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دى ماه (بررسى رانت شهرى) گردهمایى  
گردهمایى دى ماه کانون مهندسین  فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران به سخنرانى دکتر 
کمال اطهارى، اقتصاددان و عضو هیات علمى تدوین طرح مسکن در برنامه توسعه اختصاص 
داشت. موضوع این سخنرانى که چهارشنبه 30 دى ماه در تاالر رجب بیگى دانشکده فنى برگزار 

شد، توزیع رانت شهرى در تهران بود. 
در ابتداى این جلسه، مهندس على امام، نایب رییس هیات مدیره کانون، توضیح کوتاهى از 

فعالیت هاى دکتر اطهارى ارایه داد. سپس دکتر اطهارى به ارایه سخنرانى پرداخت.

دکتر اطهارى ضمن توضیح مبسوط درباره چگونگى پیدایش رانت شهرى به آسیب شناسى 
پایتخت از این منظر پرداخت و گفت:«ساماندهى اقتصاد در ایران عمدتا براى تولید و بازتولید 

رانت است نه سرمایه و این پدیده کارکرد شهرهاى ایران را مختل کرده است.»
وى همچنین به جهانى نبودن تهران انتقاد کرد و گفت: «اگر قرار باشد مسابقاتى در سطح 
المپیک در تهران برگزار شود، شهر به هیچ وجه جوابگو نخواهد بود. در حالى که در شهرهایى 

نظیر سئول، پکن و لندن این مهم به راحتى اتفاق مى افتد.» 
از نظر وى کندى حرکت در تهران یکى دیگر از اختالالتى است که جاذبه آن را براى جذب تجار 
و سرمایه کاهش مى دهد. در حالى که در شهرهاى استاندارد دنیا، شهردارى در صورت چنین 

کندى و ترافیکى به شهروندان کمک هزینه داده و جبران خسارت مى کند.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود به توضیح رانت و انواع آن پرداخت و پیدایش رانت شهرى 

در تهران را نتیجه سیاستگذارى هاى غلط در بخش هاى تصمیم ساز کشور دانست. 
ازدحام سرمایه کشور در بخش مسکن نیز نکته اى دیگرى بود که مورد تحلیل و انتقاد وى قرار 
گرفت دکتر اطهارى همچنین، پیشینه سرمایه نمادین تهران را بازگو کرد که از جمله آنها مى 
توان به باغ مجلس، ساختمان مجلس و برج آزادى به عنوان سرمایه نمادین تهران اشاره کرد. 
حقوق جمعى شهروندان نیز از نگاه دکتر اطهارى یکى از مسایلى است که حتى در قوانین ما 

مورد توجه قرار نگرفته است.  پس از سخنرانى حاضران به طرح سواالت خود پرداختند. 
در پایان جلسه، مهندس عطاردیان، نایب رییس شوراى عالى، مهندس مسگرپور، عضو شوراى 
عالى و مهندس امام با حضور در سن تاالر، ضمن تشکر از دکتر اطهارى، هدیه اى را به رسم 

یادبود به وى تقدیم کردند.

برنامه زمانبندى مراسم
زمان شروع مراسم: ساعت 17:00/ زمان پایان مراسم: ساعت 21:00

1- پذیرایى و دیدار دوستانه

2- افتتاحیه

3- تجلیل از مهندس برجسته

4- تجلیل از مهندسان پیشکسوت سال 1344

5- یادبود متوفیان خانواده فنى

  6- تجلیل از اعضاى سابق شوراى عالى و دبیر سابق کانون

7- پذیرایى

تجلیل از مهندسان پیشکسوت
 مهندس پیشکسوت، مهندسى است که پنجاه سال قبل از دانشکده فنى دانشگاه
 تهران فارغ التحصیل شده است. قدردانى از مهندسان پیشکسوت از عمده ترین اهداف
 برپایى جشن سالگرد کانون در طول سالیان گذشته بوده است. منظور از مهندسان
 پیشکسوت در مراسم امسال، آن دسته از مهندسان دانش آموخته دانشکده فنى
دانشگاه تهران مى باشند که در سال 1344 از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند

تجلیل از مهندس برجسته
 مهندس برجسته، شخصیتى است که عمر حرفه اى خویش را صرف خدمات مهم و
 تاثیرگذارى در زمینه هاى شاخص و گوناگون مهندسى کرده است. مسئولیت انتخاب
 مهندس برجسته بر عهده شوراى عالى کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى
 دانشگاه تهران مى باشد. امسال جناب آقاى «دکتر مرتضى زاهدى» به این افتخار

نائل آمدند

تجلیل از اعضاى پیشین شورایعالى و  دبیر دوره دوازدهم کانون
 کانون از زحمات اعضاى  شورایعالى دوره قبل و همکارى مصرانه و کوشش هاى
 بى دریغ جناب آقاى  مهندس میرعلیرضا مهّنا  دبیر دوره گذشته کانون در این

مراسم تجلیل مى نماید

 کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى
دانشگاه تهران

Telegram: KanoonFanni

Instagram: KanoonFanni
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فنى درفهرست استادان سرآمد علمى کشور دو استاد دانشکده  معرفى 

تهران نشگاه  دا پژوهش  ره  جشنوا چهارمین  و  دربیست  فنى  نشکده  دا درخشش 

کدکنى شفیعى  دکتر   دیدار مدیران ارشد دانشگاه تهران با 

ساخته شد در دانشگاه تهران  کامپوزیتى با توان باال  فیبر  جاذب نانو 

 به گزارش روابط عمومى پردیس دانشکده هاى فنى: در بیست و چهارمین جشنواره 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

 پژوهشگر پیشکسوت:  مرحوم آقاى دکتر کارولوکس (برق و کامپیوتر) پژوهشگر برجسته آقاى
 دکتر محمود شاه آبادى  (برق و کامپیوتر) پژوهشگر نمونه  آقاى دکتر مسعود امامى (متالورژى و
 مواد)پژوهشگر جوان نمونه آقاى دکتر عطاء اله طالعى زاده (صنایع) طرح پژوهشى برجسته  آقاى
 دکتر مرتضى اسکندرى قادى (عمران)طرح کاربردى برجسته خانم دکتر شهره فاطمى (شیمى)
 طرح کاربردى نمونه آقاى دکتر مهدى داورپناه (برق و کامپیوتر) طرح کاربردى ویژه آقاى دکتر

عقیل یوسفى کما  مکانیک

(خودروى  3 غزال  ویژه  پژوهشى  دستاورد  (معدن)  نوع پرست  محمد  دکتر  آقاى  برتر   ایده 
 خورشیدى 3) (آقاى دکتر بهزاد آسایى- برق و کامپیوتر) (آقاى دکتر کارن ابرى نیا مکانیک)

دانشجوى پژوهشگر نمونه در مقطع دکترى  آقاى دکتر پرویز اسدى مکانیک

     دانشجوى پژوهشگر نمونه در مقطع کارشناسى ارشد آقاى مهندس منصور زرین (صنایع)  
 رساله نمونه در مقطع دکترى خانم دکتر زهرا زحمتکش (عمران)    کارشناس پژوهشى نمونه

خانم دکتر گلناز جوزانى کهن

 کانون مهندسین دانشکده فنى دانشگاه  تهران  کسب این افتخار بزرگ را به کلیه اساتید،
دانشجویان و همکاران تبریک مى گوید

 دکتر محمود نیلى احمدآبادى، رییس دانشگاه تهران به همراه برخى از مدیران ارشد دانشگاه
 تهران به دیدار دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى رفتند. این دیدار در چارچوب برنامه هاى «دیدار
 با مفاخر دانشگاه تهران» صورت پذیرفت. سایت دانشگاه تهران در این باره گزارش داد: در
 نخستین نشست از مجموعه برنامه هاى «دیدار با مفاخر دانشگاه تهران»، رییس دانشگاه، عصر
 چهارشنبه 16 دیماه، با حضور در منزل دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى، استاد دانشکده ادبیات
 و علوم انسانى، با ایشان دیدار کرد.در این دیدار صمیمى که با حضور دکتر محمد رحیمیان،
 معاون پژوهشى دانشگاه، دکتر سیداحمدرضا خضرى، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومى
 دانشگاه و برخى از مسئوالن دیگر دانشگاه برگزار شد، دکتر محمود نیلى احمدآبادى،   رییس
 دانشگاه، ضمن ابراز خرسندى از برگزارى این دیدار، به برنامه هاى دانشگاه براى ارتقاى وضعیت
 علوم انسانى و ادبیات فارسى در دانشگاه اشاره کرد.دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى نیز در این
 دیدار، ضمن بیان خاطراتى از دوران تحصیل و سال هاى خدمت در دانشگاه، نقطه نظرات خود را
 درباره وضعیت زبان و ادبیات فارسى در دانشگاه عنوان و توصیه هاى ارزشمندى در این خصوص
 ارایه کرد..کانون ضمن آرزوى موفقیت براى مسئوالن دانشگاه، سالمتى و بهروزى این استاد

.بزرگ را از خداوند منان مسالت دارد

 دو تن از استادان دانشکده فنى دانشگاه تهران در فهرست سرآمدان علمى کشور جا گرفتند.
 «فدراسیون سرآمدان علمى کشور» 9نفر از اعضاى هیات علمى دانشگاه تهران را به عنوان
 سرآمدان علمى ایران انتخاب کرد. به گزارش ایرنا، دکتر مرتضى فتحى پور (دانشیار دانشکده
 مهندسى برق و کامپیوتر) و دکتر سید شمس الدین مهاجرزاده (استاد دانشکده مهندسى
 برق و کامپیوتر) استادان پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران هستند که حایز رتبه
 سرآمد علمى کشور شدند.  این فدراسیون فهرست 9 سرآمد علمى کشور را به ترتیب اعالم
 کرد: دکتر على اکبر موسوى موحدى (مرکز بیوشیمى بیوفیزیک) و دکتر سید مهدى
 واعظ عالئى (پردیس علوم) و دکتر یاسر عبدى (پردیس علوم)، دکتر مهدى فتحى پور
 (پردیس دانشکده هاى فنى)، دکتر سید شمس الدین مهاجرزاده (پردیس دانشکده هاى
 فنى)، دکتر عباس على صابرى (پردیس علوم)، دکتر فرناز جعفرپور (پردیس علوم)، دکتر
 محمدرضا گنجعلى (پردیس علوم) و دکتر میرفائز میرى (پردیس علوم) در این فهرست قرار
 گرفتند.در بین 44 دانشگاه برتر ایران که پژوهشگران آن موفق به اخذ گرنت هاى پژوهشى
 و آزمایشگاهى شده اند، دانشگاه علوم پزشکى تهران و دانشگاه تهران در رتبه نخست و دوم
 سرآمدان علمى کشور جاى گرفته اند.طبق آیین نامه فدراسیون سرآمدان علمى و براى
 حمایت از دستاوردهاى علمى معتبر، هرساله یکصد نفر از سرآمدان علمى کشور گرنت هاى
 پژوهشى و آزمایشگاهى به آنها پرداخت مى شود. کانون کسب این درجه علمى را به این

.استادان گرامى تبریک مى گوید و براى آنان موفقیت هاى روزافزون آرزومند است

 ضیافت شام حامیان مالى کانون فنى، عصر سه شنبه 13 بهمن در محل باشگاه
اعضاى حامیان،  از  تعدادى  که  ضیافت  این  ابتداى  در  شد.  برگزار  تهران   دانشگاه 
 شوارى عالى، دبیر و برخى ازاعضاى هیات مدیره کانون حضور یافته بودند، دکتر

.پرویز جبه دار ماراالنى، رییس شوراى عالى سخن گفت

 وى در سخنان خود ضمن اشاره به برپایى دو مراسم تجلیل در سال 94 افزود: سال
 گذشته به دلیل فشردگى برنامه هاى بزرگداشت هشتادمین سال تاسیس دانشکده
 فنى، فرصت تجلیل از مهندسان پیشکسوت سال 1343 فراهم نشد. بنابراین امسال
 در آذر ماه مراسمى براى تجلیل از این بزرگواران برپا شد. در 28 بهمن نیز مانند
 هر سال مراسم تجلیل به همراه، جشن سالیانه، معرفى مهندس برجسته و بخش
 هاى دیگر برگزار مى شود.دکتر جبه دار در بخش دیگرى از سخنان خود ضمن
 تاکید بر حمایت همیشگى اعضاى کانون از این نهاد به تشریح وضعیت مالى کانون
شوراى رییس  نایب  عطاردیان،  محمد  مهندس  پرداخت.سپس  کنونى  شرایط   در 
 عالى در سخنان خود به تشویق حاضران براى کمک به کانون پرداخت. وى ابراز
 امیدوارى کرد که کانون مانند 25 سال گذشته با حمایت اعضاى خود مى تواند
 به بهترین شکل وظایف خود را عملى کند. مهندس عطاردیان همچین خود براى

.کمک به کانون پیشقدم شد

 مهندس ابوالفضل دست باز، دانشجوى کارشناسى ارشد دانشکده  فنى، موفق به ساخت
 جاذب نانو فیبر کامپوزیتى جدید با توان باال شد.  این دستگاه با بررسى توان احیاى غشاء
 در هفت سیکل متداول، میزان جذب فلزات را تا 10 درصد کاهش داده و این موضوع
 نشان دهنده پتانسیل باالى این غشاء نانوفیبر کامپوزیتى در جذب و دفع فلزات سنگین و
 اکتیو است. به گزارش روابط عمومى دانشگاه تهران، ساخت این محصول در قالب پایان نامه
 کارشناسى ارشد با کمک سازمان انرژى اتمى و با عنوان «بررسى حذف فلزات سنگین از
 محلول هاى آبى با استفاده از غشاء نانوفیبر کامپوزیتى پلى اکریلونیتریل» و به راهنمایى

دکتر حسین ابوالقاسمى و دکتر کشتکار انجام  شده است

هیات مدیره  در ضیافت شام به همراه اعضاى شوراى عالى و  مالى کانون  حامیان 

تقویم سال 1395
 به اطالع اعضاى کانون مى رساند سالنماهاى سال 1395،مزین به آرم

کانون آماده فروش مى باشد

جهت خرید  به دبیرخانه کانون مراجعه فرمایید
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بین دانشمندان برتر جهان در  فنى؛  هیات علمى دانشکده  9 عضو 

وزیر دفاع برگزار شد حضور  مواد با  متالورژى و  التحصیالن 44 تا 62 مهندسى  نخستین گردهمایى فارغ 

جنوب شهر تهران در  کرد: گشت و گذارى  کمیته بازدید برگزار 

فنى دانشکده  در  فضا  و  هوا  صنایع  وزن  سبک  و  مستحکم  آلیاژهاى  سریع  نمونه سازى 

 عضو هیات علمى دانشکده فنى و 16 عضو هیات علمى دانشکده هاى دیگر دانشگاه تهران، (در
 مجموع 25 عضو هیات علمى) در بین یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمى جهان قرار
 بر اساس فعالیت 10 (ISI-ESI) گرفتند به، پایگاه استنادى طالیه داران علم تامسون رویترز
 سال اخیر پژوهشگران دانشگاه هاى مختلف به ارایه فهرستى از دانشمندان برتر دنیا مى پردازد
 که هر دو ماه یک بار و براساس آخرین تحوالت در شبکه علم بین الملل به روزرسانى مى شود و
 بر اساس داده هاى اخیر این پایگاه، دانشکده فنى با 9 عضو هیات علمى و در مجموع دانشگاه
 تهران با 25 عضو هیات علمى در میان یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمى جهان، در

.صدر دانشگاه هاى ایران به لحاظ فعالیت دانشمندان برتر در آن قرار گرفت

 درگزارش اخیر این پایگاه، دکتر على فهیم(استادیاردانشکده مهندسى)، دکتر جواد فیض(استاد
 دانشکده مهندسى برق و کامپیوتر)، دکتر مسعود ربانى(استاد دانشکده مهندسى صنایع و
 سیستم ها)، دکتر رضا توکلى مقدم(استاد دانشکده مهندسى صنایع و سیستم ها)، دکتر
 سیدعلى ترابى(دانشیار دانشکده مهندسى صنایع و سیستم ها)، دکتر رضا محمودى(استاد
 دانشکده مهندسى متالورژى و مواد)، دکتر سیاوش ریاحى(استادیار دانشکده مهندسى
 شیمى)، دکتر فریبرز جوالى(استاد دانشکده مهندسى صنایع و سیستم ها)، دکتر عباس
 زارعى هنزکى(استاد دانشکده مهندسى متالورژى و مواد) از دانشکده فنى، و دکتر محمدرضا
 گنجعلى، دکتر امید بزرگ حداد، دکتر علیرضا کیهانى، دکتر على اکبر موسوى موحدى، دکتر
 پرویز نوروزى، دکتر سیدهادى رضوى، دکتر کرامت اهللا رضایى، دکتر حسن یوسفى آذرى،دکتر
 مهدى ادیب، دکتر على محمدى، دکتر محمود امید، دکتر شاهین رفیعى، دکتر على اکبر
 صبورى، دکتر زهرا امام جمعه، دکتر فرنوش فربد و دکتر فرزانه شمیرانى از بقیه دانشکده هاى

.دانشگاه تهران، در لیست یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمى جهان قرار گرفته اند

فنى برگزار شد در دانشکده  کنترل سیستم هاى قدرت  دهمین کنفرانس حفاظت و 

 دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم هاى قدرت، 29 و 30 دى ماه در دانشکده برق و
 کامپیوتر پردیس دانشکده هاى فنى دانشگاه تهران برگزار شد.به گزارش روابط عمومى دانشگاه
 تهران، در این کنفرانس که با مشارکت دانشگاه ها، شرکت ها و سازمان هاى تابعه وزارت نیرو،
 پژوهشگاه هاى کشور، انجمن مهندسین برق و الکترونیک و سندیکاى برق برگزار شد، دو
 موضوع مهم و محورى انرژى هاى تجدیدپذیر و هوشمندسازى شبکه برق با ارایه مقاالت
 مرتبط بررسى شد. در این کنفرانس همچنین شش کارگاه آموزشى در زمینه هاى مرتبط با
 کنفرانس ارایه شد. تقدیر از پروفسور مسعود سلطانى، استاد پیشکسوت رشته مهندسى برق،
 از دیگر برنامه هاى دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم هاى قدرت بود که به مناسبت

.سال ها خدمات ارزنده و فعالیت هاى علمى وى انجام شد

 نخستین گردهمایى فارغ التحصیالن مهندسى متالورژى و مواد دانشکده فنى، ورودى سال هاى
 1344 تا 1362 به همت کمیته تخصصى مهندسى متالورژى و مواد کانون فنى، چهارشنبه 7

 .بهمن ماه برگزار شد

 این گردهمایى با حضور وزیر دفاع، سردار دکتر حسین دهقان (ورودى 1355)، دکتر وقار و
 دکتر توحیدى استادان پیشکسوت فنى، اعضاى هیات علمى دانشکده مهندسى متالورژى و مواد

 .و جمعى از فارغ التحصیالن ورودى 1344-1362 برگزار شد

 همچنین مهندس روزبه صالح آبادى، دبیر کانون به نمایندگى از کانون نیز در این مراسم حضور
 یافت.  در ابتداى این مراسم دکتر سید على سید ابراهیمى، رییس کمیته مهندسى متالورژى و
 مواد به معرفى اعضاى کمیته و اهداف این کمیته پرداخت و سپس در هر دوره تعدادى از فارغ
 التحصیالن خاطرات خود از دانشکده را نقل کردند. این مراسم از ساعت 18 آغاز و 21,30 و با

صرف شام پایان یافت. در این مراسم حدود 80 نفر شرکت کردند

میزبان تهران  جنوب  گذشته   جمعه 
 تعدادى از اعضاى کانون و همراهانشان بود.
 در این سفر یک روزه که به بازدید از اماکن
 دیدنى و تاریخى اختصاص داشت، 52 نفر
 شرکت کردند. گروه در ابتدا به آتشکده رى
 و مقبره بى بى شهربانو در جاده ورامین
 رفتند. بعد از لختى استراحت در چشمه
 على، مقصد، آرامگاه ابن بابویه بود که به
 بازدید از مقبره جهان پهلوان تختى، استاد
 دهخدا و تنى چند از مشاهیر اختصاص
 یافت. برج طغرل مقصد بعدى گروه بود.
 سپس گروه با حضور بر آرامگاه شهداى
 16آذر سال 1332 دانشکده فنى، به این
 شهدا اداى احترام کردند. پس از صرف
 ناهار این سفر یک روزه، عصر جمعه 9
 بهمن، با بازگشت به محل دانشکده فنى
 پایان یافت. سرپرستى این برنامه بر عهده
مهندس خاطره لکستانى (شیمى 73) بود

هیات علمى دانشکده مهندسى معدن تخصصى مهندسى معدن کانون با      اعضاى  کمیته  مشترك  نخستین جلسه  برگزارى 

 روش نوینى براى نمونه سازى سریع آلیاژهاى مستحکم و سبک وزن صنایع هوا و فضا در
 دانشکده فنى دانشگاه تهران ارایه شد. به گزارش روابط عمومى دانشگاه تهران، دکتر مهدى
 وحدتى دانش آموخته دکتراى مهندسى ساخت و تولید دانشگاه تهران، توانست با انتقال و
 اعمال موثر ارتعاشات اولتراسونیک، موفق به شکل دهى تدریجى آلیاژهاى مستحکم و سبک
 وزن صنایع هوا و فضا در دماى اتاق شود.با توجه به اهمیت جایگاه نمونه سازى سریع به
 ویژه در ارتباط با شکل دهى آلیاژهاى آلومینیم، تیتانیوم و منیزیم در صنایع هوایى، در این
 پژوهش، فرآیند شکل دهى تدریجى تک  نقطه اى به کمک ارتعاشات اولتراسونیک که به
 نامیده مى شود، توسعه داده  شده است و بدین منظور، تاثیرات سطحى و UVaSPIF اختصار
 حجمى ارتعاشات اولتراسونیک بر مکانیزم فرآیند شکل دهى تدریجى مورد مطالعه قرار گرفته
 است. از  نتایج این پژوهش که با هدایت دکتر رمضانعلى مهدوى نژاد به انجام رسیده است،
 و 3 مقاله در مجالت و کنفرانس هاى معتبر خارجى و داخلى منتشر و ISC و ISI 4 مقاله

.ارایه شده است

 نخستین جلسه مشترك کمیته تخصصی مهندسی معدن کانون با اعضاي هیات علمی دانشکده مهندسی معدن 22 دیماه در دفتر رییس این دانشکده برگزار شد. دکترامید اصغري، دکتر حسین
 معماریان، دکتر میرصالح میرمحمدي و دکتر هادي عبداللهی، اعضایی هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و مهندس محمدعلی مالکپور (معدن44)، مهندس هرمز ناصرنیا (معدن47)، مهندس
 مجید اسدي (معدن70)، مهندس تقی قربانی (معدن68)، مهندس منصور برقی (معدن59)، مهندس جواد قانعی (معدن90) و مهندس امیرمحمد علیآبادیزاده (معدن89)، اعضاي کمیته تخصصی
 مهندسی معدن در این جلسه حضور یافتند. در این جلسه، دو طرف به بیان دیدگاه هاي خود پرداختند که اهم مطالب مطرح شده از جانب اعضاي هیات علمی را می توان به شرح زیر دسته بندي
 کرد:  - استقبال از طرح تشکیل بانک اطالعاتی اعضا؛ با توجه به نیاز کنونی دانشکده مهندسی معدن به جذب هیات علمی جدید از میان فارغ التحصیالن با کیفیت به نحوي که چنانچه بتوان این
 افراد را شناسایی کرد، دانشکده این تمایل را دارد که به نحو شایسته اي از آنها دعوت به همکاري کند. . با توجه به سردرگمی هاي موجود منبعث از تغییرات سرفصل هاي آموزشی در چند سال
 اخیر و همچنین اختیاراتی که دانشگاه تهران به دانشکده مهندسی معدن تفویض کرده است، دانشکده این تمایل را دارد تا با همکاري کمیته بتواند اصالحات الزم و شایسته اي را در برنامه آموزشی
 دوره کارشناسی اعمال کند  نیاز روز افزون دانشکده به تنظیم بازدیدهاي علمی-  برگزاري سخنرانی هاي علمی با رویکرد کارآفرینی توسط افراد موفق کانون -همکاري در زمینه تدوین برنامه 20
 ساله آینده دانشکده و رسیدن به جایگاه اول خاورمیانه و منطق. ایجاد هسته همکاري هاي مستمر خصوصا در زمینه تامین اعتبارات دو پروژه احداث آسانسور و ساخت نیم طبقه جدید در محل
دانشکده و در نهایت مقرر شد تا مهندس علی آبادي زاده به نمایندگی از کمیته و دکتر عبداللهی به نمایندگی از دانشکده، هماهنگى هاى مقتضى را براى برگزارى مستمر جلسات به عمل آورند
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فنى ده  ا نو خا رات  نتشا ا معرفى 

جناب آقاى مهندس امیر رعیت نظرى(عمران 83)
کانون در گذشت پدر 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.

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مهندس ویگن  عیسى خانیان (معدن 37)را به 
اطالع اعضاى کانون میرساند.از خداوند منان براى روح بزرگ آن مرحوم  طلبى آمرزش و براى 

بازماندگان محترم صبر و شکیبایى مسئلت داریم.

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مهندس محمدجعفر سید احمدیان (راه و 
ساختمان 49) را به اطالع اعضاى کانون میرساند.از خداوند منان براى روح بزرگ آن مرحوم  

طلبى آمرزش و براى بازماندگان محترم صبر و شکیبایى مسئلت داریم.

جناب آقاى مهندس مهدیار(متالورژى 86)و خانم مهندس فاطمه هوبخت ( شیمى87) 
کانون در گذشت پدر 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.

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مهندس مصطفی کتیرایی (راه و 
ساختمان 30) را به اطالع اعضاي  کانون میرساند.از خداوند منان براي روح بزرگ 
آن مرحوم  طلبی آمرزش و براي بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

فراخوان فارغ التحصیالن رشته مهندسى مکانیک عضو کانون

نظر به رضورت تالش و پیگیری کمیته تخصصی مکانیک کانون جهت نیل به اهداف  و 
تحقق برنامه های کانون و تقویت کمی و کیفی برنامه ها همکاری کلیه فارغ التحصیالن 
رشته مهندسی مکانیک عضو کانون مورد نیاز میباشد.لذا خواهشمنداست در ارسع وقت 

در این رابطه با دبیرخانه کانون متاس گرفته و اعالم آمادگی فرمایید.

کار جویندگان 
کد: 3678 رشته: عمران-سازه

تخصص: طراحى،نظارت،اجراى سازه بتنى
 تجربه:مشاوره و پیمانکار و...  سابقه:13سال

نوع همکارى: تمام وقت
کد: 8765 رشته:عمران-سازه
تخصص: طراحى-نظارت-سازه

تجربه:مدلسازى غیرخطى،طراحى سازه  و....
سابقه: 3سال نوع همکارى: نیمه وقت

کد:9182 رشته:شیمى فرآیند
تخصص:-

 تجربه: کارآموزى
سابقه:5ماه نوع همکارى: نیمه وقت

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

 سابقه: 22سال نوع همکارى: تمام وقت
کد: 7314 رشته :عمران

تخصص: سازه ژئوتکنیک
تجربه:مشاور-پیمانکار

سابقه: 5سال نوع همکارى: تمام ،نیمه وقت

کد: 6075 رشته: عمران-خاك و پى 
تخصص:ژئوتکنیک

تجربه:گودبردارى ساختمان
سابقه:8 سال نوع همکارى:تمام وقت

کد:8648 رشته: عمران-زلزله
صنعتى-هماهنگ کننده  سازه  تخصص:طراح 

 پروژه تجربه:طراح سازه صنعتى و...
سابقه:3سال نوع همکارى: تمام وقت

کد:9372 رشته: شیمى فرآیند
تخصص:ـ 

 تجربه:کارآموزى
سابقه:1,5سال  نوع همکارى: نیمه وقت

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

سابقه:2 سال نوع همکارى: تمام وقت
کد:5924 رشته: عمران-سازه دریایى

تخصص: سازه دریایى
 تجربه: 

سابقه:4 سال نوع همکارى: تمام وقت

شغلى هاى  فرصت 
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: 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
کد:745 رشته:مکانیک 

و  اتوکد  به  کامل  آشنایى  تجربه:  و  تخصص 
طراحى دو بعدى و سه بعدى 

سابقه: -

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

سابقه: 4سال 

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

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

نما
گیتا

معرفى کتاب ره آورد:

نگاهى به بخش اساطیرى شاهنامه فردوسى از 
دریچه آیین کشوردارى

به نویسندگى مهندس قباد میزانى (راه 
وساختمان45)

 میباشد.

مجله گیتانما-شماره 39
سرانجام کرکس ها،تاثیر طبیعت بروى مغز،پارك 

هاى ملى،رونق اقتصادى کائوچو ،نوسازى شهرى و 
دیگر مسایل روز طبیعت و جهان ما در این شماره 

قابل دسترسى میباشد.
مدیر مسئول مجله دکتر منصور نیکخواه 

بهرامى استاد بازنشسته دانشکده فنى میباشد.

دوماهنامه سیاسى راهبردى چشم انداز ایران-
شماره95

 بى بته کردن انقالب لطف اهللا میثمى ،تحلیلى بر حوادث
 پاریس ،احیاى جنبش دانشجویى،نسل سوم مکتب

فرانکفورت  و دیگر موضوعات

 این مجله به صاحب امتیازى و مدیر مسئولى   مهندس
لطف اهللا میثمى(معدن 42) میباشد

ماهنامه اختصاصى محیط زیست و توسعه ى پایدار

 میزگرد آمایش سرزمین،درس هایى از کنفرانس تغییر آب و هوا،
پاریس،آسیا در زمستان 2016

 کارى از انتشارات فنى ایران ،به مدیریت مهندس سیدرضا
.کروبى (معدن 61) میباشد

تبریک
جناب آقاى مهندس امیرحسین تقى زاده (مکانیک 89) و سرکارخانم  پریوش 

پژوتن (صنایع 91) 
آغاز زندگى مشترکتان را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و سعادت شما را از خداوند

متعال خواستاریم.


