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شهر هوشمند،فرصت ها و چالشها
در گردهمایى آبان ماه کانون 

گردهمایى عمومى آبان ماه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران عصر روز چهارشنبه 27 آبانماه 1394 با سخنرانى دکتر رقیه جدا ( برق 90 )در تاالر 
شهید رجب بیگى دانشکده فنى دانشگاه تهران با حضور بیش از60  نفر از اعضا برگزار شد. 

در ابتداى برنامه مهندس روزبه صالح آبادى دبیرکانون (عمران 80) خوشامدگویى کرد و پس از آن  مهندس رفیعى طباطبایى رییس کمیته تخصصى برق(برق 49)ضمن 
ارائه توضیحاتى در ارتباط با کمیته و قرائت رزومه سخنران از ایشان جهت سخنرانى دعوت نمود.

دکتر جدا سخنان خود را  با یک  تعریف مقدماتى از شهر هوشمند ارایه کرد. بنا بر تعریف ایشان شهر هوشمند با استفاده از فناورى ارتباطات و اطالعات، کیفیت و عملکرد 
زندگى در شهر ها را بهبود بخشیده و باعث کاهش هزینه ها و منابع گردیده و شهروندان را به صورت موثر و سازنده در اداره امور شهرى سهیم خواهد نمود.

پایه هاى اصلى ایجاد شهر هوشمند به گفته دکتر جدا عبارتند از: دولت هوشمند - انرژى هاى هوشمند - ساختمان هاى هوشمند - حرکت هوشمند -زیر ساختهاى شهرى 
هوشمند - فناورى هاى هوشمند - مراقبت هاى پزشکى هوشمند و باالخره شهروندان هوشمند از نظر ایشان جهت ایجاد چنین شهر هوشمندى الزم است تا طیف وسیعى 
از انواع حسگرهاى الکترونیکى همراه با عمل کننده هاى الکترونیکى در بخش هاى مختلف شهر نصب و اطالعات آ ن ها از طریق یک شبکه ارتباطى مطمئن و پر ظرفیت 
جمع اورى و پردازش شده و نتایج ان در اختیار کلیه اجزا شهر هوشمند قرار گیرد تا به وسیله آنها بتوان شهر هوشمند را ایجاد نمود. در خاتمه سخنرانى ایشان به معرفى 

چند شهر هوشمند از جمله: بارسلون - نیویورك امستردام - سنگاپور پرداخت.
در پایان مراسم مهندس عطاردیان نایب رئیس شورایعالى کانون با اهداى لوح یادبود و هدیه از ایشان تشکر و قدردانى نمود.

است این برنامه با همکارى و هماهنگى  کمیته تخصى مهندسى برق  کانون انجام شده بود.
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سفر کمیته بازدید به سیستان
تعداد 12 نفر از اعضاى کانون در برنامه تفریحى پنج روزه استان سیستان و 
بلوچستان شرکت کردند. در این برنامه که از تاریخ 30 مهر تا 4 آبان 1394 
و به صورت رفت و برگشت هوایى (تهران-زابل و چابهار-تهران) برگزار گردید، 
جاذبه هاى موجود در مسیر 880 کیلومترى زابل تا چابهار مورد بازدید قرار گرفت 
که شامل محوطه تاریخى شهر سوخته (ثبت یونسکو) و موزه اختصاصى اش، موزه 
مردم شناسى زابل، کوه خواجه و دریاچه هامون هیرمند، چشم انداز قله تفتان، 
قلعه حیدرآباد خاش، قلعه ناصرى ایرانشهر، تمساح پوزه کوتاه ایرانى (گاندو)، 
کوههاى مریخى، چشمه ِگل فشان، بازار و ساحل چابهار، مهمترین بازدیدهاى این 
سفر بودند و البته اعضاى کانون در ساحل گواتر (نقطه صفر مرزى) به قایق سوارى 
در جنگل حرا پرداختند. سرپرستى این برنامه به عهده آقاى مهندس رضا یوسفى 

(عمران 77) بود.

تئاتر اپراى عروسکى مولوى روز سه شنبه 3 آذر ماه 1394با حضورحدود 150 نفر از 
اعضاى کانون و خانواده هایشان در تاالر فردوسى برگزار شد.

رئیس  نایب  ساختمان 38)  و  (راه  عطاردیان  محمد  مهندس  نمایش  این  انتهاى  در 
شوراى عالى کانون با اهداى کتاب و فیلم 5000 سال مهندسى ایرانى به کارگردان این 

نمایش، جناب آقاى بهروز غریب پور، از وى قدردانى به عمل آورد.

ملى ساختمان  مقررات  دوم  مبحث  موضوع بازنگرى  تخصصى با  پنل  دومین 

 این برنامه در ادامه گردهمایی شـهریور ماه کانون که پیرامون همین موضوع بود برگزار شـد. با
 توجه به اهمیت مسـائل مطرح شـده در جلسـه اول، برگزاري جلسـه دوم با هدف ادامه بحث و
  تبـادل نظـر در ایـن باره در دسـتور کار کانون قرار گرفـت. در ابتداي برنامه مهندس روزبه صالح
 ابـادي دبیـر کانـون( عمران 80) ضمن خیر مقدم به حضار به معرفی برنامه هـاي آتی کانون از
 جمله گردهمایی آبان ماه با موضوع شهر هوشمند و همچنین برنامه فرهنگی اپراي عروسکی
 موالنـا پرداخـت و از حضـار دعـوت نمـود تا در این برنامه ها شـرکت نمایند بعد از ان ایشـان با
 معرفی اعضاي پنل و ذکر سوابق کاریشان دعوت نمود که  به ایراد سخنرانی بپردازند  مهندس
 بهـرام غفاري در اغاز سـخنرانی به معرفی اعضاي پنـل پرداخت. ،در ادامه مهندس لطفـی زاده
 بیان نمود که مبحث دوم مقررات ملی سـاختمان مورد بررسـی مجدد در کمیته قرار گرفت
 و سـعی بـر ان بـود کـه با توجـه به تجربیاتی که اعضاي کمیتـه دارند نقاط قـوت و ضعف این
 مبحث بررسـی شـود. از نظر ایشان مسـئله نظارت در کشـور ما تبدیل به امري شده است که
 کارایـی نـدارد و از نظـر مفهـوم لغوي هم بـراي انجام کاري که بخشـی از دولت که شـهرداري
 میباشـد و مدیر شـهر هست و مسـئول سـاماندهی به أمور شـهر را دارد معنی پیدا نمیکرد.از
 نظـر ایشـان دولـت تا حدي میتواند در کارهـا دخالت کند که منافع عامه مردم به خطر نیفتد
 و با بررسـی هاي انجام شـده به این نتیجه رسـیدیم که بازرسـی باید جایگزین نظارت شـود و
 این از حقوق شـهرداري اسـت که براي اطمینان از رعایت مقررات ملی سـاختمان و ضوابط و
 مقررات شهرسـازي نسـبت به ان اطمینان حاصل پیـدا کند..مهندس تنـدس در ادامه  عنوان
 کرد. شـهرداري به عنوان مدیر شـهر وظایفی دارد که در قانون شـهرداري مشـخص شده است
 خدمات مختلفی که ارائه می کنند تصریح شـده که یکی از انها در بخش سـاختمان و صدور
 پروانه سـاختمان اسـت براي ساختمانهایی که در سطح شهر قرار اسـت ساخته شود و رعایت
 طرح هاي فرا دسـتی مالك عمل از نظر ایشـان هر سـاختمان که قرار اسـت ساخته شود باید
 از شـهرداري پروانه اخذ کند  و بعد از بررسـی هاي الزم توسـط شهرداري دستور نقشه به مالک
 ابالغ گردد و طرح نقشه نیز حتما باید توسط مهندسین صاحب صالحیت انجام شود.در پایان
 بـا حضور دکتر محمدحامد امام جمعـه زاده رییس هیات مدیره کانون (مکانیـک 55) در پنل

پرسـش هاى حضار مطرح و اعضاى پنل به پاسـخگویى پرداخت

مقررات  دوم  مبحث  بازنگرى  موضوع  با  تخصصى   
ساخت ملى  ساختمان  شورایعالى کانون به سمت ریاست نظام مهندسى ساختمان استان تهرانملى  رییس  انتخاب نائب 

جاري،  هاي  فعالیت  ازساماندهی  پس  خود،  هاي  گام  اولین  در  سازمان  رئیسه  هیأت 
تالش خواهدکرد مقدمات برگزاري مجامع عمومی آتی در خصوص بررسی بودجه هاي 
پیشنهادي سال هاي 1394 و همچنین 1395سازمان را فراهم سازد تا با استفاده حد 
اکثري  از نظرات شما  بزرگواران، مسیر بهبود و پیشرفت امور مهندسی را دنبال کند.بی 
شک سازمان نظام مهندسی ساختمان ااستان تهران میتواند با دریافت نقطه نظرات عالمانه 
مهندسان، امکان مشارکت شما فرهیخته گان را در فعالیتهاي سازمان بویژه امور مرتبط با 
مهندسان فراهم نماید..روابط عمومی سازمان مسیرهاي ارتباطی متعددي را براي دریافت  
نقطه نظرات، نقدها و پیشنهادهاي شما و ارائه جمع بندي هاي آنها به هیأت رئیسه 
سازمان، در نظر گرفته است تا با استفاده از نظرات کارشناسانه شما عزیزان، ما را در مسیر 
پیش رویمان یاري نماید.در پایان براي تمامی مهندسین و همچنین سایرفعاالن واالمقام 
صنعت ساختمان کشور آرزوي سربلندي روزافزون داشته و براي هم میهنان ایران اسالمی 

مان توفیق الهی خواستارم.

سفر اعضاى  کانون به سیستان مدیره هیات  جلسه  اولین  برگزاري  درپی      
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  هفتم  دوره   
جهت  94/8/30 دوشنبه  روز  در  تهران  استان    
مهندس سازمان،  رئیسه  هیات  اعضاي  انتخاب     
باالترین کسب  با  (عمران 65)  بیطرف  اله  حبیب   
مهندسی نظام  سازمان  ریاست  سمت  به  راي   
مهندس پیام  متن  شد.  انتخاب  ساختمان   
مهندسی نظام  سازمان  اعضاي  به  بیطرف   
باشد: می  شرح  بدین  تهران  استان  ساختمان   

کانال تلگرام کانون راه اندازى شد

 با همکارى کمیته فناورى اطالعات  ،کانال کانون مهندسین  فارغ التحصیل دانشکده
 فنى دانشگاه تهران،در تلگرام راه اندازى شد.اعضاى محترم میتوانند  از اخبار

  کانون،دانشکده فنى،دانشگاه تهران ووهمچنین رویدادهاى مرتبط با خانواده بزرگ فنى
https:Telegram.me/KanoonFanni  از طریق این اطالع یابند

 اکنون که با مشارکت شما مهندسین فرهیخته،
مهندسی نظام  سازمان  مدیره  هیأت  انتخابات  دوره  هفتمین  برگزاري   فرایند 
 ساختمان استان تهران به پایان رسیده و با انتخاب اعضاء هیأت رئیسه توسط
 هیأت مدیره محترم، ارکان اصلی سازمان تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده
 است، الزم میدانم مراتب سپاسگزاري و قدرشناسی خود را از حسن اعتماد تمامی
 مهندسین شرکت کننده در انتخابات و همچنین اعضاء محترم هیأت مدیره ابراز
 نمایم بدیهی است که میثاق ناگسستنی هیأت مدیره و هیأت رئیسه منتخب با
 شما مهندسین گرانقدر، در درجه نخست اجراي قانون و مقررات نظام مهندسی،
 ساماندهی امور و ارتقاي جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 متناسب با شأن مهندسین، هماهنگی با سیاستهاي کالن سازمان نظام مهندسی
 ساختمان کشور و وزارت محترم راه و شهرسازي، برقراري تعامل سازنده با مدیریت
 شهري و سایر نهادهاي ذیربط در راستاي اعتالي مهندسی و ارتقاي کیفیت ساخت
 و سازها و دفاع از حقوق شهروندي و بهره برداران نهایی می باشد و در این راه، بعد
.از اتکال به خداوند متعال، نیازمند همکاري و یاري شما مهندسین خواهیم بود

مولوى اپراى عروسکى 
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.کتاب پرسش هایى درباره تئورى مدرن شطرنج 
مهندس  ترجمه  به  لیپنیتسکى  آیزاك  نوشته 

محمدخیرخواه ثابت قدم(متالورژى68) میباشد.
چرا  که  یابیم  مى  در  به سادگى  کتاب  این  خواندن  با 
«بابى فیشر» افسانه اى با هدف دستیابى به محتواى 

آن اقدام به یادگیرى زبان روسى کرد.
فرزین  فروشگاه  کتاب  کتاب:  تهیه  مکان هاى  آدرس 
تهران،فروشگاه  دانشگاه  روبروي  دانشگاه  خیابان 

انتشارات شباهنگ روبروي شهداي ژاندارمري

تایوان  سینماى  به  شماره 49  در  ادبیات  و  سینما   
هوشیانو-شى  با  اختصاصى  گفتگوى  و  میپردازد 
ین،مینى مالیسم در تقابل با سنت هر رزمى.در این 
شماره همچنین مطالبى مانند: جهان به روایت بالتار 
و زیر و بم هاى صدا در سینماى ایران پرداخته است.

گفتگو ادبى با رضا جوالیى با نام نویسنده اى که در خال 
مینوسد.گفتگوى سینمایى با وحید مرتضوى،مترجم و 
منتقد فیلم با نام ((دیدن با چشمان خود)) و معرفى 
در  هایى  خاورمیانه،ایده  ادبیات  ببرسى  مانند:  کتبى 
باب رمان خاورمیانه اى ،فرانکشتاین و گناه جمعى و...

( دهکردى(برق55  خسروى  همایون  اقاى  جناب 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول میباشند.

دفتر مشترك وکال و مهندسان
مشاوره،وکالت،داورى و قراردادهاى مهندسى

قراردادهاى مشارکت در ساخت-تعاونى هاى مسکن
حق الزحمه پس از موفقیت-88565964

فنى ده  ا نو خا رات  نتشا ا معرفى 

مهندس محمد حسین فتاپور (مکانیک 59) عضو على البدل شوراى عالى کانون، بار دیگر 
توانست در مسابقات شناي بزرگساالن که در روزهاي 12 و 13 ابان ماه در شهر تبریز برگزار 
شد 3 مدال طال در رشته هاي 50 متر پروانه، 50 متر ازاد  و 200 متر ازاد تیمی  و همچنین 

ایشان در رشته هاى 50 مترورباغه و 50 متر کرال پشت 2 مدال برنز دریافت نمود.
شایان ذکر است که ایشان براي اولین بار در مسابقات قهرمانی شناي کشور در 50 متر ازاد 

با شناي پروانه مقام اول را کسب کرد.
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران این موفقیت را به ایشان تبریک 

می گوید.

رییس دانشگاه تهران دیدار پارلمان اروپا با 

رییس دانشکده عمران هیات مدیره کانون به سمت  مشاور  انتصاب  عضو 
طى حکمى ازسوى دکتر سهیل محمدى ،سرپرست دانشکده مهندسى عمران پردیس 
دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران ، مهندس علیرضا عالم زاده (عمران 68) به سمت 
مشاور رئیس دانشکده و عضو کمیته ارتباط با فارغ التحصیالن و شرکت هاى مهندسى 

عمران منصوب شد.

انتصاب عضو هیات مدیره کانون به سمت مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت طى حکمى 
از سوى مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت،معدن و  تجارت مهندس هرمز ناصرنیا( معدن 

47) به سمت مشاور وزیر منصوب گردید.

روابط عمومى دانشگاه تهران گزارش داد: دکتر«مارتین شولتز»، رییس پارلمان اروپا در 
راس هیاتى عالى رتبه، شنبه 16 آبان ماه ضمن بازدید از دانشگاه تهران، با دکتر محمود 
نیلى احمدآبادى، رییس دانشگاه دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار که با حضور جمعى 
نیلى  دکتر  شد،  برگزار  تهران  دانشگاه  دانشکده هاى  و  پردیس ها  روساى  و  مسئوالن  از 
احمدآبادى ضمن معرفى دانشگاه تهران، بر اهمیت دیپلماسى علمى در جهت پیشبرد 

دیپلماسى رسمى تاکید کرد.
دکتر نیلى با تاکید بر این موضوع که دانشگاه تهران تا کنون میزبان شخصیت هاى علمى و 
سیاسى از کشورها بوده عنوان کردند که با توجه به تصویر غلط  اسالم در کشورهاى اروپایى 
با اینحال هر متخصصى که از ایران بازدید کرده است، دیدگاهش نسبت به ایران تغییر کرده 

و ما عالقه مندیم این فرصت براى همه فراهم باشد.
دکتر مارتین شولتر نیز ضمن ابراز خرسندى از این دیدار اعالم کرد از اینکه دانشجویان 
و اساتید اروپایى در دانشگاه تهران حضور دارند خوشحالم و امیدوارم اساتید و دانشجویان 
ایرانى نیز در اروپا حضور یابند. ایشان ضمن تشکر و قدردانى از مسئوالن دانشگاه تهران اعالم 
کردند اصول شما را رعایت کرده و در حفظ کرامت انسانى در همه کشورها تالش مى کنیم

در بخش هاى دیگر این مراسم رئیس دانشکده زبان و ادبیات خارجى دانشگاه تهران ، رییس 
پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران 

به ایراد سخنرانى پرداختند
در این دیدار،  مباحثى مانند توسعه همکارى هاى علمى و دانشگاهى بین ایران و اتحادیه 
اروپا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ادامه همکارى دانشگاه تهران با کشورهاى عضو 

این اتحادیه تاکید شد

تجارت وزیرصنعت،معدن و  هیات مدیره کانون به سمت مشاور  انتصاب عضو 

آگهى دعوت به همکارى شرکت آمیکو یسنا پارس

گروه هولدینگ آمیکو با بیش از 30 سال تجربه و داشتن بیشتر از 1000 نفر نیروى انسانى 
در مجموعه 15 کشور خود در خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان یکى از بزرگترین توزیع 
کنندگان معتبرترین برندهاى پیشرو دنبا در صنعت ابزار و تجهیزات پزشکى فعالیت مى 

نماید. 
آمیکو یسنا پارس تنها عضو گروه آمیکو در ایران مى باشد.

آمیکو یسنا پارس با رشد افزون در سالهاى اخیر ، بخش وسیعى از  معتبر ترین و پیشرو 
ترین برندهاى دنیا را  در زمینه ابزار ، تجهیزات جراحى و درمانى به بازار پزشکى چشم ، 
پوست و تصویربردارى و ... ارائه مى نماید. در بین تمامى برندهاى معتبر ، برندهاى چون 
Abbot.Alcon.Cynosure نامهاى درخشان میباشند.ما بر این باور هستیم که انسانها 
مهمترین دارایى هاى ما هستند ، از این روز در رشد و توسعه افراد از طریق برگزارى 
آموزشهاى (داخل و خارج از کشور ) مداوم و پیوسته سرمایه گذارى مى نماییم. آمیکو از 
تمامى افراد عالقمند به فعالیت در رشته هاى مختلف تجهیزات پزشکى ( واحدهاى فروش 
، علمى ، فنى ) در رشته هاى مختلف تحصیلى (ترجیحا رشته هاى مهندسى پزشکى و 
الکترونیک و رشته هاى مرتبط ) با انگیزه و میل به پیشرفت و رشد ، در محیطى پویا با 

حقوق و مزایاى مکفى دعوت به  همکارى مى نماید. 
جهت اطالعات بیشتر با اطالعات تماسى ذیل تماس حاصل نمایید. 

تلفن :    021 22632366-68فاکس : 021 22645872
Amicoyasnapars@Amicogroup.com : ایمیل آدرس

فتاپور درمسابقات شنا محمدحسین  مهندس  ورزشى  موفقیت 
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کدپستی:  1413684941
صندوق پستی:  14395-495

تلفن:  88026365-6 
فکس:  88639735

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

Web: www.fanni.info

رشکت مهندسی پایا افزار ویرا
با بیش از ده سال سابقه در زمینه طراحى و تولید نرم افزارهاى مالى و ادارى

اقدام به استخدام افراد واجد شرایط مینماید:
MVCمسلط به، C#، ASP,  .NET,Java Script برنامه نویس مسلط به

شماره تماس: 88946262-88946319-88946318
فکس جهت ارسال رزومه:88851356
Info@pss.ir :ایمیل جهت ارسال رزومه

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

 تجربه: مشاور - پیمانکار    سابقه: 
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: 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: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
 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

تسلیت
بدینوسیله  با کمال تاسف و تاثر به اطالع میرساند مهندس محمد اشراقى (عمران 73) 
در مهر ماه سال جارى به رحمت ایزدى پیوست.کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
فنى دانشگاه تهران این فقدان را به خانواده  ایشان تسلیت گفته و براى آن مرحوم آمرزش و 

علو درجات مسئلت دارد.
با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم مهندس مهدى احمدى (راه و ساختمان42) مهندس 
پیشکسوت دانشکده فنى به رحمت ایزدى پیوست.کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
فنى دانشگاه تهران این فقدان را به خانواده  ایشان تسلیت گفته و براى آن مرحوم آمرزش و 

علو درجات مسئلت دارد.
   مهندس محمدرضا فراشباشى (معدن 51) مدیرعامل شرکت مجتمع سنگ چینى نى ریز 
درگذشت نابهنگام فرزند دلبندتان را به شما و خانواده محترم تسلیت گفته وبراى آن مرحوم از خداوند 

متعال طلب آمرزش مى نماییم.
مهندس میرعلیرضا مهنا(معدن68)  درگذشت پسرعموى گرامیتان را تسلیت گفته و 
کانون مهندسین دانشکده فنى دانشگاه تهران برای آن مرحوم آمرزش و علو درجات مسئلت 

دارد.

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 رکنى، هاشم ناهید، فرامرز وزیرى

رشته مهندسى برق
منوچهر انصارى، محمدحسین بامداد، اسماعیل بیرمیان، یوسف تولیتى، جواد 
جبارزادگان، محمود داورپناه، شهروز فتح اعظم، اکبر قهرمانى، منصور کاشف، 
محمود کریمى، حسین مروجى، فریدون همایون، یرمى یعقوب، غالمرضا یکه باش

رشته مهندسى تاسیسات
جمال الدین محمد علیان الریجانى

آقاموسى  مرتضى  آذرخویش،  محمد  ساختمان،  و  راه  مهندسى  رشته 
ترکمانى، عظیم ابراهیمى، محمدحسین اسحاقیان، کمال بنى هاشمى، اکبر 
کازرون،  پیرویان  محمدعلى  پوستى،  فردوس  پژوهشى،  کیخسرو  پرورش، 
حجت  فریدون  جزءزمردیان،  منوچهر  مطلق،  ثابتى  هرمز  تسوجى،  مهدى 

کاشانى، جمشید حسیبى، غالمعلى خدادمردانى
رشته مهندسى زمین شناسى

جهاندار نورى شاد

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

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

تبریک

شایسته  انتخاب  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون 
نظام  سازمان  رییس  سمت  به  را  (عمران65)  بیطرف  اهللا  حبیب  مهندس 
در  سربلندى  و  موفقیت  گوید،  مى  تبریک  تهران  استان  ساختمان  مهندسى 

عرصه مهندسى کشور را براى ایشان و همکاران از خداوند متعال خواستاریم.


