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بازنگری  در  ساختمان  کنترل  در  رویکردهای جدید 
ساختمان ملی  مقررات  دوم  مبحث 

کانون مدیره  هيات  در  مسئولين  نتخاب  ا

گردهمایی عمومی شهریور ماه کانون که به پنل اختصاصی تحت عنوان » رویکردهای 
جدید در کنترل ساختمان در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان« اختصاص 
داشت، روز چهارشنبه 25 شهریور ماه 1394 با حضور 50 نفر از اعضای کانون 
در تاالر رجب بیگی دانشکده فنی برگزار شد. در این پنل آقایان دکتر منوچهر 
شیبانی اصل مدیر کل 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، دکتر بهروز گتمیری عضو شورای عالی کانون مهندسین 
فارغ التحصیل دانشکده فنی و مهندس نادر نجیمی رئیس مبحث 22 مقررات ملی 

ساختمان و عضو مبحث دوم به ایراد سخنرانی پرداختند.
مهندس علی امام )عمران71( نایب رئیس هیات مدیره، ضمن خیرمقدم به حضار به 
معرفی برنامه و سخنرانان پرداخت. در ادامه دکتر بهروز گتمیری )راه و ساختمان58( 
که مدیریت پنل را برعهده داشتند، از مهندس بهرام غفاری )راه و ساختمان56( 
درخواست کرد تفاوت های پیش نویس جدید و آنچه در حال حاضر به عنوان مبحث 

2 در حال اجرا است را برای حضار بیان کند.
مهندس غفاری به بیان مهم ترین تغییرات پیشنهادی نسبت به آئین نامه ماده 33 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرداخت. وی توضیحات جامع و کاملی در 
خصوص تعاریفی برای واژگان و اصطالحات کاربردی در نظام کنترل ساختمان، پیش 
بینی تهیه آئین کار کنترل طراحی و بازرسی ساخت  برای انجام کنترل طراحی و 

بازرسی ساخت پرداخت.
همچنین تفکیک مسؤلیت غیر قابل انتقال شهرداری در زمینه ضوابط و مقررات 
شهرسازی و معماری از مسؤلیت قابل انتقال آن در خصوص جنبه های فنی و 
مهندسی ساختمان با حفظ مسؤلیت اداری، تفکیک مفهوم نظارت الزامی از نظارت 
کارگاهی و اطالق بازرسی به کنترل های مراجع قانونی و در نهایت  الزام شهرداری ها 
و سایر مراجع کنترل ساختمان به واگذاری کنترل های فنی چه در طراحی و چه در 
ساخت به مؤسسات تمام وقت متشکل از کنترل کنندگان طراحی و بازرسان ساخت 

تمام وقت از دیگر مباحثی بود که مهندس بهرام غفاری به آن پرداخت.
در ادامه دکتر شیبانی در خصوص نامه وزیر راه و شهرسازی که خطاب به جامعه 
مهندسی کشور است توضیحاتی را ارائه کرد. وی همچنین سیاست های وزارت راه و 
شهرسازی و بخش مهندسی ساختمان را در 4 خط مشی بیان کرد که عبارتند از: 

1- توسعه مهندسی 2- حقوق شهروندی 3- قانون مداری و 4- اخالق حرفه ای.
دکتر نجیمی نیز در خصوص اعمال روشی در قانون گذاری ها و متن نویسی ها اشاره 
کرد به اعتقاد وی باید قبل از اعمال قانون گذاری برای سیستم، آن سیستم تعریف 
شود و بدانیم با چه اجزا و عوامل محیطی رو به هستیم و نقاط قوت و ضعف آن 

سیستم را در یابیم.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که مواردی که در کمیته مبحث دوم به تصویب 

می رسد نظرات تمام اعضای کمیته نیست، بلکه نظرات اکثریت اعضا است.
شکرچی زاده  محمد  دکتر  حضار،  پاسخ  و  پرسش  بر  عالوه  جلسه  انتهای  در 
)عمران65(رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دقایقی را در خصوص 

موضوع گردهمایی برای حضار سخنرانی کرد.
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی با اهدای کتاب 5000 سال مهندسی 

ایرانی به اعضا پنل از آنان قدردانی به عمل آورد.
گفتنی است مقرر است نشست دوم این گردهمایی در تاریخ 21 مهر ماه سال جاری 
با حضور  آقایان دکتر مظاهریان، مهندس بهرام غفاری، مهندس لطفی زاده و مهندس 

تن دست برگزار شود. تاریخ این گردهمایی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

در جلسه مورخ 1 شهریور ماه هیئت مدیره دکتر محمدحامد امام جمعه زاده )مکانیک 55( به عنوان رئیس هیات مدیره، مهندس علی امام )عمران 71( به عنوان 
نایب رئیس، مهندس علیرضا عالم زاده )عمران 68( به عنوان خزانه دار و مهندس امیراسماعیل حسن پور )مکانیک 89( به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. که این 

مسئولیت ها در جلسه مورخ 26 شهریور 94 شورایعالی کانون تنفیذ گردید.
همچنین شورای عالی در این جلسه مهندس ناصرنیا )معدن47( را به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب کرد. این انتخاب به دنبال استعفای مهندس میرعلیرضا 

مهنا)معدن67( از عضویت در هیات مدیره انجام شد. 
در جلسه مورخ 29 شهریور ماه هیات مدیره، مهندس روزبه صالح آبادی )عمران80( به عنوان دبیر کانون انتخاب شد.

گردهمایی عمومی مهر  ماه کانون

زمان: چهارشنبه 29 مهر ماه 1394
از ساعت: 17 الی 18 پذیرایی و دیدار دوستانه و از ساعت: 18 آغاز سخنرانی

مکان: دانشکده فنی دانشگاه تهران
واقع در خیابان انقالب، خیابان 16 آذر

» اهمیت اخالق مهندسی در افزایش سرمایه اجتماعی مهندسان ایرانی«
با سخنرانی: دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی

به همراه میزگرد تخصصی با حضور صاحبنظران
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گرفت ر  ا قر دنيا  لمللی  بين ا برتر  ر  پيمانکا  1 0 0 ميان  در  کيسون 

تهران  نشگاه  دا تاریخی  سردر  طرح  به  منّقش  اسکناس 
گرفت  ر  ا قر کشور  پولی  در چرخه 

فنی نشکده  دا با  د  ر ا و تازه  نشجویان  دا آشنایی  مراسم  تبه بندی ر نظام  در  ن  تهرا نشگاه  دا جایگاه  رتقای  QSا

QS

 برای نخستین بار در تاریخ صنعت ساخت و ساز کشور، یک شرکت ایرانی از بخش 
خصوصی در جمع 100 پیمانکار برتر بین المللی این صنعت در جهان قرار گرفت. 
شرکت کیسون در رقابت با 250 پیمانکار برتر جهان در سال 2015 )بر اساس 
عملکرد سال 2014(، با 19 رتبه بهبود نسبت به سال قبل، رتبه 99 را در فعالیت 
های برون مرزی در بازارهای بین المللی و با 5 رتبه بهبود نسبت به سال قبل، رتبه 
207 را در مجموع فعالیت های درون مرزی و برون مرزی کسب نموده است. این 
شرکت همچنین بر اساس آخرین رتبه بندی اعالم شده، رتبه 7 انبو ه سازان برتر 
جهان را کسب نمود. این موفقیت ها در شرایطی حاصل شده است که در سال 
های اخیر، محدودیت های زیادی در اثر تحریم های بین المللی برای فعالیت های 

شرکت های ایرانی در خارج از ایران ایجاد شده بود.
موسسه ENR با بیش از 130 سال سابقه در این زمینه، از چند دهه پیش اقدام به 

رتبه بندي شرکت ها در زمینه هاي پیمانکاري،  طراحي و ... نموده است.
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران این دستاورد بزرگ را 

به مدیران شرکت کیسون تبریک می  گوید.

اسکناس پنجاه هزار ریالی منّقش به طرح  سردر تاریخی دانشگاه  از 31 شهریور 
ماه در چرخه پولی کشور قرار گرفت.

 روابط عمومی دانشگاه تهران گزارش داد: دکتر سید احمدرضا خضری، مدیرکل 
حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران، در این خصوص گفت: »اسکناس 
مرکزی   بانک  اهتمام  به  که  تهران  دانشگاه  تاریخی  در  سر  طرح  به  منقوش 
جمهوری اسالمی ایران و وزارت اقتصاد و دارایی، به مناسبت هشتادمین سال 
تصویب قانون تأسیس دانشگاه منتشر شده بود، از 31 شهریور 1394، به مناسبت 
آغاز سال تحصیلی و در آستانه اعیاد مبارک قربان و غدیر، توزیع و در چرخه پولی 

کشور قرار گرفت«.
 مشاور رییس دانشگاه تهران در ادامه گفت: »طرح سردر تاریخی دانشگاه تهران، 
اسکناس های  بر  بار سال ها پیش  نماد آموزش عالی کشور، نخستین  به عنوان 
پانصدریالی نقش بسته بود و اکنون به مناسبت هشتادمین سال تصویب قانون 
تاسیس دانشگاه، اسکناس های پنجاه هزارریالی را مزیّن کرده است و این، نشانه 
ستاد  رییس  است«.  کشور  در  دانشگاه  و  دانش  به  نظام  ویژه  توجه  و  اهتمام 
هشتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران در پایان افزود: »در کشور تا کنون تنها 
سردر تاریخی دانشگاه تهران بر پول رایج ملی درج شده است که این موضوع، 

نشان از جایگاه بسیار ویژه دانشگاه تهران در نظام آموزش عالی کشور دارد«.

آیین ورودی دانشجویان جدیدالورود مطابق روال هر سال با حضور دانشجویان تازه 
وارد، رئیس دانشکده فنی، معاونین و دبیر کانون روز چهارشنبه 1 مهر ماه 1394 در 

محل تاالر چمران دانشکده فنی برگزار شد.
 مراسم با سخنرانی دکتر محمود کمره ای )برق58( رئیس دانشکده فنی آغاز گردید. 
وی ضمن تبریک ورود دانشجویان به مهد مهندسی کشور، به دانشجویان نکاتی را 
خاطرنشان کرد که مهمترین آن، تغییر شرایط آن ها از دانش آموزی به دانشجویی 
است. وی همچنین تاکید کرد که حضور شما در بین خانواده فنی، نشان گر این است 
که با سایر افراد متمایز هستید و از شما انتظار می رود که در جامعه تاثیرگذار باشید. 

رئیس دانشکده فنی در ادامه صحبت هایش به معرفی دانشکده فنی پرداخت.
بخش بعدی برنامه به سخنرانی تشکل ها اختصاص داشت. انجمن اسالمی دانشکده 

و بسیج دانشجویی، هر کدام گزارشی از فعالیت های یک ساله خود را ارائه کردند.
برنامه با پخش تیزر معرفی کانون های فرهنگی و هنری دانشکده فنی ادامه یافت. این 
کانون ها در هفت بخش کوهنوردی، قرآن و عترت، وارث، حیات، تئاتر و موسیقی و 

فیلم و عکس معرفی شدند.
برگزاری نشست با حضور دکتر اکبری موسوی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده 
فنی و دکتر راشد محصل معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده فنی بخش 
دیگر برنامه بود. در این بخش هر کدام، به معرفی معاونت مربوطه پرداختند. دکتر 
اکبری موسوی در خصوص مسائل خوابگاه و تشویق به عضویت در انجمن ها به 
نیز در خصوص مسائل  راشدمحصل  و دکتر  ارائه کرد  را  توضیحاتی  دانشجویان 

آموزشی و انتخاب واحد دانشجویان صحبت کرد.
مراسم با سخنرانی مهندس روزبه صالح آبادی )عمران 80( دبیر کانون مهندسین 

فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه یافت.
تمامی  از  و  پرداخت  کانون  معرفی  به  دانشجویان،  به  خوشامدگویی  ضمن  وی 
به عضویت کانون درآیند. دبیر کانون  تا  دانشجویان جدیدالورود درخواست کرد 
خاطر نشان کرد که کانون محلی است که دانش آموختگان می توانند روابط خود را با 

دانشکده و دیگر فارغ التحصیالن بعد از دوره تحصیل نیز حفظ نمایند.
مراسم با سخنرانی نماینده نهاد رهبری ادامه یافت و در انتهای برنامه، دکتر حسین 
معماریان، استاد دانشکده مهندسی معدن و رئیس کرسی آموزشی مهندسی یونسکو 
دقایقی را برای دانشجویان، تحت عنوان »مهندسی« سخنرانی کردند. بخش پایانی 

برنامه نیز به اجرای گروه موسیقی دانشکده فنی دانشگاه تهران اختصاص داشت.
عضو   )عمران 92(،  طالب پور  محمدحسین  مهندس  عهده  بر  مراسم  این  اجرای 

شورای عالی کانون بود.

جایگاه دانشگاه تهران در نظام رتبه بندیQS  ارتقاء پیدا کرد. روابط عمومی دانشگاه 
تهران گزارش داد:  بر اساس گزارش 2015 موسسه QS درباره رتبه بندی بین المللی 
دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی جهان، دانشگاه تهران در جایگاه 600-500 
قرار گرفته و بر این اساس، رتبه دانشگاه تهران نسبت به ویرایش پیشین این نظام، 

نزدیک به 100 پله ارتقاء یافته است.
به عنوان گزارش سال 2015-2016  رتبه بندی، که  نظام  این  اخیر   در گزارش 
رتبه بندی دانشگاه های جهان منتشر شده است، دانشگاه تهران عالوه بر ارتقای رتبه 
کلی، توانسته است در دو حوزه موضوعی نیز رتبه  های قابل توجهی را کسب کند. 
درحوزه »زبان های مدرن«  دانشگاه تهران دررتبه بین 151 تا200 و در »مهندسی 
عمران و سازه« در رتبه 251 تا300 را قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، 
دانشگاه های »ام.آی.تی«، »هاروارد«، »کمبریج«، »استنفورد«، و»سی.آی.تی« به 
ترتیب پنج دانشگاه برتر جهان هستند و دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه  هنگ 
کنگ و مؤسسه علوم و فناوری پیشرفته کره نیز رتبه اول تا سوم آسیا را در این 
رتبه بندی به خود اختصاص داده اند. شایان ذکر است نظام رتبه بندی QS. در کنار 
نظام های رتبه بندی »شانگهای« و »Times Higher Education«، سه نظام معتبر و 

مهم رتبه بندی دانشگاه ها در جهان هستند.
را  دنیا  برتر  عالی  آموزش  مؤسسه  فهرست 800  ساله  هر   ،QS رتبه بندی  نظام 
به  برای گردآوری اطالعات مربوط  نظام  این  رتبه بندی و منتشر می کند. مرجع 
استنادی »اسکوپوس« است. مواردی چون »اشتهار  پایگاه  انتشارات،  و  استنادها 
و بخش  کارفرمایان  »ارزیابی  دانشجو«،  به  دانشگاه«، »نسبت عضو هیات علمی 
صنعت«، »سرانه استناد به دستاوردهای اعضای هیات علمی«، »نسبت دانشجویان 
بین المللی به ملی« و »نسبت اعضای هیات علمی بین المللی به ملی«، شش شاخص 
اصلی این نظام برای ارزیابی دانشگاه ها هستند، اگرچه وزن هرکدام از این شاخص ها، 

در موضوع های مختلف متفاوت است. 

زنجان  بهستان  قلعه  و  خور  کتله  ر  غا ز  ا بازدید 
این سفر که در سحرگاه روز پنج شنبه دوازدهم شهریور با حضور 14نفر از اعضای 
کانون آغاز شد، همسفران پس از صرف صبحانه در نزدیکی شهر قزوین، عازم غار 
کتله خور، بزرگترین غار آهکی جهان شدند. بعد از بازدید از غار، گروه راهی شهر 
زنجان شدند که با ورود به شهر مورد استقبال گرم آقای مهندس کرم زاده )مکانیک 

74( و خانواده شان قرار گرفتند و به اتفاق از جشنواره ملی آش دیدن کردند.
 گروه صبح روز جمعه پس از استراحت و اقامت در شهر زنجان راهی قلعه تاریخی 
و منحصر به فرد بهستان در کنار رودخانه قزل اوزن شدند. پس از بازدید از قلعه، 
همسفران جهت بازدید از موزه مردان نمکی ، بازار تاریخی زنجان و صرف ناهار به 
شهر زنجان بازگشتند. با بازدید از گنبد سلطانیه در مسیر بازگشت به تهران، این سفر 
در ساعات پایانی روز جمعه سیزدهم شهریور به پایان رسید. سرپرستی این برنامه به 

عهده مهندس زینب حاجی حسینی )عمران 86( بود.
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تالیف  ایران  در  راه آهن  و  راه  تحول  سیر  کتاب   
مهندس منوچهر احتشامی )راه و ساختمان37( 
در تابستان 1394 با همکاری جامعه مهندسان مشاور 
ایران منتشر شد. این کتاب به تاریخچه راه و راه آهن در 
ایران و چگونگی توسعه آن پرداخته است و مشتمل بر 
هفت فصل است که سه فصل ابتدایی آن به تاریخچه 
پیدایش و توسعه راه در ایران و چهار فصل انتهایی آن 

به تاریخچه راه آهن در کشور می پردازد. 
عالقمندان می توانند جهت تهیه این کتاب به انتشارات 
خیابان  ابتدای  مطهری،  خیابان  آدرس  به  نسمر 
ترکمنستان، شماره 42، واحد 8 مراجعه و یا با شماره 

88435216 تماس حاصل نمایند.

تالیف  مواد  ترمودینامیک  و  فیزیک  شیمی  کتاب 
دکتر امیرحسین پاک سرشت )متالورژی82( و 
دکتر عمادالدین اویسی)متالورژی84( در اردیبهشت 
ماه 94 چاپ پنجم آن انجام شد. محتوای این کتاب 
شامل درس و نکات کلیدی مربوط به شیمی فیزیک 
و ترمودینامیک مواد می باشد. عالقمندان جهت تهیه 
کتاب می توانند به کلیه کتاب فروشی ها و انتشارات 
جهش به آدرس میدان انقالب، ابتداي خیابان آزادي، 
نرسیده به جمالزاده شمالی، کوچه قائم مقام، پالک 5 
مراجعه و یا با شماره 66572100 تماس حاصل نمایند.

کتاب مبانی خالقیت در تبلیغات توسط مهندس 
کامیار شیروانی مقدم )متالورژی83( ترجمه و 
توسط انتشارات سیته منتشر شد. در این کتاب، تمام 
تالش نویسنده بر آن بوده است تا با طرح شیوه های 
مختلف ایده یابی و نزدیک  شدن به پتانسیل های نهفته 
خدمات،  یا  محصول  تولید  گوناگون  بخش های  در 
مخاطب را با خود همراه سازد و او را به طراحی ذهنی 
وادارد؛ در ترجمه این کتاب از ترجمه لفظ به لفظ 
پرهیز شده و تالش مترجم بر این بوده است که متن با 
توجه به ماهیت خاص خود، و نه لزوماً ماهیت واژه های 
انگلیسی کتاب به خوانندگان ارائه شود. عالقمندان 
می توانند جهت تهیه این کتاب به انتشارات سیته با 

شماره 77509339 تماس حاصل نمایند. 

کتاب جابجایی عمودی در ساختما ن ها تالیف مهندس 
مجتبی رضایی )تاسیسات 43( در سال 1389به 
عنوان کتاب برتر در صنعت آسانسور و پله برقی و کتاب 
برگزیده بنیاد علمی و تحقیقاتی روزبه معرفی شده است. 
این کتاب در چهارده فصل به تاریخچه، آسانسورها و 
تجهیزات آن ها، معماری و جابجایی عمودی)آسانسور( و 
بسیاری موارد دیگر پرداخته است. همچنین به سواالت 
جابجایی )آسانسور، پله برقی و ..( تعداد، ظرفیت و 
سرعت آن، پیش بینی هایی برای ابعاد، اندازه ها وسایل 
ساختمانی و طراحی وسایل جابجایی عمودی ساختمان 
و وظایف مهندسین معمار، سازه، مکانیک و برق پاسخ 
تهیه  جهت  می توانند  عالقمندان  است.  شده  داده 
این کتاب به انتشارات آزادوار مراجعه و یا با شماره 

22121374 تماس حاصل نمایند.

»روایت قاچاق عاج« عنوان شماره 35 ماهنامه گیتانما 
است. در این شماره همچنین در خصوص علل تغییر 
رنگ آفتاب پرستان، زبان عجیبشان و از بین رفتن 
زیستگاه های طبیعی شان و در خصوص نجات مس 
عینک  در افغانستان که در معدن مس بزرگی زیر 
گنجینه ای از یک تمدن باستانی بودایی قرار گرفته 

است، مطالب جالبی را می خوانیم.
در یادداشت سردبیر، نظرات بابک نیکخواه بهرامی 
منصور  دکتر  می خوانید.  خرافات  خصوص  در  را 
دانشکده  بازنشسته  استاد  بهرامی،  نیکخواه 
فنی مدیر مسئول و صاحب امتیاز این ماهنامه است.

فنی ده  ا نو خا ات  ر نتشا ا معرفی 

کشور برگزیده  نشجوی  دا فنی،  نشکده  دا صنایع  مهندسی  نشجوی  دا
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.
90 ورودی  برق  مهندسی  نش اموختگان  دا لتحصيلی  فارغ ا جشن 

جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان مهندسی  برق ورودی 90 دانشکده فنی   
روز شنبه 31 مرداد ماه 1394 با حضور 200 نفر از دانش آموختگان در آمفی تئاتر 

مرکزی دانشکده فنی برگزار شد.
دانشجویان از ساعت 9:30 صبح روز شنبه در محل سردر دانشگاه تهران، با لباس های 
فارغ التحصیلی به گرفتن عکس های یادگاری پرداختند. مراسم نیز در ساعت 16:00 
با همراهی دانشجویان و خوانوادهایشان در آمفی تئاتر آغاز شد. این مراسم با برگزاری 
و  کامپیوتر  و  برق  دانشکده  ریاست  و سخنرانی   و موسیقی  دانشجویی  مسابقات 
همچنین اهدای لوح یادبود و در پایان با صرف شام  در سلف اساتید پردیس دانشکده 
فنی امیر آباد در ساعت 9:30 شب  بعد از 12 ساعته خاتمه یافت. گفتنی است در 
این جشن دکتر تابش نماینده  مجلس شورای اسالمی و جمعی  از اساتید از جمله 
دکتر فرهنگی ، دکتر راشد محصل، دکتر شاه آبادی و دکتر ستاره دان حضور داشتند.

ر شد برگزا مرتبط  نين  قوا و  شرکت ها  تجارت،  قانون  بررسی  گردهمایی 
کمیته تخصصی عمران کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران 
عصر روز چهارشنبه 8 مهر ماه 1394 گردهمایی »بررسی قانون تجارت، شرکت ها 
و قوانین مرتبط« را با حضور بیش از 110 نفر از اعضای کانون در تاالر رجب بیگی 

دانشکده فنی برگزار کرد.
 مهندس روزبه صالح آبادی )عمران80( دبیر کانون، ضمن خیرمقدم به حضار، فعالیت 
کمیته های تخصصی را شرح داد و از اعضای کانون جهت حضور و فعالیت در کانون 
دعوت به عمل آورد. در ادامه مهندس محمدحسین طالب پور )عمران91( منشی کمیته 
تخصصی مهندسی عمران نیز، توضیحاتی را در خصوص فعالیت های انجام شده توسط 
کمیته عمران ارائه کرد. وی همچنین خاطر نشان کرد: پس از برنامه ریزی های انجام 
شده در نیمه نخست سال جاری، کمیته، سمینارها و سخنرانی های مدونی را با هدف 
مشخص در دستور کار قرار داده است که اولین سری این سمینارها با هدف راهنمایی 
فارغ التحصیالن جوان که خود را جهت حضور در فضای حرفه ای کار آماده می کنند 
تدوین و برنامه ریزی نمود. در گام نخست قانون تجارت که اساس ورود به فضای حرفه ای 
کسب و کار می باشد، بررسی شده و در ماه های آتی به بررسی دو موضوع قراردادها و 
بیمه پرداخته خواهد شد. سپس آقای میعاد محمدی، مدیر امور شرکت های کیسون در 
دو بخش سخنان خود را در خصوص موضوع قانون تجارت ارائه کرد. در بخش اول پس 
از تشریح قسمت های کلیدی قانون تجارت، در خصوص انواع شرکت های قابل تاسیس 
و قوانین مرتبط با آنها سخن گفت و در بخش دوم با طرح سوال »برای ورود به فضای 
کار آیا شرکتی را تاسیس کنیم، شرکتی را خریداری کنیم و یا سهامدار یک شرکت 
باشیم؟«  سخنان خود را ارائه کرد. پس از اتمام سمینار که بیش از 150 دقیقه بطول 
انجامید، حضار عکس دسته جمعی گرفتند. همچنین به تمام مهمانان یک جلد کتاب 

قانون تجارت به رسم یادبود اهدا شد.
در انتهای برنامه مهندس مهسا برنده )عمران 80( عضو شورای عالی کانون و نایب 
رئیس کمیته تخصصصی عمران با اهدای کتاب 5000 سال مهندسی ایرانی، از جناب 

آقای محمدی قدردانی به عمل آورد.
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دبيرخانه كانون
نشاني: تهران, خيابان كارگرشمالي, كيومرث 

شكراهلل )يكم( 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

شرکت توسن از سال 1378 تا به امروز توانسته است با 
تکیه بر نیروهای 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 
نفر   1500 )مجموعاً  توسن  گروه  شرکت های  در  خود 
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.

Java EE استخدام برنام نویس
تسلط کامل بر روي مفاهیم برنامه نویسي جاوا

آشنایي با فناوري هاي ذیل
Hibernate.1

Jasper Reports.2
jQuery، css، javascript.3

استخدام برنامه نویس اندروید
ارائه نمونه کار

j2eedevelopement@gmail.com :ارسال رزومه

شرکت بیمه پارسیان  

جویندگان کار

فرصت های شغلی

        کد:745                  رشته:مکانیک                                  سابقه: ـ

         تخصص و تجربه: آشنای کامل به اتوکد و طراحی های دو بعدی و سه بعدی

کد: 2463 رشته: عمران
تخصص: نظارت کارگاهی

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

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

انسیسـ  فلوئنتـ  طراحی تجهیزات نفتی
سابقه: 2 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد: 8986 رشته: عمران
تخصص: کارشناس مدیریت پروژه

 تجربه: برنامه ریزی و کنترل پروژه
سابقه: 1/5 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد: 3542 رشته: عمران
تخصص:  ژئوتکنیک

 سابقه: 7 سال
سال نوع همکاری: تمام وقت

کد: 7424 رشته: برق
تخصص: مدل سازی ریاضی سیستم های بیولوژیکی

تجربه: دستیار آموزشی
نوع همکاری: تمام وقت

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
تخصص و تجربه: طراحی و محاسبات تاسیسات 

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

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

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

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

 تجربه:راه سازیـ  ساختمان های بتنی و فوالدی
سابقه:6 ماه نوع همکاری: تمام وقت

کد: 4754 رشته: عمران
تخصص:ـ 

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

کد: 7653 رشته: عمران ـ سازه
تخصص:ـ 

 تجربه: دفتر فنی
سابقه:2/5 سال نوع همکاری: تمام وقت

کد: 9389 رشته: عمران
تخصص:ـ 

 تجربه: مشاور طراحی
سابقه: ـ سال نوع همکاری: تمام وقت

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

ترافیکی راه و تقاطع
سابقه: 3 سال

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

تسلیت

تبریک
سرکار خانم مهندس اندیشه صفابخش )شیمی84(

آغاز زندگی مشترکتان را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از خداوند 
متعال خواستاریم.

جناب آقای مهندس حسام قنبری )عمران 89(
آغاز زندگی مشترکتان را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتي و سعادت شما را از خداوند 

متعال خواستاریم.

      بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مهندس رضا گلرخ امین )مکانیک71(، 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.

      بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشتمهندس کاظم کریمی )راه و ساختمان29(، 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.

      بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشتمهندس فیروز نظرداد )راه و ساختمان39(، 
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.

     متاسفانه مطلع شدیم مهندس خسرو اعتمادی )معدن35(، سال گذشته به رحمت ایزدی 
پیوست. از خداوند منان برای روح بزرگ آن مرحوم طلب آمرزش و برای بازماندگان محترم 

صبر و شکیبائی مسئلت می نمائیم.
    جناب آقای مهندس مهدی محیط کرمانی)راه و ساختمان37(

کانون  مصیبت وارده 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 مهندس احمد جهان آرا)مکانیک55(
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 بیژن چپریان)راه و ساختمان56(
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  منا مدنی)معدن81(

کانون درگذشت مادربزرگ 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.


