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نى  یرا ا مهندسان  اجتماعى  سرمایه  فزایش  ا در  مهندسى  اخالق  اهمیت 
کانون ماه  مهر  گردهمایى  در   

گردهمایى عمومى آبان  ماه کانون

زمان: چهارشنبه 27 آبان 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

گردهمایى عمومى آبان ماه کانون به موضوع «شهر هوشمند؛ فرصت ها و چالش ها» با سخنرانى دکتر رقیه جدا، 
عضو هیات علمى مرکز تحقیقات مخابرات ایران اختصاص دارد.

گردهمایى عمومى مهرماه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران 
عصر روز چهارشنبه 29 مهرماه 1394 با سخنرانى دکتر عباس آخوندى(راه و ساختمان 
70) وزیر محترم راه و شهرسازى در تاالر شهید رجب بیگى دانشکده فنى دانشگاه 
تهران با استقبال شایان اعضاى کانون برگزار شد. در این برنامه که با همکارى مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى برگزار شده بود، بیش از 350 نفر از اعضاى کانون و 

سایر مدعوین شرکت کردند.
دکتر محمدحامد امام جمعه زاده (مکانیک 55) رئیس هیات مدیره کانون، ضمن 
خوشامدگویى به حضار، با اشاره به موضوع اخالق مهندسى نامه دکتر آخوندى خطاب 

به جامعه مهندسى در این خصوص را قرائت کرد.
سپس دکتر آخوندى به  تشریح تاثیر اخالق حرفه اى فردى و عمومى در اصول 
مهندسى پرداخت. وى عنوان کرد اخالق در حوزه عمومى مى تواند موجب سرمایه 
و حرکت اجتماعى شود و مساله اصلى در اینجا اخالق در حوزه عمومى است. دکتر 
آخوندى عامل قدرت و مسئولیت را در این حوزه از عوامل اصلى برشمرد. به گفته وى 
قدرت مشروط به قانون و قدرت افراد حرفه اى مشروط به رعایت آیین نامه هاست. 
همچنین در کنار قدرت افراد حرفه اى بحث مسئولیت به وجود مى آیدو اینکه ما چطور 

مى توانیم یک فرد مقتدر را وادار به انجام مسئولیت کنیم.
در ادامه دکتر آخوندى به تعریف اخالق فردى و عمومى پرداخت. وى اظهار داشت در 
اخالق فردى، انسان ها باید اصالح شوند تا جامعه اصالح شود. از این رو اخالق امرى 

است فردى و محرك اصلى آن تعالى جویى انسان است.
دکتر آخوندى در تعریف اخالق عمومى در رویکرد مدرن گفت: جامعه وجودى مستقل 
از افراد تشکیل دهنده خود دارد. بنابراین ساز و کارها اجتماعى فراتر از تربیت و اصالح 

اخالقى فردى است.
بطور کلى اخالق هنجارى متضمن اصولى است که درست یا اشتباه بودن رفتارى را 
شرح مى دهد. همچنین اندازه گیرى حسن و قبح، خوبى و بدى و یا درستى و اشتباه 

بودن رفتار را مى توان به اخالق نسبت داد.
دکتر آخوندى خاطر نشان کرد در اخالق در سپهر عمومى، تصمیم و عمل سیاستمردان 
و فرد حرفه اى آثار ماندگارى بر زندگى جمعى مى گذارد. به نحوى که نحوه عمل آن ها 
مى تواند شهروندان را از یک کنشگر آگاه به یک ایفاگر نقش تنزل دهد و همچنین به 

نام منافع عمومى حقوق خصوصى را نادیده بگیرند.
وزیر راه و شهرسازى در ادامه به تفاوت هاى اخالق فردى و عمومى اشاره کرد به اعتقاد 
وى اخالق فردى بر سه اصل سودمندى، اعتمادپذیرى و عدالت استوار است. وى اظهار 
داشت: اخالق مدرن فراتر از رفتار فردى و داوطلبانه است و متضمن حق و مسئولیت 
و یا مطالبه گرى است و اصول اخالق عمومى داراى 6 اصل انصاف، شفافیت، رفتار 
پایبندى به اصول (حفظ یکپارچگى)، پذیرش مسئولیت اقدام، افزایش کارایى و عدم 

تعارض منافع مى باشد.
وى در ادامه گفت: تعارض منافع اصلى ترین مساله در اخالق عمومى است. سیاستمداران 
اصال نباید در موقعیتى قرار بگیرند که امکان سوءاستفاده داشته باشد. اخالق جایى 

معنى دارد که فرد اصال در موقیت تعارض قرار نگیرد.
وى در ترجمه اخالق عمومى در اخالق حرفه اى گفت: پایبندى به اصول حرفه اى 
و مقاومت در برابر موقعیت هاى وسوسه آمیز، وفادارى، فضیلت و قابل اعتماد بودن 
فرد حرفه اى، رازدارى، مسئولیت و وظیفه شناسى، مطلع نگاه داشتن مشترى نسبت 
به تمام اطالعاتى که منافع وى را تحت تاثیر قرار مى دهد و کسب رضایت آگاهانه 
مشترى و پایبندى به اصول اجتماعى، عدم تخطى از آن ها براساس درخواست مشترى، 
عرضه کار با باالترین استاندارد، اجتناب از قرارگیرى در وضعیت تعارض منافع، طبقه 
بندى درونى اصول به اصلى و فرعى از مهمترین سرفصل هاى اخالق حرفه اى در سپهر 

عمومى است.
ایشان در انتهاى سخنانش گفت بهتر است هر زمان براى روش شناسایى تعارض به 
منافع از خود بپرسیم «من چگونه فکر میکردم اگر موقیت تغییر مى کرد و فرد دیگرى 
در این موقعیت قرار میگرفت؟ و یا آیا من و یا وابستگان من از این تصمیم سازمان 

وابسته به من نفع مى برند؟»
دکتر آخوندى با بیان اینکه باید براى تفکیک اخالق حرفه اى از اخالق داوطلبانه آیین 

نامه تعریف کرد تا افراد وظیفه مند گردند، سخنان خود را به اتمام رساند.
مراسم با تشکیل میزگردى با حضور دکتر آخوندى، مهندس محمد عطاردیان        (راه 
و ساختمان38) دبیر محترم شوراى عالى انجمن شرکتهاى ساختمانى و مهندس 
اسماعیل مسگرپورطوسى (مکانیک 59) عضو هیات رئیسه جامعه مهندسان مشاور 

ادامه یافت.
مهندس عطاردیان به نمایندگى از سندیکاى شرکت هاى ساختمانى ضمن تشکر از 
سخنان دکتر آخوندى اظهار داشت: بحث اخالق در زمانى که در شرایط بحران قرار 
داریم بسیار اهمیت دارد. در شرایطى که شما اخالق حرفه اى را رعایت کرده اید و در 

مقابل شما دیگران رعایت نکردند.
در ادامه مهندس مسگرپور بحث اخالق مهندسى را از حوزه محیط زیست مطرح کرد 
به اعتقاد وى اخالق حرفه اى در مورد مسئله محیط زیست به خصوص در حوزه آب 

رعایت نشده است و نسل هاى آینده ما از این سوء مدیریت ضرر خواهند کرد.
این برنامه با پرسش و پاسخ حضار به اتمام رسید. در حاشیه مراسم خبرنگاران رسانه هاى 

عمومى به طرح سئواالت خود از وزیر راه و شهرسازى و هیات همراه پرداختند.
معین فر کبر  على ا مهندس  با  کانون  مدیره  هیات  اعضاى  ر  دیدا

عصر روز دوشنبه 6 مهر ماه 1394، جلسه دیدار با مهندس على اکبر معین فر (راه و ساختمان30) عضو شوراى عالى کانون در محل منزل ایشان برگزار گردید.
در این جلسه تعدادى از اعضاى هیات مدیره کانون حضور داشتند و ضمن آرزوى سالمتى و تندرستى براى ایشان برنامه هاى آتى کانون توسط رئیس هیات مدیره 
و دبیر کانون به اطالع ایشان رسید. همچنین هیات مدیره از نظرات و پیشنهادات مهندس معین فر در خصوص اجراى هر چه بهتر برنامه هاى کانون بهره مند شدند.

مهندس معین فر از سال 1369 تاکنون عضو شوراى عالى کانون بوده است. 
وى در سال 1381 به عنوان مهندس برجسته مورد تجلیل قرار گرفت.
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روابط عمومى دانشگاه تهران گزارش داد: دانشگاه تهران براى دومین سال پیاپى 
رتبه اول ملى در نظام رتبه بندى US NEWS را کسب کرد. به گزارش معاونت 
بین الملل دانشگاه تهران، در ویرایش 2016 رتبه بندى بهترین دانشگاه هاى دنیا 
(Best Global Universities) که توسط یو.اس. نیوز منتشر مى شود، دانشگاه تهران 
رتبه  و  آسیا،  رتبۀ 57  کشور،  اول  رتبه  در  است  توانسته  امتیاز  کسب 48/4  با 
379 جهان قرار گیرد. پس از دانشگاه  تهران، دانشگاه هاى صنعتى شریف، صنعتى 
صنعت،  و  علم  مدرس،  تربیت  تهران،  پزشکى  علوم  امیرکبیر،  صنعتى  اصفهان، 
خود  به  را  ملى  هشتم  تا  دوم  رتبه هاى  ترتیب  به  کرج،  اسالمى  آزاد  دانشگاه  و 

اختصاص داده اند.
توسط  که  دنیاست  دانشگاه هاى  بهترین  رتبه بندى  نظام  از  ویرایش  دومین  این 
یو.اس. نیوز منتشر مى شود. در ویرایش قبلى این نظام نیز، دانشگاه تهران رتبه اول 

ملى را به خود اختصاص داده بود.
بر اساس سیاست یو.اس. نیوز، رتبه بندى «بهترین دانشگاه هاى دنیا» جهت ارایه 
درکى بهتر از چگونگى مقایسه دانشگاه ها در سراسر دنیا ارایه مى شود؛ چرا که با 
توجه به افزایش دانشجویانى که قصد ادامه تحصیل در کشورهاى خارجى را دارند، 
رتبه بندى بهترین دانشگاه هاى دنیا که بویژه بر اشتهار و پژوهش هاى دانشگاهى 
مؤسسه ها به طور کلى تمرکز دارد مى تواند به دانشجویان در انتخاب دانشگاه هاى 

مدنظر کمک کند.
پردیس  داد:  گزارش  خصوص  این  در  نیز  فنى  دانشکده  عمومى  روابط  همچنین 
دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران، در ویرایش 2016 نظام رتبه بندى یو.اس.نیوز در 
رتبه 50 جهان و در صدر دانشگاه هاى مهندسى ایران قرار گرفت. به گزارش معاونت 
بین الملل دانشگاه تهران، پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه، با 6 رتبه ارتقاء نسبت 
به ویرایش سال 2015 این نظام، در رتبه 50 جهان و رتبه نخست دانشگاه هاى 
کشور قرار گرفت. هم چنین بر اساس این گزارش،  پردیس کشاورزى و منابع طبیعى 
دانشگاه تهران نیز در رتبه 69 جهان در این فهرست قرار گرفته است و در رشته هاى 
علم مواد،  گیاه شناسى و جانورشناسى و شیمى، به ترتیب رتبه هاى 118، 238 و 

243 نظام رتبه بندى یو.اس.نیوز به دانشگاه تهران تعلق گرفته است.

طرح ترمیم سر در دانشگاه تهران، به عنوان طرح برتر بتنى کشور توسط انجمن 
بتن ایران انتخاب شد.

روابط عمومى دانشگاه تهران گزارش داد: در مراسمى که روز 16 مهرماه 1394 
توسط انجمن بتن ایران برگزار شد، طرح ترمیم سر در دانشگاه تهران، که سال 
گذشته به مناسبت هشتادمین سالگرد تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران انجام 

شده بود، عنوان طرح برتر بتن کشور را کسب کرد.
سر در تاریخى دانشگاه تهران، که نماد آموزش عالى کشور به شمار مى رود، تاکنون 
در چند نوبت مورد ترمیم جزیى قرار گرفته بود، اما با توجه به آسیب ها و ترك 
خوردگى هاى گسترده، در سال گذشته، طرح ترمیم آن در دستور کار دانشگاه 
قرار گرفت و طراحى و نظارت عالیه عملیات ترمیم آن، توسط انستیتو مصالح 
ساختمانى دانشگاه تهران و اجراى آن توسط شرکت هاى «آریانا پلیمر» و «پایا 
سازند آژند» با کارفرمایى دفتر طرح هاى عمرانى و پشتیبانى دانشگاه تهران انجام 

پذیرفت.
اجراى این عملیات مهم بر روى یکى از معروفتر ین نمادهاى معمارى ایران، شامل 
بررسى اولیه و انجام آزمایش هاى غیرمخرب و نیمه مخرب به منظور تعیین دالیل 
خرابى، طرح اختالط مالت هاى ترمیمى، تعیین نحوه اجراى مناسب و آزمایش 
بروى مصالح مصرفى و همچنین پرکردن ترك ها و درزها با تزریق رزین اپوکسى، 
مالت هاى تعمیرى سازه اى، اجراى مالت ریزدانه معمارى و پوشش آب بند کننده 
سطوح و نهایتاً اعمال پوشش آب گریز بر روى سطوح بود که به دلیل کیفیت کار 

صورت گرفته، به عنوان طرح برتر بتنى کشور انخاب گردید.
گفتنى است طرح معمارى سر در تاریخى دانشگاه تهران، در سال 1348 توسط 
کوروش فرزامى دانشجوى وقت دانشکده هنرهاى زیبا و اجراى آن به صورت بتن 

مسلح، توسط شرکت «آرمه» صورت گرفته است.

شوراى عالى کانون در سومین جلسه از دوره سیزدهم پس از بررسى مصوبه هیات 
مدیره مبنى بر انتخاب مهندس روزبه صالح آبادى (عمران80) به سمت دبیر کانون، 
براساس ماده 22 اساسنامه کانون با اکثریت آرا وى را به عنوان دبیر کانون تنفیذ 

کرد.
مهندس صالح آبادى هفتمین دبیر کانون از ابتدا تاکنون مى باشد.

حالت  در  دانشگاه  در  خود  حضور  روزهاى  نخستین  در  جدیدالورود  دانشجوى 
گذار از فضاى دانش آموزى به دانشجویى است و معاونت دانشجویى ـ فرهنگى 
دانشکده وظیفه خود مى داند در این تغییر بزرگ به عنوان یک پشتیبان، همراه 
دانشجویى باشد که در حال آشنایى با محیط دانشگاه است. از همین رو پس از 
رایزنى ها و هماهنگى هاى الزم مقرر گردید همایشى با مشارکت و حمایت کانون 
مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران که حمایت از دانشکده فنى 
و دانشجویان آن را همواره در دستورکار خود قرار داده است، در روز پنجشنبه 
مورخ 94/7/16 در فضاى صمیمانه و دوستانه در پردیس کشاورزى دانشگاه تهران 

برگزار گردد.

تبه بندى  ر نظام  در  کشور  اول  تبه  ر تهران  نشگاه  دا
کرد  کسب  ا  ر  USNEWS

شد  کشور  بتنى  برتر  طرح  تهران  نشگاه  دا تاریخى  در  سر  ترمیم  طرح  شوراى عالى سوى  ز  ا کانون  دبیر  سمت  تنفیذ 

لورود  جدیدا نشجویان  دا آشنایى  همایش  برگزارى 

مهندسى  نشکده  دا جدید  ساختمان  فتتاح  ا مراسم 
شد  ر  برگزا فنى  نشکده   دا مکانیک 

آیین گشایش ساختمان جدید دانشکده مهندسى مکانیک دانشگاه تهران، با حضور 
وزیر علوم، تحقیقات و فناورى، معاونان وزیر علوم، رییس و هیات رییسه و مسئوالن 
دانشگاه تهران و جمعى از خیرین و وافقین دانشگاه تهران، عصر روز سه شنبه 7 

مهرماه 1394 برگزار شد.
روابط عمومى دانشگاه تهران گزارش داد: دکتر محمد فرهادى، وزیر علوم، تحقیقات 
و فناورى در آیین گشایش ساختمان جدید دانشکده مهندسى مکانیک پردیس 
دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران، با قدردانى از دکتر عباس مصلّى نژاد براى انجام 
فعالیت هاى فراوان در آموزش عالى، گفت: «بنیاد فرهنگى مصلّى نژاد 62 هزار متر 
مربع پروژه عمرانى را براى آموزش عالى کشور انجام داده  و 10 هزار مترمربع پروژه 

دیگر را نیز در دست ساخت دارد».
وى با اشاره به تشکیل «ستاد خیرین» در وزارت علوم گفت: «در پى تشکیل این 
ستاد، تاکنون بیش از 20 بنیاد به عنوان بنیادهاى علم و فناورى در دانشگاه ها 

تشکیل شده و بنیادهاى در حال تاسیس نیز بیش از 60 مورد مى باشد».
دکتر محمود نیلى احمدآبادى، رییس دانشگاه تهران نیز در این مراسم، با اشاره به 
ساخت دانشکده مهندسى مکانیک پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران، این 
دانشکده را از معتبرترین دانشکده هاى مکانیک ایران و جهان عنوان کرد و افزود: 
«اینکه این سرمایه گزارى براى این دانشکده و استعدادهاى این دانشکده صورت 

گرفته است، بسیار ارزشمند است».
گفتنى است عملیات اجرایى ساختمان جدید دانشکده مهندسى مکانیک پردیس 
دانشکده هاى فنى که توسط «بنیاد فرهنگى مصلّى نژاد» با زیربناى بیست و یک 
 هزار متر مربع و با اعتبارى بالغ بر400 میلیارد ریال از فروردین ماه 1392 آغاز شده 
بود، شهریورماه 1394 پایان رسید و به پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران 

تحویل شد.

دومین پنل تخصصى با موضوع:
رویکردهاى جدید در کنترل ساختمان در بازنگرى مبحث دوم مقررات ملى ساختمان

سخنرانان: دکتر مظاهریان، مهندس بهرام غفارى، مهندس لطفى زاده و مهندس تن دست
زمان: یکشنبه 24 آبان ماه 1394                 ساعت: 16 الى 18                  مکان: تاالر رجب بیگى دانشکده فنى دانشگاه تهران
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پروفسور  از  جدید  اثرى  ملى»  هویت  و  «شاهنامه 
دوره  اولین  برجسته  دانش آموخته  رضا،  فضل اله 
توسط  که  است،  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده 

انتشارات اطالعات در سال جارى منتشر شد.
آدرس  به  مى توانند  کتاب  تهیه  جهت  عالقمندان 
میرداماد، خیابان نفت جنوبى، روزنامه اطالعات مراجعه 

و یا با شماره 6-29993455 تماس حاصل نمایند.

کتاب زلزله / پس از آن که زمین مى لرزد نوشته دکتر 
تن  دو  بیلهام  راجرجى  پروفسور  و  هاف  الیزابت  سوران 
از دانشمندان به نام معاصر در علم زلزله شناسى آمریکا 
است. این کتاب توسط دکتر مهدى زارع، استاد مدعو 
دانشکده مهندسى معدن دانشکده فنى و مهندس 
فرناز کامران زاده (دانش آموخته دانشکده مهندسى 

معدن دانشکده فنى) ترجمه شده است.
عالقمندان جهت تهیه کتاب مى توانند به انتشارات مازیار به 
آدرس انقالب، مقابل دانشگاه تهران، ساختمان ظروفچى، 
طبقه اول، واحد 4 مراجعه و یا با شماره تلفن 66462421 

تماس حاصل نمایند.

آقاى  با  گو  و  گفت  به  شماره 93  در  ایران  چشم انداز 
دکتر مقصود فراستخواه در خصوص «تحلیل روندهاى 
پرداخته  ایران»  در  دین ورزى  آتى  احتماالت  و  جارى 
است. همچنین تحلیل منتشر نشده از زنده یاد عزت اله 
سحابى در خصوص «چرا ملى، چرا مذهبى؟»  در این 

شماره درج شده است. 
سخنرانى مهم اوباما درباره جنگ با ایران، گفت و گو 
با سیدمحمد غرضى ویژه سالگرد آغاز جنگ تحمیلى،  
زمینه هاى راهبردى توافق وین نوشته مهندس لطف اله 

میثمى از دیگر مطالب این شماره است.
مدیرمسئولى  و  امتیازى  صاحب  به  دوماهنامه  این 
مهندس لطف اله میثمى (معدن42) منتشر مى گردد. 

سینما و ادبیات در شماره 48 ویژه ماه مهر و آبان به گفتگو با 
جعفر والى در خصوص غالمحسین ساعدى با موضوع فراتر 
از سینما و تئاتر و میزگرد سیروس الوند، داود میرباقرى، 
جایگاه  خصوص  در  طوسى  جواد  و  محمدى  منوچهر 

مخاطب در سینماى ایران پرداخته است.
در این شماره همچنین در خصوص نیم ویژه نامه «مایک لى» 
و  بورژواها  خرده  آشکار  و  پنهان  واقع گرایى  درخصوص 
نشست مدیا کاشیگر، مژده دقیقى و امیر احمدى آریان در 

خصوص زبان جهان داستان است مطالبى را مى خوانیم.
گفت و گو اختصاصى سینما و ادبیات در این شماره به 

جاناتان رزنبام  درباره سینماى ایران اختصاص دارد. 
همایون  مهندس  امتیازى  صاحب  به  ماهنامه  دو  این 

خسروى دهکردى (برق 55) منتشر مى گردد.

فنى  دانشکده  ساختمان  و  راه  مهندسى  رشته  سال 54  ورودى  دانش آموختگان 
دانشگاه تهران، روز چهارشنبه 1 مهر ماه 1394 به بهانه چهلمین سال ورودشان به 

دانشکده فنى گرد هم آمدند.
این برنامه شامل تجمع در سردر دانشکده فنى و گرفتن عکس یادگارى و حضور در 
اتاق جمال افشار (کالس 159) در طبقه همکف دانشکده بود . پس از گپ و گفتگو 

و معرفى، جهت صرف ناهار به سلف سرویس دانشگاه رفتند. 
سپس با حضور در یکی از کالس هاي طبقه دوم ساختمان اصلی (کالس 214سابق) 
مهدي   شهشهان،  سید محمد  فقید:  دوره اي هاي  هم  یاد  و  خاطره ها  گفتن  به 
رجب بیگی،کمال بهمنی، ساالر قباد، سعید ناصري و حسین خوشنویسان لحظات 
سپرى شد. در این گرد هم آیی 23 نفر از 54 نفر ورودي رشته راه و ساختمان سال 

54 حضور داشتند.

آیین بزرگداشت روز ملى صادرات سه شنبه 29 مهر ماه 1394 با حضور دکتر اسحاق 
جهانگیرى، معاون اول رییس جمهور، دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و 

مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت در سالن اجالس سران برگزار شد.
در این مراسم مدال افتخار صادرات در گروه خدمات فنى ـ مهندسى به مهندس 

محمدرضا انصارى (راه و ساختمان 47) به نمایندگى از شرکت کیسون اعطا شد.
به  را  موفقیت  این  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون 
کانون  عالى  شوراى  عضو  و  کیسون  شرکت  هیات مدیره  رییس  انصارى  مهندس 

مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران تبریک مى گوید.

فنى نشکده  دا ساختمان  و  ه  ا ر رشته    54 سال  ورودي هاي  یی  آ گردهم 

نصارى ا محمدرضا  مهندس  توسط  صادرات  ر  فتخا ا مدال  فنىکسب  ده  ا نو خا رات  نتشا ا معرفى 

به اطالع اعضاى کانون مى رساند، در 15 سال گذشته تعدادى 
از اعضاى کانون در مراسم بزرگداشت موالنا در قونیه شرکت 
کرده اند. امسال نیز عالقمندان به شرکت در مراسم بزرگداشت 
موالنا مى توانند از این فرصت استفاده کرده و به همراه دوستان 

یا اعضاى خانواده در این برنامه شرکت نمایند.
اعضایى که مصمم به سفر قونیه مى باشند، مى توانند تا اول آذر 

ماه با دبیرخانه کانون تماس حاصل نمایند.

مراسم بزرگداشت موالنا در قونیه

همزمان با برگزارى نشست جهانى مدیریت پروژه طى روزهاى پنجم لغایت هشتم 
مهرماه سال 1394 در پاناما، آیین اهداى جوایز پنجاهمین دوره جایزه بین المللى 
مدیریت پروژه نیز برگزار شد و به این ترتیب پروژه احداث دریاچه شهداى خلیج فارس 
که براساس آراى داوران این جایزه بین المللى به عنوان یکى از 10 پروژه برتر جهان 
در سال 2015 معرفى شده بود، موفق به دریافت جایزه تعهد به تعالى شد. مجرى این 
پروژه مهندس على امام (عمران 71) مدیرعامل سازمان مهندسى و عمران شهر تهران 
و  نایب رئیس هیات مدیره کانون بود. ایشان در حاشیه برگزارى مراسم، یک نسخه از 
کتاب ارزشمند 5000 سال مهندسى ایرانى از طرف کانون مهندسین فارغ التحصیل 
دانشکده فنى به سرکار خانم مرى مکینلى نایب رییس اتحادیه بین المللى مدیریت 
پروژه (IPMA ) تقدیم کرد. خانم مکینلى نیز ضمن ذکر خاطراتى از سفر به ایران و 

آشنایى با دانشگاه تهران از اعطاى هدیه مزبور قدردانى نمود.
به  را  موفقیت  این  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون 

مهندس على امام تبریک مى گوید.

فارس خلیج  شهداى  دریاچه  پروژه  مجرى  به  تعالى  به  تعهد  جایزه  اهداى 
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نیروهاى  بر  تکیه  با  است  توانسته  امروز  به  تا  سال 1378  از  توسن  شرکت 
متخصص و مجرب، خود را به عنوان یکى از شرکت هاى پیشرو در ارائه راه 
حل هاى جامع بانکى و سیستم هاى پرداخت و خدمات مالى معرفى نماید. اکنون 
بیش از 700 نفر متخصص این شرکت در کنار همکاران خود در شرکت هاى 
گروه توسن (مجموعاً 1500 نفر پرسنل) خدمات متنوعى را به بیش از هشتاد 
درصد از بانک هاى خصوصى کشور و شرکت هاى خدمات پرداخت و سایر کسب 

و کارهاى الکترونیکى مانند پروژه الکترونیک شهر تهران ارائه مى نماید.
خواهشمند است جهت آشنایى با شرایط و نحوه همکارى و ارسال رزومه به 
بخش «دعوت به همکارى» وب سایت www.tosan.com مراجعه نمایید.

در آستانه برگزارى مراسم بزرگداشت مهندسین فارغ التحصیل سال 
1343 دانشکده فنى دانشگاه تهران علیرغم تالش هاى 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 دهند.

 رشته مهندسى استخراج نفت
مهدى اردشیر کنى، هاشم ناهید، فرامرز وزیرى

رشته مهندسى برق
منوچهر انصارى، محمدحسین بامداد، اسماعیل بیرمیان، یوسف تولیتى، جواد 
جبارزادگان، محمود داورپناه، حسن زاهدى، حسن سیدرضى، على شکورى، محمد 
شیرانى، شهروز فتح اعظم، حسن قدرتى، اکبر قهرمانى، منصور کاشف، محمود 

کریمى، حسین مروجى، فریدون همایون، یرمى یعقوب، غالمرضا یکه باش

رشته مهندسى تاسیسات
جمال الدین محمد علیان الریجانى

رشته مهندسى راه و ساختمان
على اصغر آبادى مرند، محمد آذرخویش، مرتضى آقاموسى ترکمانى، عظیم 
ابراهیمى، محمدحسین اسحاقیان، حسین امربر، کمال بنى هاشمى، اکبر 
کازرون،  پیرویان  محمدعلى  پوستى،  فردوس  پژوهشى،  کیخسرو  پرورش، 
حجت  فریدون  جزءزمردیان،  منوچهر  مطلق،  ثابتى  هرمز  تسوجى،  مهدى 
توران  خدادمردانى،  غالمعلى  خالیچى،  یعقوب  حسیبى،  جمشید  کاشانى، 

خمامى

رشته مهندسى زمین شناسى
جهاندار نورى شاد

رشته مهندسى شیمى
رسول حجتى، دیگران صفرابراهیمیان، جالل فتوحى، جمشید محموداف، 

مرتضى مورعى

رشته مهندسى صنایع
ایرج آبادیان، هوشنگ آذرپور، محمدعلى احتیاطى، بهرام بهارلو، محمدحسین 
جوانفر، کرامت سعدائى، رضا شجاع لشکرى، علیرضا شصت فوالدى، عنایت 

اله فرید

رشته مهندسى معدن
هوشنگ ثابتى،  على دانشى، مهریار داودى، ناصر کیائى

همکارى جهت دستیابى به مهندسین فارغ التحصیل 1343 
دانشکده فنى

کار جویندگان 

شغلى هاى  فرصت 

        کد:745                  رشته:مکانیک                                  سابقه: ـ
         تخصص و تجربه: آشناى کامل به اتوکد و طراحى هاى دو بعدى و سه بعدى

کد: 2463 رشته: عمران
تخصص: نظارت کارگاهى

 تجربه: ـ        سابقه: 22 سال
نوع همکارى: تمام وقت (ساکن رشت)

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: 3542 رشته: عمران
تخصص:  ژئوتکنیک

 سابقه: 7 سال
سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 7424 رشته: برق
تخصص: مدل سازى ریاضى سیستم هاى بیولوژیکى

تجربه: دستیار آموزشى
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: 443 رشته: عمران
تخصص:ساخت و ساز درون شهرى

 تجربه: ـ
سابقه:25 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 7297 رشته: عمران
تخصص:خاك و پى ـ ژئوتکنیک

 تجربه:راه سازىـ  ساختمان هاى بتنى و فوالدى
سابقه:6 ماه نوع همکارى: تمام وقت

کد: 4754 رشته: عمران
تخصص:ـ 

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

کد: 7653 رشته: عمران ـ سازه
تخصص:ـ 

 تجربه: دفتر فنى
سابقه:2/5 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
هندسى  طراحى  و  آشنایى  تجربه:  و  تخصص 

ترافیکى راه و تقاطع
سابقه: 3 سال

کد: 741 رشته: عمران
سرپرست  ـ  پروژه  مدیریت  تجربه:  و  تخصص 
کارگاهـ  دفتر فنىـ  اجراى پل هاى بزرگ و خاص

سابقه: از 5 تا 15 سال

تبریک
سرکارخانم مهندس زهرا شریعتى (برق92) و جناب آقاى مهندس محمدرضا 

قزل عاشقى (مکانیک90)
آغاز زندگى مشترکتان را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و سعادت شما را از خداوند 

متعال خواستاریم.
سرکارخانم مهندس مهسا قاضیان (عمران92) و جناب آقاى مهندس سیدامیرمسعود 

المطهرى (عمران92)
آغاز زندگى مشترکتان را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و سعادت شما را از خداوند 

تسلیتمتعال خواستاریم.
      بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت دکتر یعقوب فرزان (راه و ساختمان 36)، را به 
اطالع اعضا محترم کانون مى رساند. . از خداوند منان براى روح بزرگ آن مرحوم طلب آمرزش 

و براى بازماندگان محترم صبر و شکیبائى مسئلت مى نمائیم.
   سرکار خانم مهندس سمیرا همتى ( صنایع 86 )

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


