« منعکس کرده است.
برای مطالعه متن کامل به صفحات 40 الی 44 این 

شماره هفته نامه تجارت فردا مراجعه فرمائید.

ما
تان
ــ
ــ
گي

سبز
گى 
زند

شماره 34 ماهنامه گیتانما به موضوع »پاپ فرانسیس« 
اختصاص دارد. در این شماره همچنین در خصوص زندگی 
پس از بمباران و مرگ دریاچه یشمی مطالب جالبی را 
می خوانیم.  بابک نیکخواه بهرامی نیز در یادداشت سردبیر 
به موضوع خشک سالی اشاره کرده است و مهمترین عامل 

آن را احداث سد عنوان کرده است.
این ماهنامه به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی دکتر منصور 
منتشر  فنی  دانشکده  بازنشسته  استاد  بهرامی  نیکخواه 

می گردد.
»زندگی سبز« نشریه ای تخصصی در زمینه محیط زیست 
است ویژگی این ماهنامه، بررسی علمی و تخصصی مسایل 
محیط زیستی، صنایع و کسب و کارهای مختلف و ارایه راه حل  
 ،HSE برای آن هاست. این نشریه ضمن پرداختن به مبحث
با تمرکز بر مسایل محیط زیستی در این حوزه، راه حل ها و 

تجهیزات مربوطه را به مخاطبان ارایه می دهد.
از جمله مهم ترین عناوین چند شماره ماهنامه زندگی سبز 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
توزیع  و  »تولید  فاضالب«، »سدسازی«،  و  »مدیریت آب 
انرژی تجدیدپذیر در ایران«، »HSE«، »ساختمان سبز«، 
»استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان«، »سیستم های 
»پسماند«،  نقل«،  و  »حمل  گرمایشی«،  و  سرمایشی 
محیط زیستی«،  فناوری های  و  »تازه ها  »بازیافت«، 

»سیستم های پایش«، »کنترل و ارزیابی« و ...
مهندس سیدرضا کروبی )معدن61( مدیرعامل انتشارات 
فنی ایران با سابقه 20 ساله در زمینه انتشار کتاب های سبز 
برای کودکان، یک سال اخیر در تدارک برنامه ریزی و تولید 
ماهنامه محیط زیستی بوده و حاال شماره 4 و 5 ماهنامه 

»زندگی سبز« را روانه بازار کرده است.

فنى ده  ا نو خا ات  ر نتشا ا معرفى 

رى نقشه بردا مهندسى  تخصصى  كميته  نتخابات  ا رى  برگزا
آخرین گردهمایی و انتخابات رشته های تخصصی کانون، مربوط به رشته نقشه برداری 
روز شنبه 3 مرداد ماه 1394 با حضور 21 نفر از اعضای رشته مذکور در آمفی تئاتر 

دانشکده مهندسی معدن برگزار گردید.
مهندس آذر خورشیدی )شیمی72( عضو کمیته راه اندازی کمیته های تخصصی 
ضمن خوشامدگویی، درباره چگونگی تشکیل کمیته های تخصصی صحبت کرد. در 
ادامه مهندس میرعلیرضا مهنا )معدن67( دبیر کانون نیز درباره نقش و جایگاه رشته 
نقشه برداری و فعالیت کمیته ها توضیحاتی ارائه داد. همچنین مهندس هرمز ناصرنیا 
)معدن47( رئیس کمیته  راه اندازی کمیته های تخصصی در خصوص فعالیت های 

کمیته های تخصصی که در حال حاضر مشغول فعالیت می باشند، سخن گفت.
از بین حاضران تعداد 10 نفر داوطلب شدند و پس از رای گیری و شمارش آراء، افراد زیر 

به عنوان اعضای اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
1-مهندس حیدر راستی ویس ) نقشه برداری84( 21 رای

2-مهندس احسان زرین فر )نقشه برداری 81( 20 رای
3-مهندس محسن شالپوروند )نقشه برداری 81( 19رای
4-مهندس سعید میربرون )نقشه برداری 85( 18 رای

5-مهندس رضا عرب شیبانی )نقشه برداری 91(14 رای
6-مهندس سیمین میروهابی )نقشه برداری 88(14 رای

7-مهندس محمد فاضل )نقشه برداری 84( 14 رای
8-مهندس میالد مرادی )نقشه برداری 90( 13 رای )علی البدل(

9-مهندس پگاه اخوان )نقشه برداری 84( 11 رای )علی البدل(
 اولین جلسه این کمیته در تاریخ 5 مرداد ماه برگزار گردید و آقایان دکتر حیدر 
راستی ویس به عنوان رئیس، مهندس سعید میربرون  به عنوان نایب رئیس و مهندس 

محمد فاضل به عنوان منشی کمیته انتخاب شدند.
مقرر شد این کمیته جلسات خود را روزهای دوشنبه در دفتر کانون برگزار نمایند.

جویندگان كار

فرصت هاى شغلى
کد: 743 

رشته: برق ـ قدرت            سابقه: 5 سال
تخصص و تجربه: طراحی و محاسبات تاسیسات 
الکتریکی و کنترل و مسلط به نرم افزارهای برقی

کد: 744 
رشته:مکانیک        

تخصص و تجربه: ـ 
سابقه: 1 سال

کد: 7424 رشته: برق
تخصص:مدلسازی ریاضی سیستم های بیولوژیکی

 تجربه: دستیار آموزشی
سابقه: ـ سال نوع همکاری: تمام وقت

کد: 8986 رشته: عمران
تخصص:کارشناس مدیریت پروژهـ  برنامه ریزی 

 تجربه: مشاور و پیمانکار
سابقه: 1/5 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد: 5265 رشته: عمران ـ عمران
تخصص:سرپرست دفتر فنی

 تجربه:پیمانکار
سابقه:10 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد: 6633 رشته: عمران
تخصص:طراح سازه و مترور

 تجربه: مشاور و پیمانکار
سابقه:2/5 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد: 2463                       رشته: عمران                  تخصص: نظارت کارگاهی           
تجربه: مشاور و پیمانکار       سابقه: 22 سال               نوع همکاری: تمام وقت               

تسلیت
    جناب آقای مهندس امید علیزاده )عمران90(

کانون درگذشت مادرگرامیتان 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 علی پارسا پژوه )عمران82(
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.
      بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مهندس علی خیابانی )الکترومکانیک 34(، 
را به اطالع اعضا محترم کانون می رساند. . از خداوند منان برای روح بزرگ آن مرحوم طلب 

آمرزش و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبائی مسئلت می نمائیم.
تبریک

در آستانه برگزاری مراسم بزرگداشت مهندسین فارغ التحصیل سال های 43 
با  ارتباط  کانون در حال  تجلیل  تهران، کمیته  دانشگاه  فنی  دانشکده  و 44 
فارغ التحصیالن سال های یاد شده  می باشد. از اعضایی که از آنان اطالع و یا 
نشانی دارند، تقاضا می شود مراتب را به هر شکل ممکن به اطالع دبیرخانه 

کانون برسانند. 

اطـــــالعیه

سرکار خانم دکتر روشنک عمرانی ) عمران 82(
قدم نو رسیده  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از خداوند متعال 

خواستاریم.

سرکار خانم دکتر ریحانک شفیعیها )مکانیک78(
آغاز زندگی مشترکتان را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از خداوند 

متعال خواستاریم.

سرکار خانم مهندس نازیال سلیمی )برق79(
قدم نو رسیده  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از خداوند متعال 

خواستاریم.
جناب آقای دکتر حامد یزدانی )عمران82(

قدم نو رسیده  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از خداوند متعال 
خواستاریم.
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نشاني: تهران, خيابان كارگرشمالي, كيومرث 
شكراهلل )یكم( شماره 133

كدپستي:  1413684941
صندوق پستي:  14395-495

تلفن:  88026365-6 
فكس:  88639735

Email:info@fanni.info
Email: fannialumni@ut.ac.ir

Web: www.fanni.info

لیست اعضایی که کارت آنها آماده تحویل است

نیروهای  بر  تکیه  با  است  توانسته  امروز  به  تا  از سال 1378  توسن  شرکت 
متخصص و مجرب، خود را به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در ارائه راه 
حل های جامع بانکی و سیستم های پرداخت و خدمات مالی معرفی نماید. اکنون 
بیش از 700 نفر متخصص این شرکت در کنار همکاران خود در شرکت های 
گروه توسن )مجموعاً 1500 نفر پرسنل( خدمات متنوعی را به بیش از هشتاد 
درصد از بانک های خصوصی کشور و شرکت های خدمات پرداخت و سایر کسب 

و کارهای الکترونیکی مانند پروژه الکترونیک شهر تهران ارائه 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 نمایید.

گروه سولیکو، پیشتاز در نوآوری و خالقیت، از بین فارغ التحصیالن دانشگاه های 
معتبر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی راشد در رشته های مهندسی صنایع 

و مدیریت، با حداکثر 30 سال سن، تعداد قابل توجهی کارآموز مدیریت 
استخدام می نماید. 

عالقه مندان می توانند رزومه خود را به زبان انگلیسی به آدرس ایمیل               
cv@solico.ir ارسال نمایند.

)تسلط به زبان انگلیسی الزامی است(

شرکت تام ایران خودرو، یک شرکت معتبر و فعال در زمینه مهندسي و اجراي 
طرح هاي عمراني و صنعتي )حوزه هاي خودروسازي ، اتوماسیون صنعتي، نفت، 
گاز و پتروشیمي ، صنایع ریلي، صنایع معدني و نیرو و تاسیسات( در رشته هاي 

زیر دعوت به همکاري مي نماید :

متقضیان گرامي مي توانند رزومه ي خود را با ذکر کد تخصص به آدرس          
cv@hrdepartment.ir  ارسال نمایند.

     1          مهندس مکانیک          آشنا با تجهیزات صنایع معدنی و فوالدسازی
     2          مهندس برق                     الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات

     3           مهندس صنایع              برنامه ریزی و کنترل پروژه، فرآیند و تشکیالت،
                                                        استراتژی، توسعه بازار و مناقصات 

     4          مهندس عمران                           سازه، سیویل، تاسیسات
     5          مهندس متالورژی          آشنا با پروسه های صنایع معدنی و فوالدسازی

     6          مهندس کامپیوتر                             نرم افزار، سخت افزار
     7         کارشناس امور مالی                         لیسانس و فوق لیسانس       
     8         کارشناس فروش و بازرگانی   تحلیل بازار، بازرگانی داخلی / خارجی،

                                                                 مذاکرات بین المللی
     9          کارشناس منابع انسانی         توسعه منابع انسانی، آموزش، ارزیابی عملکرد

فرصتی استثنایی برای استخدام در یکی از بزرگترین گروه های صنایع 
مواد غذایی در ایران، همراه با آخرین آموزش های روز دنیا 

توسط اساتید بین المللی

EPCana is an independent Engineering and Procurement (EP) company 
located in Calgary, the heart of Canada’s oil & gas industry. 

Please contact us if you are looking for Industrial materials or special 
engineering and design from North America. 

www.EPCana.ca Info@EPCana.com +1-403-408-9543 

We support Alumni Association of Faculty of Engineering, University of Tehran 
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دفتر آموزش های عالی تخصصی دانشکده  فنی در راستای تحقق ماموریت خویش 
برگزاری دوره های کوتاه مدت  از طریق  با صنعت  ارتباط  بر گسترش  مبنی 
 MBA آموزشی دوره  پانزدهمین  برای  دانش پذیر  پذیرش  به  اقدام  کاربردی 

یکساله نموده است.
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره های 61119820 و 88012629 

تماس و یا به قسمت اطالع رسانی سایت کانون مراجعه نمایید.

مهندس بهروز حکیم حق نظر
مهندس حسن خمامی

دکتر محمود احمد زاده هروی
مهندس شهریار افضلی
مهندس هوشنگ بقائی
مهندس سروش بهرامی

مهندس عبدالمجید پیروزمند
مهندس محسن چراغی

مهندس محمد مهدی سپاهی
مهندس خورشید سرحدی

مهندس البرز صمدی
مهندس حبیب ا... ظهوری
مهندس علی اصغر فارسی
مهندس احمدرضا فرخی
مهندس علی فطوره چی
مهندس علیرضا فخفوری

مهندس مونا کربالیی مطلب
مهندس ایرج مهاجر و پسران

مهندس رضا مهیمی
مهندس سعیده المعی رشتی

مهندس حمید نظری
مهندس محمد رضا نجفی

مهندس سروین مرادی

پانزدهمین دوره MBA یکساله دانشکده فنی

       توضیحات )سابقه کاری مورد نیاز(       تخصص مورد نیاز     کد

یکی از پیمانکاران شرکت همراه اول فعال در زمینه محصوالت امنیتی به تعدادی 
مهندس کامپیوتر و IT  در سمت های زیر و به صورت تمام وقت نیازمند است: 

:)K11-کارشناس شبکه )کد 
توانایی تحلیل وضعیت شبکه

آشنایی با مفاهیم و پیکربندی شبکه های سیسکو
آشنا با DBF,DLP,SIEM,WAF و سایر ابزارهای امنیتی

آشنا با نحوه مانیتورینگ الگ
:)K22-کارشناس امنیت )کد

آشنا با روش های مقابله با حمالت امنیتی
آشنا با انواع الگ ها و توانایی تحلیل الگ ها

آشنا با مفهوم فایروالینگ و تجربه کار با حداقل یک نوع فایروال
توانایی بررسی،رسیدگی و پیگیری رخدادهای امنیتی و جرایم رایانه ای

توانایی تحلیل رفتار حمالت وMalwareها
:)K3 3-کارشناس پشتیبانی )کد
توانایی گزارش نویسی و مستندسازی

توانایی پشتیبانی زیرساخت های مایکروسافتی
توانایی پشتیبانی زیرساخت های لینوکسی

آشنایی با نحوه فعال سازی الگ ها در سرویس های مختلف
4-کارشناس تحلیل و پایش امنیتی ـ کار شناس پشتیبانی فنی ـ 

:)P1کارشناس مدیریت ریسک )کد
مقطع تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : مهندسی IT، مهندسی کامپیوترکلیه گرایش ها
جنسیت : مرد

مهارتهای تخصصی : آشنا با مفاهیم شبکه و امنیت شبکه، ترجیحا دارای مدارک 
network+، security+، CEH

:)P15-کارشناس ارشد پایش و تحلیل امنیتی )کد
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی IT، مهندسی کامپیوترکلیه گرایش ها
جنسیت : مرد

مهارتهای تخصصی : متخصص شبکه و امنیت اطالعات، ترجیحا دارای مدارک 
CHFI، CCNA

6-فارغ التحصیالن رشته های کامپیوتر IT در مقاطع کارشناسی و کارشناسی 
ارشد که دارای شرایط فوق یا قسمتی از آنها نیستند نیز می توانند رزومه خود 

را با عنوان »کد CT«  ارسال نمایند.
لطفا رزومه افراد واجد شرایط )با درج »مرتبط با آگهی شماره 11« و کد سمت 
 projects.humanresource@gmail.com یا سمت های مورد نظر در عنوان ایمیل( به

ارسال گردند.
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