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بولتن داخلی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

 جشن آذر ماه کانون و تجلیل از فارغ التحصیالن سال 1343

روز چهارشنبه مورخ 94/09/25 سالن شهید چمران دانشکده فنى میزبان بیش از 1000 نفر از اعضاى کانون و خانواده هاى ایشان بود.
این برنامه که به تجلیل از مهندسان پیشکسوت سال1343،تقدیر از استادان بازنشسته دانشکده فنى و گرامیداشت شب یلدا اختصاص داشت، طبق برنامه 
از ساعت 17:30 آغاز شد. در ابتداى برنامه دکتر پرویز جبه دار ماراالنى (برق42) رییس شورایعالى کانون ضمن خوشامدگویى به حضار ، با اشاره به دوره 
جدید فعالیت های کانون به شرح برنامه کانون مبنى بر تجلیل از مهندسان پیشکسوت پرداخت و اشاره کرد با توجه به مجموعه جشن هاى هشتادمین سال 
تاسیس دانشکده فنى در سال گذشته، تجلیل از مهندسان فارغ التحصیل سال 1343 به این تاریخ موکول گردید. وى همچنین اشاره کرد با تالشهاى کمیته 

تجلیل کانون، در تاریخ 28 بهمن ماه، تقدیر از مهندسان پیشکسوت سال1344 نیز بعمل خواهد آمد.
در ادامه مراسم، ویژه برنامه فرهنگى گرامیداشت شب یلدا که به زحمت گروه شب شعر کانون تهیه و تدوین شده بود،اجراشد. در این ویدئو کلیپ مصاحبه 
هایى با استادان ادبیات فارسى پیرامون شب چله (یلدا)  صورت پذیرفته بود . پس از آن تعدادى از اساتید دانشکده فنى، فارغ التحصیالن و دانشجویان به 

رسم دیرینه ایرانى، به شعرخوانى   پرداختند.
پس از این قسمت مراسم تجلیل از مهندسان پیشکسوت فارغ التحصیل سال 1343 آغاز گردید. در ابتدا مهندس کمره اى (مکانیک 51) توضیحاتى را 
پیرامون فارغ التحصیالن سال 43 ارائه نمود.  ایشان خاطرنشان کرد از 192 نفر فارغ التحصیل سال 1343 موفق به برقرارى ارتباط باحدود 70 نفر شده اند 
که امشب میهمان گردهمایى آذرماه کانون هستند. ایشان از تالشهاى شبانه روزى اعضاى جوان کانون نیز قدردانى نمود. در ادامه مجرى برنامه به ترتیب 

اسامى ایشان را قرائت کرد.
مهندسان پیشکسوت با حضور در جایگاه ، تندیس ویژه خود را دریافت نموده و عکس یادگارى انداختند  و در انتها نیز چهارتن ازایشان به نمایندگى از 

سایرین به تعریف خاطره از دوران دانشجویى خویش پرداختند که با استقبال  حضار در سالن روبرو گردید.
پس از این قسمت ضمن پذیرایى از مهمانان ، آقاى مهندس حسن پور (89 مکانیک) رئیس کمیته تجلیل کانون،  ضمن توضیح روند برگزارى جشن ، از 

یارى و پشتیبانى حامیان مالى،هیات مدیره و دبیرخانه کانون قدردانى نمود و در ادامه پس از قرائت اسامى همه اعضاى کمیته را بروى سن دعوت نمود.
به عنوان آخرین بخش از برنامه گردهمایى آذرماه کانون ،بخش همنوازى توسط استاد شکارچى به همراه فرزندشان برگزار گردید.

کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران،از تمام کسانى که در برگزارى این جشن تالش نمودند بویژه اعضا کمیته تجلیل کمال سپاس 
و قدردانى را دارد.

گردهمایى عمومى دى ماه کانون

گردهمایى عمومى دى ماه کانون با موضوع «توزیع رانت شهرى» با سخنرانى جناب آقاى کمال اطهارى، عضوهیات علمى تدوین طرح مسکن در برنامه توسعه.
(چگونگى تبدیل فضاى الزم براى اقتصاد مولد ودانش بنیان،بالندگى فرهنگى و علمى ،

عدالت و رفاه اجتماعى به فضاى غیر مولد  و باز تولید رانت)
 زمان: چهارشنبه 30 دى ماه 1394

ساعت: 17 الى 18 پذیرایى و دیدار دوستانه  ساعت: 18 آغاز سخنرانى
مکان: تاالر رجب بیگى دانشکده فنى دانشگاه تهران واقع در خیابان 16 آذر
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رتبه سوم  رتبه نخست موسسه انتشارات دانشگاه تهران،بین انتشارات دانشگاهى و  کسب 

ناشران کشور

زاده هیات علمى دانشکده مهندسى عمران با استاد جوهر  دیدار اعضاى 

عصر روز شنبه مورخ 14  آذر ماه 1394، جلسه دیدار با دکتر جوهر زاده استاد بازنشسته دانشکده 
مهندسى عمران دانشکده فنى دانشگاه تهران با حضور تعدادى از اعضاى هیات علمى دانشکده 

مهندسى عمران در منزل ایشان برگزار گردید.دکتر جوهر زاده در زمان تدریس در دانشکده فنى 
دروس متفاوتى از جمله درس مقاومت مصالح را تدریس مى نمودند.

در این جلسه ضمن آرزوى سالمتى و تندرستى براى استاد، برنامه هاى دانشکده فنى نیز به اطالع 
ایشان رسانده شد.

کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى نیز آرزوى سالمتى ایشان را از خداوند متعال مسئلت 
دارد

کمیته بازدید به سواد کوه سفراعضاى  

برنامه سفر به منطقه سوادکوه و بازدید از دیدنى هاى مسیر راه آهن شمال که با همکارى کمیته بازدید 
و کمیته تخصصى مهندسى   عمران تدارك دیده شده بود در پانزدهم آبان ماه برگزار گردید. این 
سفر یک روزه در سحرگاه روز جمعه با حضور 57 نفر از اعضاى کانون و همراهانشان آغاز شد، 
همسفران پس از صرف صبحانه در نزدیکى شهر فیروزکوه، از پل و تونل راه آهن در منطقه زیبا و 
چشم نواز شورآب بازدید کردند، سپس از پل تاریخى ورسک دیدن کرده و پس از صرف ناهار راهى 
منطقه شیرگاه شدند، و به جنگل نوردى در منطقه بکر شیرگاه و در کنار ریل راه آهن پرداختند 
در طول بازدید آقاى مهندس محمد محسنیان (فارغ التحصیل سال 71 رشته مهندسى شیمى 
دانشگاه شریف) اطالعات مفیدى در خصوص مباحث تاریخى و سازه اى راه آهن منطقه، در اختیار 
همسفران قراردادند. سرپرستى این برنامه که در ساعت 10 شب روز جمعه به پایان رسید، به عهده 

مهندس زینب حاجى حسینى (عمران 86) بود

و  کتاب  هفته  با  همزمان  تهران  دانشگاه  سایت  از  نقل  به 
کتابخوانى ودر مراسمى که روز چهارشنبه 27 ابان توسط 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار شد، موسسه انتشارات 
و چاپ دانشگاه تهران ، رتبه نخست ناشران دانشگاهى و 
رتبه سوم ناشران کشورى را کسب کرد.به گزارش روابط 
داراى  ناشر  از 25  مراسم  این  در  تهران،  دانشگاه  عمومى 
فعالیت مستمر در تمام سالهاى بعد از انقالب اسالمى بر 
اساس تعداد آثار،تقدیر به عمل آمد که موسسه انتشارات 
ناشران  بین  در  اول  رتبه  کسب  با  تهران  دانشگاه  چاپ  و 
کشور  ناشر  بین 4000  در  سوم  رتبه  و  کشور  دانشگاهى 

مورد تقدیر قرارگرفت.

 انتخاب نایب رئیس شورایعالى به عنوان مدیر پیشکسوت انجمن مدیریت پروژه
انجمن مدیریت پروژه ایران از سال گذشته جشنواره روز ملى مدیریت پروژه را همزمان با 
روز بین المللى مدیریت پروژه برنامه ریزى و برگزار مى نماید که یکى از بخش هاى مهم 

این مراسم تقدیر از پیشکسوتان مدیریت پروژه (در سه حوزه: اساتید پیشکسوت رشته مدیریت پروژه 
در دانشگاه، مدیر پیشکسوت سازمان هاى پروژه محور در بخش دولتى، مدیر پیشکسوت

سازمان هاى پروژه محور در بخش خصوصى) مى باشد. امسال نیز این مراسم در روز دوشنبه 
مورخ 94/9/2 برگزار گردید که در پى آن مهندس محمد عطاردیان (راه و ساختمان 1338) 
نایب رئیس شورایعالى کانون به عنوان مدیر پیشکسوت بخش خصوصى درسال 1394 
برگزیده شدند کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران  ضمن تبریک، 

موفقیت و سربلندى ایشان را  از خداوند متعال خواهان است.

 بیست و دومین گردهمایى ساالنه دانش آموختگان دانشکده فنى - دانشگاه
18 در  فنى  دانشکده  تأسیس  سالگرد  یکمین  و  هشتاد  با  همزمان   تهران 
 مهرماه 1394 (10 اکتبر 2015) در هتل وستین  و با حضور 220 نفر از

.دانش آموختگان و خانواده هایشان برگزار شد
 پس از دید و بازدید اعضا و پخش سرود ملى، دکتر نیما جبارى (دبیر بنیاد)
به اختصاص  امشب  برنامه  که  کرد  اعضا،اعالم  به  گویى  آمد  خوش   ضمن 
دانشجوى  2 و  پیشکسوت  مهندس   14 از  تجلیل   ، استاد  یک   بزرگداشت 
 ممتاز مى باشد. که از  دکتر فرخ حبیبى اشرفى (مدیر عامل بنیاد) دعوت
.نمودند که جهت اهداى لوح سپاس دانشجویان ممتاز در جایگاه حاضر شوند
 وى اظهار داشت که همه ساله بنیاد دو جایزه هر یک به مبلغ هزار دالر به
 بهترین دانشجویان دوره هاى فوق لیسانس و دکترا در آمریکا که تحصیالت
 اولیه لیسانس یا فوق لیسانس را در دانشکده فنى انجام داده باشند، اهدا مى
 نماید. انتخاب این دانشجویان توسط انجمن استادان و پژوهشگران ایران از

 .بین کلیه داوطلبان انجام میشود
دکتر داشت.  اختصاص  مزینى  استاد  بزرگداشت  به  برنامه  بعدى   قسمت 
 سیامک جفرودى (خزانه دار بنیاد) ضمن بیان شرح مختصرى از تحصیالت،
از لیستى  برشمردن  و  مزینى  مصطفى  استاد  فرهنگى  خدمات  و   تحقیقات 
 انتشارات ایشان اظهار داشت که دکتر مزینى، دانش آموخته دانشکده فنى
 – استاد دانشکده فنى- در دو نوبت رییس دانشکده فنى بوده اند لوح تقدیر
 دکتر مزینى توسط دکتر حسن حسین زاده (رییس هیأت مدیره بنیاد) اهداء
 شد.استاد مزینى ضمن صحبت کوتاه خود تعدادى از خدمات خود در زمینه
 هاى فرهنگى و ادارى را برشمرد و افزود که من تنها رییس دانشکده فنى
 بودم که روز 16 آذر در دانشکده فنى مجلس ترحیم براى سه کشته شده در
 دانشکده فنى شادروانان قندچى، شریعت رضوى و بزرگ نیا برگزار نمودم.
 در پایان، ایشان از هیأت مدیره بنیاد جهت برگزارى مراسم فرهنگى ماهانه
 – فصلى و ساالنه و کوشش هایى که درزمینه این گردهمایى ها مى نمایند
 تشکر نمود. پس از آن دکتر جبارى از استاد مزینى و دکتر جفرودى خواهش
شرح ضمن  جبارى  دکتر  نمایند.  اهدا  را  پیشکسوت   14 سپاس  لوح   نمود 
 مختصرى از رزومه هر یک از 14 پیشکسوت لوح سپاس را  اهدا نمودند. دکتر
 رضا آقا اولى، مهندس پرویز ابراهیمى، مهندس حسن ابریشمى، دکتر ایرج
 ارشاقى، دکتر گیلن اعتماد، مهندس جعفر بنکدار، دکتر محمد ترابى، دکتر
یونس مهندس  زند،  جعفر  مهندس  دانشى،  على  دکتر  اشرفى،  حبیبى   فرخ 
 صوفى زاده، مهندس هوشنگ طاهرپور، مهندس محسن کهبدى و دکتر رضا
شد.در تجلیل  آنها  از  برنامه  در  که  بودند  پیشکسوتى  مهندسان   عباسچیان 
 آخر برنامه  دکتر حسین زاده به عنوان رئیس هیأت مدیره بنیاد از حضور

.هم دانشکده اى ها و حضار تشکر نمود

لس آنجلس در  فنى  دومین گردهمایى ساالنه دانش آموختگان دانشکده  بیست و 
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دو ماهنامه سیاسى راهبردى چشم انداز ایران 
آبان و آذر 94

از جمله مطالبى که در این شماره میخوانیم:
راهبردهاى امام حسین در روز عاشورا

میزگرد راهکارهاى خروج از رکود تورمى
ملت عربستان در بستر تحول

خشونت حاکم بر منطقه و انتخابات در ایران
تجارت عتیاد

ترکیه ،گروگان گیرى امنیت براى پیروزى
اقاى  جناب  مدیرمسئول  و  امتیاز  صاحب 

مهندس لطف اهللا میثمى (معدن42)میباشد.

فنى ده  ا نو خا رات  نتشا ا معرفى 

ورزش کمیته  اطالعیه 

 Laser tracker روز سه شنبه مورخ 26 ابان ماه سال جارى، سخنرانى با موضوع
در اتاق شوراى دانشکده نقشه بردارى دانشکده فنى برگزار گردید. در این برنامه 

که با سخنرانى آقاىchiristian Hellwig  به عنوان نماینده یکى از شرکت 
 Laser هاى پیشرو دنیا در زمینه ساخت ابزارهاى نقشه بردارى همراه بود، فناورى

tracker براى حضار معرفى و شرح داده شد. پس از معرفى تئورى فناورى فوق، 
شرکت کنندگان با استفاده عملى از دستگاه و نرم افزار مرتبط، با این فناورى آشنا 
شدند.هماهنگى برگزارى این سمینار بر عهده کمیته تخصصى نقشه بردارى کانون 

مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران بود

بردارى و اطالعات مکانى آموزشى Laser tracker دردانشکده  نقشه  برگزارى کارگاه 

به اطالع کلیه اعضا میرساند ،کانون در نظر دارد دوره جدید فعالیت کمیته ورزش را آغاز 
نماید ،لذا از کلیه اعضاى عالقمندان به عضویت در این کمیته، درخواست میگردد ،مراتب 

آمادگى خود را به دبیرخانه تا تاریخ 94/10/30  اعالم فرمایید.

تخصصى عمران برگزار شد کمیته  گردهمایى 

سخنرانى با موضوع راهبردهاى کلیدى تنظیم و اجراى قراردادهاى پیمانکارى، 
روز چهارشنبه مورخ 94/10/2 با حضور بیش از 75 نفر در تاالر شهید رجب 
بیگى دانشکده فنى دانشگاه تهران برگزار شد. این سخنرانى که از مجموعه 
گردهمایى هاى کمیته تخصصى مهندسى عمران بشمار میرفت، در راستاى 

گردهمایى پیشین این کمیته و با هدف آماده سازى فارغ التحصیالن جهت ورود 
به فضاى حرفه اى کار تشکیل گردید. در ابتدا مهندس طالب پور (عمران 92)  

عضو شورایعالى و دبیر کمیته تخصصى عمران، ضمن خوشامدگویى به حاضرین، 
فعالیتهاى کانون در زمینه کمیته هاى تخصصى بویژه کمیته عمران را شرح داد. 

در ادامه دکتر سید عرفان الجوردى سخنرانى خود را آغاز کرد. ایشان ضمن 
معرفى و شرح انواع قراردادهاى پیمانکارى، به نکات مهم و کلیدى درباره عقد 
قراردادها اشاره نمود. در پایان نیز دقایقى پرسش و پاسخ برگزار گردید. کانون 

به رسم تقدیر از حضور ایشان ، یک جلد کتاب 5000 سال مهندسى ایرانى را به 
ایشان اهدا نمود و در ادامه عکس دسته جمعى حضار، پایانى بر این گردهمایى 

بود.

اطالعیه دفتر مشترك وکال و مهندسان

اطالعیه فروش سالنما 95

به آگاهى مى رساند، سالنماي سال 1395 کانون با جلد شبه چرم )
در قطع وزیرى و تقویم جیبى ( منتشر شد که تعداد محدودى از 

آنها باقى مانده است. از اعضاي محترم کانون و شرکت هایى که تا 
کنون اقدام به خرید سالنما و تقویم جیبى ننموده اند، درخواست 

مى شود، با توجه به محدودیت زمان و ظرفیت تولید هر چه سریعتر 
تعداد سفارش و نوع سالنماى مورد نیاز خود را به دفتر کانون اعالم 

فرمایند

درخشش دانشکده فنى در بیست و چهارمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران 
جشنواره  چهارمین  و  بیست  در  فنى:  هاى  دانشکده  پردیس  عمومى  روابط  گزارش  به   
پژوهش دانشگاه تهران یازده عضو هیأت علمی، سه دانشجو و یکی از کارکنان پردیس 
دانشکده هاي فنی بعنوان برگزیدگان برتر جشنواره انتخاب گردیدند. در این جشنواره 
که مراسم اختتامیه آن صبح روز دوشنبه 23 آذرماه برگزار شد، پردیس دانشکده هاى 

فنى با کسب 14 عنوان در جشنواره درخشید.
جدول افتخارات کسب شده پردیس دانشکده هاى فنى در این جشنواره به شرح زیر 

مى باشد:
1    پژوهشگر پیشکسوت:    مرحوم آقاى دکتر کارولوکس (برق و کامپیوتر)

2    پژوهشگر برجسته    آقاى دکتر محمود شاه آبادى  (برق و کامپیوتر )
3    پژوهشگر نمونه    آقاى دکتر مسعود امامى (متالورژى و مواد)

4    پژوهشگر جوان نمونه    آقاى دکتر عطاء اله طالعى زاده (صنایع)
5    طرح پژوهشى برجسته    آقاى دکتر مرتضى اسکندرى قادى (عمران)

6    طرح کاربردى برجسته    خانم دکتر شهره فاطمى (شیمى)
7    طرح کاربردى نمونه    آقاى دکتر مهدى داورپناه (برق و کامپیوتر)

8    طرح کاربردى ویژه    آقاى دکتر عقیل یوسفى کما (مکانیک)
9    ایده برتر    آقاى دکتر محمد نوع پرست (معدن)

10    دستاورد پژوهشى ویژه    غزال 3 (خودروى خورشیدى 3) (آقاى دکتر بهزاد 
آسایى- برق و کامپیوتر) (آقاى دکتر کارن ابرى نیا - مکانیک)

11    دانشجوى پژوهشگر نمونه  در مقطع دکترى آقاى دکتر پرویز اسدى(مکانیک)
منصور  مهندس  آقاى  ارشد  کارشناسى  مقطع  در  نمونه  پژوهشگر  دانشجوى      12
زرین (صنایع)13 -رساله نمونه در مقطع دکترى خانم دکتر زهرا زحمتکش (عمران)  

14-کارشناس پژوهشى نمونه خانم دکتر گلناز جوزانى کهن
کلیه  به  را  بزرگ  افتخار  این  کسب  تهران   دانشگاه   فنى  دانشکده  مهندسین  کانون 

اساتید، دانشجویان و همکاران تبریک مى گوید.
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Web: www.fanni.info

در آستانه برگزارى مراسم بزرگداشت مهندسین فارغ التحصیل 1344 دانشکده فنى 
دانشگاه تهران علیرغم تالشهاى به عمل آمده تاکنون با تنى چند از این عزیزان به 
شرح ذیل دسترسى و ارتباط حاصل نشده است،لذا خواهشمند است این دوستان و یا 

اعضایى که از نامبردگان اطالعى دارند،مراتب را به دفتر کانون اطالع دهید.
رشته مهندسى استخراج نفت:

نژاد،غالمحسین  سیادت  خانى،اکبر  سنجر  رستمیان،هژیر  ارشاقى،منوچهر  ایرج 
شرکت،محمد نوروزیان،

مهندسى برق:
بیدارى،ابوالفضل  افالطونى،هوشنگ  مقدم،فرامرز  اسدى  ابراهیمى،اسداهللا  پرویز   
چادگانى،سپندار  ربانى  اهللا  شرفى،عزیز  حبیبى  مقصودى،فرخ  حاج  بیرقدار،عباس 
صدرایى،هوشنگ  الکتابى،محمود  شمس  اهللا  شادپور،رحمت  ریاضى،پرویز 
طاهرپور،نوراهللا طاهرخانى،کریم فصوهى،محمد فقید سبزوارى،احمد قدس،غالمرضا 
کتابفروش،ایوب کفشدوز ماهر،سیدمحسن کهبدى،عباس مجذوب،محمدطالب،سیر
وس مظاهرى،سیف اهللا معبودیان،مصطفى مقتدایى،منچهر ملک زوارى،جمال والیت

رشته تاسیسات:
على مننخب،مرتضى نجیمى،عباسعلى نوروزى

رشته مهندسى راه و ساختمان:
صالحى،محمد  پیر  جهرمى،محمدعلى  بهادرى  گودرزاحمدى،پرویز اویسى،رحیم 
ترابى،نجفقلى چلیپایى،رحمت حجت، حسین حسن زاده،رحیم رحمانى،خانم شکوه 
زابلى،محمدرضا زریونى،فریدون سامانى،سام سامى راد،سید جعفر سیربنکدار،مهرنوش 
شاروقى بروجنى، حسن شاکرنیا،حسن شریفیان،گودرز صالحى،على اکبر صمیمى،پرویز 
عرفانیان آگاهى،مجید رامین فر،جمشید قابوسى، حامد قدس،محى الدین قم قلم،على 
نادى،رفائیل  میرحسینى،پرویز  حسام  مومنى،  اسماعیل  منصورى،  ایرج  اى،  کمره 

نجلندیان،مهرداد وثیق انصارى،منصور یزدانى،هوشنگ یزدانى،عبداهللا یوسفى،
مهندسى زمین شناسى:

رضوان اهللا قاسمى پوریزدى، رضا موذن احمدى،
مهندسى شیمى: 

نورد،حسن  شب  جزایرى،اسداهللا  افشار،مصطفى  امیرنظمى  همایون ال داوود،على 
طباطبایى نیم آور،محمدرحیم عطار،على على احیایى،امین اهللا کاظمى زهرایى،عبدالحسن 

مهندس.
مهندس الکترومکانیک:(صنایع مکانیک)

مطصفى آیت الهى،جمشیداعتماد،نصراهللا ثابت،احمدعلى ثقفى سروالیتى،مهندسى 
حسینى،فواد ساجد،اسفندیار شیبانى.

مهندسى معدن:
غالمرضا جزعباسچیان،محمود حسین خان قزل ایاق،احمد کاوش،مرتضى مومن زاده

کار جویندگان 

شغلى هاى  فرصت 

کد:7314   رشته:عمران
تخصص: دفترفنى-مشاوره-طراحى

 تجربه: مشاور - پیمانکار    سابقه: 5سال
نوع همکارى :تمام وقت

کد: 9081 رشته: مکانیک
نرم افزارهاى  با  مدلسازى  و  طراحى  تخصص: 

انسیسـ  فلوئنتـ  طراحى تجهیزات نفتى
سابقه: 2 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 8986 رشته: عمران
تخصص: کارشناس مدیریت پروژه

 تجربه: برنامه ریزى و کنترل پروژه
سابقه: 1/5 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد:9372 رشته: شیمى- فرآیند
تخصص-

 سابقه: کارآموزى
سابقه:1,5 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 5924 رشته: عمران ـ سازه دریایى
تخصص: سازه دریایى

سابقه: 4 سال
نوع همکارى: تمام وقت

کد: 738 رشته: مهندسى
تخصص و تجربه : تسلط مناسب بر امار و نرم افزارهاى 

اتوکد، فتوشاپ و ترجمه انگلیسى
سابقه: ـ

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

الکتریکى و کنترل و مسلط به نرم افزارهاى برقى
سابقه: 5 سال

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

سابقه:2 سال نوع همکارى: تمام وقت
کد: 7297 رشته: عمران

تخصص:خاك و پى ـ ژئوتکنیک
و  بتنى  ساختمان هاى  ـ  تجربه:راه سازى   

فوالدى

کد: 4754 رشته: عمران
تخصص:ـ 

 تجربه: اجرا و نظارت
سابقه:14 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 9389 رشته: عمران
تخصص:ـ 

 تجربه: مشاور طراحى
سابقه: ـ سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 6919 رشته: مکانیک ـ تبدیل انرژى
تخصص: تاسیسات و محاسبات

 تجربه: مشاور
سابقه:1 سال نوع همکارى: نیمه وقت

کد: 737 رشته: عمران ـ سازه ـ زلزله
تخصص و تجربه: آشنایى و طراحى هندسى 

ترافیکى راه و تقاطع
سابقه: 3 سال

کد: 741 رشته: عمران
تخصص و تجربه: مدیریت پروژه ـ سرپرست 
و  بزرگ  پل هاى  اجراى  ـ  فنى  دفتر  ـ  کارگاه 

خاص

همکارى جهت دستیابى به مهندسین فارغ التحصیل 1344 
دانشکده فنى دانشگاه تهران

تبریک
 خانم مهندس آزاده روحانى (شیمى80) و جناب اقاى مهندس محمد مهریار(کامپیوتر79)

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

خانم مهندس سماشریفى(شیمى93)   
آغاز زندگى مشترکتان را تبریک تهنیت عرض نموده،سالمتى و سعادت شما را از خداوند متعال 

خواستاریم.

 آگهى جذب نیرو

کد: 2463 رشته: عمران
تخصص:نظارت کارگاهى
 تجربه: مشاور- پیمانکار

رشت ساکن  همکارى:  نوع  سال  سابقه:22 

کد: 3542 رشته: عمران-ژئوتکنیک
تخصص:عمران-ژئوتکنیک

 تجربه: مشاور
سابقه:7سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 9182 رشته:شیمى -فرآیند
تخصص:-  تجربه:کاراموزى

نوع همکارى: نیمه وقت،سابقه 1,5سال

کد: 7865 رشته:عمران-سازه
تخصص: طراحى-نظارت-سازه

بر  سازه-نظارت  غیرخطى-طراحى  سازى  مدل  سابقه: 
اجراى سازه-بررسى صورت وضعیت-ارزیابى مقاوم سازى

تجربه: 3 سال

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

 ـسابقه: -
نوع همکارى: -

کد: 6983 رشته:عمران-زلزله
تخصص: طراحى-اجرا-نظارت

سابقه: 2 سالتجربه: متره و کنترل پروژه

کد:746 رشته: عمران مکانیک
تخصص و تجربه: پروژه هاى اجرایى

سابقه کار: 4سال 

کد:740 رشته:عمران سازه
تخصص و تجربه: طراح سازه 

سابقه کار:-

جناب آقاى مهندس ایرج محمود زاده کنى(راه وساختمان 58)
 کانون درگذشت همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال براى آن 
مرحوم آمرزش و علو درجات و براى بازماندگان محترم سالمتى و طول عمر آرزومند 

است.
جناب آقاى مهندس على قبادى(عمران 79 )

کانون درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و ار خداوند متعال براى آن 
مرحوم امرزش و علو درجات و براى بازماندگان سالمتى و طول  عمر خواستار است.

شرکت آپادانا پترو فرآیند اقدام به جذب نیروى کار با مشخصات زیر 
نموده است:

فارغ التحصیل یا دانشجوى سالهاى آخر مهندسى شیمى (خانم)
مسلط به کار با نرم افزار هاى تخصصى مهندسى شیمى

لطفا جهت برقرارى ارتباط،رزومه خود راارسال نمایید:
info@apadanapetro.com

بولتن داخلی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران-دى 1394 


