
ون
نــ
کا

  خبرنامه کانون مهندسین 
فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران 

  سال سی ام، بهار 99
شماره 230 تا 230

  مدیر مسئول:
محمد هادی نژاد حسینیان

  سرپرست کمیته انتشارات:
هرمز ناصرنیا

  مدیر اجرایی:
سهیال بیگلرخانی

  اعضای کمیته بر اساس حروف الفبا:
فرهاد بوترابی ، بهمن حشمتی،پرویز ونداد

  مدیر هنری: سمیرا میدانی
  عکاس: حسن فوادی

  نشانی:
 خیابان طالقانی، حدفاصل خیابان قدس و وصال، پالک ٤2٩ 

طبقه ٥ واحد ٩
تلفن: ٨٨٩٦٧٩١2

٨٨02٦3٦٥ 
 ٨٨02٦3٦٦ 

www.fanni.info :وب سایت
info@fanni.info :ایمیل

محتوای مقاله ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست
کمیته انتشارات در ویرایش یا رد مقاالت رسیده آزاد است.

IS
SN

:1
73

5-
 3

65
3

99
ار 

هــ
 / ب

23
ا 2

2 ت
30

ره 
ــا

شم
 / 

ی ام
ل س

ــا
س

مراسم سالگرد کانون:

تجلیل از پیشکسوتان

 مهندسان برجسته و استادان بازنشسته 

گرامی داشت یاد دانش آموختگان فنی 
درگذشته سانحه هوایی

گفت وگو  با دکتر محمدعلی عامری

   سرمقاله.............................................................................................................2

   کانون
فعالیت ها و تصمیمات هیات مدیره در زمستان ١3٩٨ و فروردین ١3٩٩....................................3
فعالیت های کمیته های کانون در زمستان ١3٩٨ و فروردین ١3٩٩..............................................٥
برنامه راهبردی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران ............................٨
گرامی داشت یاد دانش آموختگان فنی درگذشته سانحه هوایی.....................................................١٤
همایش بررسی صنعت سنگ ساختمانی و تزئینی..........................................................................١٧
نخستیـن جلسه کانـون  با اعضای جوان هیات علمی دانشکده فنی..........................................١٩
سفر چهار روزه به کرمان......................................................................................................................20
مراسم سالگرد کانـون برگزار شد........................................................................................................2١
اسامی پیشکسوتان سـال ٩٨ به تفکیک رشته................................................................................3٥
اعضای کمیتـه تجلیل...........................................................................................................................3٧

    گفت و گو
گفت وگو  با دکتر محمدعلی عامری............................................................................................3٩

    خانواده فنی
گردهمایی مهندسان دانشکده فنی ورودی سال ٤٨ برگزار شد..............................................٤٩
برگزاری نخستین جلسه هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران.......................٥0
برگزاری چهارمین دوره اعطای نشان امین الضرب....................................................................٥١



ون
نــ
کا

  خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران  سال سی ام  شماره 230 تا 232   بهار ٩٩ 2

شیوع بیماری کووید19 که موجب مرگ تعداد زیادی از انسان ها و در پی آن رکود اقتصادی گسترده 
درجهان شده، ، همه اندیشمندان را به چاره جویی برای جبران زیان های اقتصادی آن واداشته است. 
مسلما همه جهان باید متفقا چاره اندیشــی کنند و هماهنگی در گزینش راهکارها، سودمند و شاید 

ضروری باشد. 
تقریبا همه اقشار و همه مشاغل، از این بال آسیب دیده و خواهند دید. منتها نسبت زیان های وارده و 
زمان آن متفاوت است. شاید در شروع بروز ناهنجاری، جوامع شهری و صنعتی، زودتر و بیشتر از جوامع 
روستایی و کشاورزی، آسیب دیده باشند، ولی به تدریج عواقب زیانبار آن دامنگیر همه خواهد شد. هر 
شغل و کسب  وکاری و هر فردی، قطعا زیان خواهد دید. متاسفانه زیان ها فقط جسمی و مادی نیستند و 

آثار هراس، افسردگی و روان پریشی آحاد جامعه، تا ده ها سال باقی خواهد ماند. 
یافتن فرمول و الگوی یکنواخت و واحد، برای جبران خسارت وارده به همه مشاغل و همه افراد جامعه 
بسیار دشوار است و راه حل ها و خط مشی های جبران خسارت، در هر زمینه ای، مخصوص به خود خواهد 
بود. شاید موقتا با اعطای وام به واحدهای بزرگ و کمک بالعوض برای مشاغل خرد و انفرادی، بتوان تا 

حدودی عده ای را راضی کرد، اما تا چه مقدار و تا چه زمان؟  
 دولت ها منابع مالی بیکرانی ندارند که بتوانند همه خسارت ها را پرداخت کنند. اگر هم بخواهند برای 
ادامه فعالیت بعضی از کسب و کارها، تســهیالتی تخصیص دهند، از خزانه ملت است و بار آن بر دوش 
همه افراد جامعه خواهد بود. قطعا همه افراد باید ســال ها کار مضاعــف کنند و زحمات دوچندانی را 
متحمل شوند تا خسارت های وارد شده جبران شود. در این شرایط به نظر می رسد، ایجاد فضای سالم و 
تشویق آمیز، به طوری که همه افراد، به کار و تالش بیشتر، عالقمند شوند، مناسب ترین سیاستی باشد 
که باید در پیش گرفته شود. در کشور ما متاسفانه از چندین سال پیش، شیوع بیماری دیگری دامنگیر 
اقتصاد کشور شده است. شیوع فساد گسترده و رشــد فزاینده فضای دالل بازی، موانع بزرگی برای 
گسترش سرمایه گذاری و تالش و کوشش سازنده هستند و متاسفانه نادیده انگاری مسئوالن کشور، 
آسیب ها را تحمل ناپذیرتر می کند. چندین سال است که نرخ رشد تورم در کشور ما دو رقمی است ولی 
مسئوالن ذی ربط نسبت به آن بی تفاوت هستند. در چنین شرایطی چگونه می توان به ایجاد فضای سالم 

و تشویق آمیز برای سرمایه گذاری، کار و تالش بیشتر، امیدوار بود؟ 
دولت مردان ما باید به این باور برسند که اگر بخواهیم کشور نه چندان پیشرفته ما، بر اثر نتایج زیانبار 
مصیبت کرونا، دچار بحران نشود و بتواند در مســیر جبران خسارت گام بردارد، باید فساد ریشه کن 
شود و فضای سالم برای همه فعالیت ها به وجود آید.  نیاز به رشد سرمایه گذاری، اجتناب ناپذیر است. 
اما سرمایه گذاران باید به یقین برسند که رانت، دالل بازی و راه های کسب درآمد ناصواب دیگر وجود 
ندارد. فرد فرد جامعه باید باور کنند و مطمئن شوند که تنها راه کسب درآمد بیشتر، افزایش تالش است. 

حاال دیگر، فرصتی برای اهمال، چشم پوشی و سهل انگاری باقی نمانده است.
هرمز ناصرنیا

سرمقاله
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کمیته مالی با هدف ارزیابــی نیازهای مالی و تامین  1
منابع تشکیل شد و اعضای آن به این شرح انتخاب 
شــدند:  مهندس آنا آخوندی، مهندس محمود نوریان، 
مهندس محمد عطاردیان، مهندس اسماعیل مسگرپور 
طوسی، مهندس علیرضا عالم زاده، مهندس محمدرضا 
کمره ای و مهندس روزبه صالح آبادی. هیات مدیره جلسات 
ویژه ای با موضوع تامین مالی برگزار کرد که در این جلسات  

چگونگی جذب منابع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

پروژه شناســایی و برقراری ارتباط با مدیران جوان  2
فارغ التحصیل دانشــکده فنی )فارغ التحصیالن 
دهه های ٦0، ٧0 و ٨0( در کانون آغاز و اطالعات اعضای 
جوان هیات علمی دانشکده فنی دریافت شد. همچنین 
جلسه آشنایی کانون و اســتادان جوان دانشکده های 
مهندسی عمران، مهندسی نقشه برداری و محیط زیست 

برگزار شد. 

3 جلسه دبیر و خزانه دار کانون با آقای میرطهماسب، 
مجری پروژه فیلم کانون برگزار شد. در این جلسه 
ضمن بررسی موانع و مشکالتی که در مسیر تولید فیلم 
ایجاد شده بود، راهکارهای ادامه همکاری با ایشان بررسی 
و مقرر شد ایشــان طرحی برای ادامه همکاری با کانون 
ارایه دهد. این طرح ارایه شــد و پس از بررسی در هیات 

مدیره با آن موافقت شد. 

4 با پیگیری اعضای هیات مدیره، بازدید بازرسان 
اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران جهت 
تایید نهایی کاربری ساختمان شاهین شمالی انجام شد 
و فرآینــد اداری صدور ســند در حال انجام اســت. 
پیگیری های الزم برای دریافت مجوزها و مدارک پایان 
کار و نهایتا دریافت ســند ملکی ســاختمان شاهین 
شمالی انجام شد. در این راســتا جلسات متعددی با 
شهرداری منطقه، اداره برق منطقه و اداره کل مسکن و 
شهرسازی استان تهران برگزار شد. پیرو این جلسات 
هیاتی از ســوی اداره کل مســکن و شهرسازی برای 
بررسی های الزم از ســاختمان کانون بازدید کرده و 
گزارش خــود را به مســئوالن مربوطه ارایــه دادند. 
همچنین پس از پیگیری های نمایندگان هیات مدیره، 

برق ساختمان متصل و کنتور آن نیز نصب شد. 

5 زمستان ٩٨ شاهد فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی 
بودیم که حامل ١٧٦ مسافر و خدمه پرواز از جمله ٨ 
نفر از اعضای خانواده فنی بود. در پی این ســانحه و به 
منظور هم دردی با بستگان داغدیده اعضای خانواده فنی، 
مراسم یادبودی از سوی کانون برگزار شد که گزارش آن 
در همین شماره درج شده است. همچنین تصمیم گرفته 
شد که عنوان »جشن سالگرد کانون« به »مراسم سالگرد 
کانون« تغییر داده شود و برگزاری کنسرت آقای شهرام 

ناظری نیز به زمان دیگری موکول شود. 

فعالیت ها و تصمیمات هیات مدیره 
در زمستان 1398 و فروردین 1399

جلسات هیات مدیره کانون مانند همیشه هر یکشنبه برگزار شد. از ابتدای اسفند این 
جلسات به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد و در فروردین 99 به شکل مجازی برگزار شد. 
خالصه مهم ترین تصمیمات و فعالیت های هیات مدیره در این جلسات به این شرح است: 
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6 برای چاپ سررسید کانون، از هفت پیمانکار معتبر 
اســتعالم به عمل آمد که در نهایت یکــی از این 
پیمانکاران انتخاب شــد و پس از عقد قــرارداد با این 
پیمانکار، سررسیدها و تقویم های جیبی کانون تهیه شده 

و بین شرکت های سفارش دهنده توزیع شد.

کنداکتور، پوستر و جزییات اجرایی مراسم سالگرد  7
کانون توسط رییس کمیته تجلیل ارایه شده و مورد 
تایید هیات مدیره قرار گرفت. این مراسم چهارشنبه 30 
بهمن ٩٨ برگزار شد. پس از برگزاری مراسم، هیات مدیره 
ضمن نقد و بررسی آن، به بحث و تبادل نظر در مورد نکات 
مثبت و منفــی آن پرداخت. همچنیــن رییس کمیته 
تجلیل گزارش مالی مراسم ســالگرد را ارایه داد که به 

تصویب هیات مدیره رسید.

برای  ثبت مصوبات مجمع عمومی و تغییرات اعضای   8
هیات مدیره جدید کانون در اداره ثبت شرکت ها، 
پیگیری های الزم صورت گرفت. با توجه به عدم امکان 
برگزاری مجمع عمومی ساالنه در شرایط فعلی کشور، 
استعالم های الزم از مراجع ذیصالح به عمل آمد و مقرر 
شد بر اساس دستورالعمل های دولت، برگزاری مجمع 

عمومی تا اطالع ثانوی به تعویق افتد.

9 در جلســات هیات مدیــره درباره چــاپ کتاب 
فارغ التحصیلی دانشکده بحث و تبادل نظر صورت 
گرفت و با چاپ این کتاب موافقت شد. اما با توجه به تعویق 
این مراسم از سوی دانشکده به دلیل شیوع ویروس کرونا 
، موضوع انتشار کتاب مورد بررسی مجدد قرار گرفت و 
مقرر شد به دانشکده پیشنهاد شــود، کتاب به صورت 
الکترونیکی و با هوشمندسازی و طراحی جدید منتشر 
شــود و در صورت موفقیت آمیز بودن، این کار در مورد 
دوره های پیشین نیز صورت گیرد و در نهایت به مناسبت 
سی امین سال تاســیس کانون، کتاب دانش آموختگان 

ادوار فنی تهیه شود.

10 شیوع ویروس کرونا بر فعالیت های کانون نیز تاثیر 
گذاشت. از جمله اینکه ممنوعیت برگزاری جلسات 
حضوری کمیته ها تا اطالع ثانوی در محل دفتر کانون 

تصویب و ابالغ شــد. در نتیجه به کمیته ها ابالغ شــد، 
جلسات خود را در فضای مجازی تشکیل دهند. همچنین 
مقرر شد بسترهای الزم و نرم افزارهای مورد نیاز کمیته ها 
توسط دبیرخانه تهیه شود. از طرفی با توجه به اقبال مردم 
به شــبکه های مجازی، راهکارهای تقویت رسانه های 
مجازی کانون بررسی و پیشــنهاد شد برای تقویت این 
رسانه ها، مجموعه ای از سخنرانی های آنالین با موضوعات 
روز تدارک دیده شــود. همچنین صفحه ای در راستای 
رســالت کانون به ارایه تحلیل های تخصصی، در سایت 
کانون تشکیل شد که نظرات و تحلیل های اعضا در مورد 
شرایط اقتصادی و مهندسی کشور در دوران پساکرونا در 
آن منتشر شــود. با تصویب هیات مدیره، دبیرخانه  با 

٥0درصد ظرفیت خود به فعالیت ادامه داد. 

هیات مدیره ضمن تشــکر از خدمات سرکار خانم  11
مهندس بهنوش فرزان در زمینه مدیریت آرشیو 
کانون در ٧سال گذشته، با توجه به بررسی های صورت 
گرفته مقرر  کرد، اطالعات آرشیو کانون در اختیار دبیر 
کانون قرار گرفته و تحت نظر وی نسبت به استفاده از این 
اطالعات در کانون اقدام شــود. نحــوه مدیریت بانک 
اطالعات و سیاست های انتشــار آن در جلسات بعدی 

هیات مدیره مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

از کمیته های کانون درخواست شد که بودجه مورد  12
نیاز خود را برای سال جاری در سناریوهای مختلف 

ارایه دهند. 

13 گزارش دبیــر کانون در مــورد وضعیت پرداخت 
حق عضویت و همچنین رسانه های کانون در سال 

١3٩٨ ارایه شد. 

مسئول تبلیغات و جذب آگهی های خبرنامه کانون  14
در دبیرخانه تعیین شده و آغاز به کار کرد. 

گزارش حضور نمایندگان کانون در جلســه هیات  15
مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران توسط 
دبیر کانون ارایه شد. در این خصوص اساسنامه مصوب در 

مرحله ثبت در اداره ثبت شرکت هاست.
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 کمیته تخصصی صنایع 
کمیته تخصصی مهندسی صنایع موفق به برگزاری یک 
جلسه شد که دراین جلسه رای گیری داخلی کمیته  به 
عمل آمد. بر این اساس، دکتر سعید جهان مرادنوری 
به عنوان رییس کمیته، مهندس اعظم محمدی بقا به 
عنوان نایب رییس و مهندس نرگس دهقان به عنوان 

دبیر انتخاب شدند.
 کمیته تخصصی  متالورژی و مواد

کمیته تخصصی مهندسی متالورژی در این مدت دو 
جلسه برگزار کرد. بخشی از زمان جلسات به انتخابات 
کمیته اختصــاص یافت. پس از انتخابــات کمیته که 
به صورت حضوری در دانشــکده مهندسی متالورژی 
برگزار شــد، ســمت های اعضای اصلی کمیته به این 
شرح تعیین شد: دکترسیدابراهیمی به عنوان رییس، 
مهندس حسین حاجی بهرامی، نایب رییس، مهندس 
زهره اکبری به عنوان دبیر. همچنین مراســم تودیع و 
معارفه اعضای قدیم و جدید کمیته برگزار شد. در این 
جلسات در خصوص درآمدزایی برای برگزاری برنامه ها، 

برنامه ریزی برای مراســم و گردهمایی هــا، انتخاب 
مهندس برجســته و بررسی ســخنان دکتر آخوندی 
درباره توسعه مهندســی و نقش کانون در آن بحث و 

گفت وگو شد. 

 کمیته تخصصی  معدن

کمیته تخصصی مهندســی معــدن در این مدت دو 
جلسه تشکیل داد. در اولین جلسه برنامه ریزی ها برای 
برگزاری همایش ســنگ های تزیینی و نماسنگ های 
ســاختمانی انجام شــد و درباره اطالع رســانی برای 
انتخابات کمیته به شکل آن الین بحث و گفت وگو شد.

در دومین جلسه که پس از انتخابات و با حضور اعضای 
قبلی و جدید کمیته برگزار شــد، پــس از قدردانی از 
تالش های اعضای قبلی، انتخاب هیات رییسه کمیته 
انجام و به این شرح برگزیده شدند: مهندس ناصرنیا به 
عنوان رییس؛ مهندس ساداتی به عنوان نایب رییس و 
مهندس شکرپور به عنوان دبیر کمیته. همچنین در این 
جلسه برای برگزاری جلسه ای با حضور یاریگران برای 

بازسازی دانشکده معدن برنامه ریزی شد. 

فعالیت های کمیته های کانون 
در زمستان 1398 و فروردین 1399

کمیته های تخصصی و اجرایی کانون، فعالیت های متنوعی برابر با وظایف و آیین نامه های خود 
دارند. شرح مهم ترین فعالیت ها در زمستان 1398 و فروردین 1399به ترتیب حروف الفبا 

رشته های تخصصی در پی می آید.
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 کمیته حرفه ای صنعت، معدن و تجارت

کمیته حرفه ای صنعت، معــدن و تجارت با برگزاری ٤ 
جلسه، به فعالیت های خود ادامه داد. با توجه به انتخابات 
دوره جدید کمیته های تخصصی و حرفه ای، بخشی از 
مذاکرات این کمیته به جمع بندی فعالیت های کمیته 
در دوره قبل و نقد و بررســی آن اختصاص یافت. پس 
از تشکیل کمیته جدید، انتخابات هیات رییسه صورت 
گرفت که نتیجه آن بدین شرح است: مهندس شهریار 
کوزه کنانی، رییس؛ مهندس عبدالرســول هادی زاده، 

نایب رییس و دکتر گلناز جوزانی کهن، دبیر.
بررســی معیارهای انتخاب مهندس برجسته و تدوین 
برنامه راهبردی کانون در بخش توسعه مهندسی کشور، 

از دیگر موضوعات مورد بحث کمیته بود. 
شــرکت در برخی از همایش ها و انجــام بازدید نیز از 
فعالیت های بعضی از اعضای کمیته بود. از جمله بازدید 
از نمایشــگاه فرودگاه، هواپیما، پرواز و صنایع وابسته و 

شرکت در مراسم اعطای جایزه امین الضرب. 
کمیته دو مقاله جدید )مشــکالت صنایع بافندگی در 
تامین چادر مشــکی مورد نیاز کشور و معرفی صندوق 
ضمانت صادرات( نیز در صفحه خود در ســایت کانون 

منتشر کرد.

 کمیته حرفه ای نظام فنی اجرایی

کمیته حرفه ای نظام فنی، اجرایی با تشکیل یک جلسه 
به فعالیت های خود ادامه داد. در این جلســه، هیات 
رییســه جدید کمیته انتخاب شــدند.  مهندس علی 
نعمت اللهی به عنوان رییــس، مهندس مهدی باطنی 
به عنوان نایب رییس و مهندس رضا محمدی به عنوان 

دبیر کمیته انتخاب شدند.
 

 هیات هماهنگی کمیته های تخصصی کانون

هیات هماهنگی کمیته هــای تخصصی کانون در این 
فصل یک جلسه تشکیل داد. مهم ترین موارد طرح شده 

در آن به این شرح است. 
درباره حضور نمایندگان کمیته های تخصصی در جلسه 
شورای عالی گفت وگو و  پیشنهاد شــد این برنامه در 

دستور کار جلسه دی ماه شورای عالی قرار گیرد )که 
به علت کثرت برنامه های شورا در این ماه، انجام نشد.(

مقرر شد کمیته های تخصصی موضوع توسعه مهندسی 
کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

هیات هماهنگی همچنین تصمیــم گرفت، انتخابات 
کمیته های  تخصصی، به صورت الکترونیکی از تاریخ 
23 تا 2٦ دی ماه برگزار شــود. )توضیح اینکه، کمیته 
متالورژی اعالم کرد که برمبنــای برنامه ریزی قبلی،  
امکان برگزاری انتخابات به صورت حضوری، برای این 
رشته فراهم شده است. بنابراین با موافقت هیات مدیره، 
این انتخابات در دانشکده متالورژی و مواد، انجام شد.( 

کمیته انتشارات

کمیته انتشــارات در این مدت دو جلسه تشکیل داد. 
بخشی از موارد طرح شده در این جلسات عبارتند از:  

 کمیته جلسه کوتاهی با هیات مدیره داشت در این 
جلسه مشکالت انتشار مجله مطرح شد و در نهایت به 
جمع بندی رسید. بر این اساس یکی از اعضای دبیرخانه 

مسئول بخش آگهی مجله شد. 
 در خصــوص مجوز خبرنامــه و لــزوم تمدید آن و 
جایگزینی مدیر مسئول و همچنین محتوای خبرنامه 

بحث و بررسی شد.
 گزارش جلسه شورای سیاســت گذاری و نظارت بر 
رسانه های کانون بررســی و مطرح شد که این شورا با 

چاپ خبرنامه موافقت کرده است. 
 اعضای نشریه سیمرغ فنی در جلسه کمیته حضور 
یافته و درباره همکاری های فی مابین گفت وگو شــد. 
پیشنهاد شد بخشی با عنوان دانشجو به خبرنامه اضافه 

شود . 

 گارگروه تدوین برنامه راهبردی

بر پایه ســند مبانی برنامه راهبردی کانون، شــورای 
عالی کارگروهی را مامور تدویــن  برنامه های اجرایی 
کانون کرد. اعضای این کارگروه که متشکل از اعضای 
کمیته تدوین سند مبانی راهبردی، اعضای کارگروه 
تدوین سند توسعه مهندسی و چند نفر دیگر هستند، 
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عبارتند از: آقایان دکتر امام جمعه زاده )رییس(، دکتر 
شکرچی زاده، مهندس کمره ای، مهندس کوزه کنانی، 
مهندس اسماعیل مسگرپور، مهندس حمید مسگرپور، 
مهندس مهنا، مهندس میرپور، مهندس ناصرنیا و خانم 

مهندس خورشیدی )دبیر(
این کارگروه در فصل زمســتان ١3٩٨ ســه جلســه 
تشکیل داد و با توجه به عدم امکان جلسات حضوری، 

ادامه کار از طریق مجازی پیگری شد. 
پیرو تصمیمات کارگروه مقرر شد که از اعضای کارگروه 
تدوین سند توسعه مهندســی نیز برای تلفیق مباحث 
و برنامه ها دعوت شــود. کارگروه بر اساس سند مبانی 
راهبردی، تدوین راهکارها برای بخش آخر سند باعنوان 
"ارتباط اهداف و استراتژی ها" و تدوین برنامه درازمدت 
)١0 ساله( را در دستور کار خود قرار داد. این کارگروه، 

مدت تدوین برنامه دراز مدت را ٦ ماه تعیین کرد. 

 کمیته بازدید 

کمیته بازدید در زمســتان ١3٩٨ یک جلسه برگزار 
کرد. حاصل این جلسه، تنظیم برنامه سفر چهار روزه به 
رفسنجان بود که از سه شنبه 22 تا جمعه 2٥ بهمن با 
حضور 20 نفر از اعضای کانون و همراهانشان انجام شد.

 
 کمیته تجلیل

کمیته تجلیل در زمســتان ٩٨ مانند هر سال، فصل 
بسیار پرکاری را گذارند که حاصل آن برگزاری مراسم 
ســاالنه کانون در چهارشــنبه 30 بهمن ٩٨ بود. این 
کمیته، برای انجــام فعالیت های مختلــف، چندین 
کارگروه تشکیل داد.  مراسم حاصل پنج جلسه اصلی 
بود که در آنها موضوع ها و موارد زیر مورد بررسی قرار 

گرفت:
 ارایه طرح نهایی پوستر مراسم سالگرد 

 برقراری ارتباط اولیه با گزینه های نهایی موسیقی و 
انتخاب گزینه نهایی

 تهیه مصاحبه با مهندسان برجسته 
 دریافت اطالعات فارغ التحصیالن سال های ١3٤٨ 
و ١3٤٩ و آماده ســازی کتابچه اطالعات مهندســان 

پیشکســوت و تصویربرداری کلیپ پیشکســوتان و 
همچنین برپایی نمایشگاه عکس پیشکسوتان 

 انتخاب کارفرما برای ســاخت کلیپ های مربوطه و 
تصویربرداری مراســم. همچنین بررسی نسخه اولیه 

فیلم مراسم سالگرد و ارایه اصالحات به پیمانکار
 تهیه و تدوین فرم نظرســنجی آن الین برای مراسم 

سالگرد
 پخش آن الین مراسم و همچنین پخش زنده مراسم 

در اینستاگرام

 کمیته شعر و ادب

کمیته شعر و ادب به سیاق گذشته، هر ماه، یک محفل 
برگزار کرد کــه بخش اول محفل به بررســی یکی از 
موضوع های ادبی اختصاص داشت و در بخش دوم، اعضا 
به شعرخوانی آزاد پرداختند. این کمیته در این مدت 2 

جلسه حضوری و 2 جلسه آن الین برگزار کرد. 
محفــل دی ١3٩٨بــه موضوع: »حضور مســتقیم و 
غیرمستقیم طنز در ادوار مختلف شعر فارسی« با ارایه 

مهندس رضا یوسفی اختصاص داشت. 
 در محفل بهمن ماه، مهنــدس مجید مهدوی موضوع
»آزاداندیشی در شعر حافظ و خیام« را ارایه داد. برای 
محفل ویژه اسفنده ماه که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
لغو شد، از استاد آیدین آغداشلو دعوت به عمل آمده 
بود و قرار بــود موضوع »زیبایی شناســی در ادبیات و 

هنرهای تجسمی« ارایه شود. 
در محفــل فروردین نیز اعضــا از راه دور به شــعر و 
نثرخوانی پرداختند.  در جلســات این مدت انتخابات 
هیات رییســه کمیته نیز انجام شــد. بر این اســاس 
مهندس مهــرداد عبادی به عنــوان رییس، مهندس 
فاطمه مهدیه به عنوان نایب رییس و شیرین ابراهیمی 
)دانشجوی نقشــه برداری( به عنوان خزانه دار انتخاب 
شدند. همچنین پروژه آموزش و ترویج درست نویسی 
در دستور کار کمیته قرار گرفت. این موضوع در قالب 
یک محفل مجــازی با عنوان درست نویســی و طرح 
غلط های رایج نگارشی از نیمه دوم فروردین در کانال و 

گروه تلگرامی کمیته مورد بحث قرار گرفت. 
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کمیته تدوین برنامه راهبردی

 بیانیه چشم انداز

کانون عموم دانش آموختگان دانشکده فنی دانشگاه تهران، 
شناســایی شــده به عنوان قطب ارتباطی و حمایتی بین 
فارغ التحصیالن؛ دارای مشــارکت گسترده دانشجویان در 
هرم فعاالن خود؛ پیشــرو و الهام بخش در بین انجمن های 
فارغ التحصیلی ملی و منطقه ای در تراز جهانی؛ دارای منابع 
پایدار درآمدی و رشــد مداوم تعداد اعضا و ساختار داخلی 

حرفه ای، منسجم و پویا.
مفتخر به هویت فنی در باالترین ســطح دانش آموختگی، 

حرفه ای، نخبگی و سرمایه های فکری و نقش آفرین به عنوان 
نقطه قوت و مرکز شاخص در انتخاب و شناسایی دانشکده 
فنی به عنوان مرکز آموزشی و پژوهشی برتر و موثرترین نهاد 
پشتیبان دانشکده و دانش آموختگان آن در جامعه و حاضر در 
جریان ها و شبکه های اجتماعی و ارتباطی توسعه ای کشور. 
رکن معتبر و پیشگام اعتالی حرفه مهندسی و توسعه نظام ها 
و تشکل های مهندسی کشور نهاد پیشرو و موثر و از ارکان 
برجسته تصمیم سازی در فرآیند شکوفایی صنعت، اقتصاد 
و توسعه پایدار کشور به نحوی که در منظر افکار عمومی به 
عنوان نماینده مترقی جامعه مهندســی از اعتبار ویژه ای 

برخوردار باشد.

برنامه راهبردی کانون مهندسین فارغ التحصیل 
دانشکده فنی دانشگاه تهران 

برنامه راهبردی کانون با مشــارکت گروه های مختلف در کانون تدوین شده و پس از چند بار 
بررسی و اصالح در شورای عالی، سرانجام در جلســه مورخ   28 آذر 98 شورای عالی به تایید 
رسیده است. متن این برنامه در پی می آید. اعضای محترم می توانند، نقطه نظرات خود را درباره 

این برنامه به آدرس  kanoon@fanni.info  ایمیل کنند. 
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 بیانیه ماموریت 

ساماندهی، ساختاربخشی، گسترش ارتباط و تداوم و تحکیم 
پیوند و همبســتگی پایدار و ســازنده بین دانش آموختگان 
دانشــکده فنی دانشــگاه تهران و ارتقادهنده سطح شبکه 
ارتباطی درون و بیــرون الیه ای فارغ التحصیــالن با هدف: 
غنابخشــی به تجارب، ســطح دانش، آگاهــی و ارتباطات 
اجتماعی، حرفه ای و تخصصــی فارغ التحصیالن و افزایش 
سطح حمایتی آنها از یکدیگر؛ تداوم و تحکیم ارتباط، وفاداری 
و عالقه فارغ التحصیالن به دانشکده به عنوان مادر علمی و مهد 
بلوغ و پرورش فکری و علمی و برقراری ارتباط مادام العمر برای 
حفظ و ارتقا جایگاه و اشتهار خانواده بزرگ فنی در حوزه ملی 
و بین المللی؛ کوشش در جهت اعتالی شان و منزلت حرفه 
مهندسی و تالش در راستای توســعه نظام ها و تشکل های 
مهندسی کشور؛ کوشش در جهت رشد و شکوفایی و اعتالی 
صنعت و اقتصاد کشور و مشارکت در فرآیند تصمیم سازی و 
ایفای نقش نقادانه نسبت به برنامه های توسعه ای و پیشنهاد 
طرح های ضروری و زیربنایی بر پایه نیازهای جامعه و همکاری 

همه جانبه در جهت توسعه پایدار کشور

 ارزش ها و باورها 

کانون مهندســین فارغ التحصیل دانشــکده فنی دانشگاه 
تهران بــرای نیل به اهداف ســازمانی خود و در راســتای 
چشم انداز تدوین شده، ارزش ها و باورهای زیر را سرلوحه 

فعالیت های خود قرار می دهد:
 عقالنیت، جامع نگری و احترام به دانایی

 تعلق خاطر به فرهنگ و هویت فنی و کوشــش در جهت 
ترویج آن

  احترام متقابل، کار گروهی منسجم و خرد جمعی
  اشاعه دهنده تفکر مهندسی و اخالق حرفه ای

  استقالل، خودکفایی و صیانت از حرفه مهندسی
  انتقال تجربه و قراردادن نسل پرتحرک و باتجربه در کنار 

یکدیگر
  اهتمام و اعتقاد به تاثیر دانشکده فنی بر کشور

  اهداف کالن

 پوشــش حداکثری فارغ التحصیالن و ایجاد زیرساخت 
ارتباط گسترده و موثر بین آنها

 پیگیری و اتمام طرح احداث محل استقرار دایمی کانون
 تعریف، تبیین و ترویج فرهنگ و شــناخت انجمن های 

فارغ التحصیلی در بین اعضا و در سطح کشور

 پشتیبانی همه جانبه از دانشــکده فنی، حفظ و تقویت 
فرهنگ و هویت فنی

  نقش آفرینی موثر در اشتهار و شناسایی دانشکده فنی به 
عنوان مرکز آموزشی و پژوهشی برتر

  ارایه خدمات مســتمر و پایدار، اجرای برنامه ها و تحقق 
اهداف کانون از طریق یک ساختار اداری حرفه ای، منسجم، 

پویا و بدون وابستگی به افراد
  ایجاد سازوکارهای توسعه فردی و اجتماعی دانشجویان 
و فارغ التحصیالن جوان به منظور تســهیل در کارآموزی، 

کارآفرینی و اشتغال
  ایجاد ساختارهای کارآمد به منظور غنابخشی و افزایش 

سطح دانش و آگاهی ها و انتقال تجارب بین نسلی
  ایجاد زمینه های همــکاری با کانون هــا و انجمن های 
فارغ التحصیلی و دانشگاه های مهندسی در داخل و خارج 
از کشــور به منظور ارتقا و توســعه نظام های مهندسی و 

تشکل های فارغ التحصیلی کشور
  بررسی برنامه های توسعه کشور و ارایه رهنودهای علمی 

در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت کشور

 SSF  پارامترهای استراتژیک موفقیت 

 مشارکت و پویایی اعضا
 تعداد اعضای فعال در کمیته ها

 تعداد اعضای حاضر در گردهمایی ها
 تعداد اعضای حاضر در انتخابات

 تعداد اعضــای جدید در هیات رییســه کمیته ها، هیات 
مدیره و شورای عالی

 تعداد اعضای زیر 3٥ سال فعال نسبت به کل جامعه آنها 
در بین اعضای کانون

 تعداد سرویس گیرندگان با رعایت تنوع و چگالی
 عضویت فارغ التحصیالن

 تعداد اعضا به کل فارغ التحصیالن
 تعداد اعضای فعال با سابقه 3 سال عضویت در کمیته ها

 تعداد اعضای جذب شده جدید در بازه زمانی ثابت
 تعداد اعضای منظم به کل اعضا

 ارتباط درون و بین الیه ای فارغ التحصیالن
 تعداد گردهمایی هم دوره ای ها

 میزان اطالعات دسته بندی شــده از شاخه های مختلف 
فارغ التحصیلی و اعضا حقیقی و حقوقی کانون

 نقش آفرینی در ارتقای جایگاه آموزشــی و پژوهشــی 
دانشکده
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 فعالیت کمیته ارتباط با مدارس و کمیته تعامل
 شاخص کمی حمایت از دانشکده و دانشجویان

 فعالیت کمیته های تخصصی
 ارتباط و اطالع رسانی

 تعداد اعضایی که امکان ارتباط با آنها وجود دارد
 نشریه های دوره ای، سایت،پیامک، ایمیل

 اثربخشی ابزارهای اطالع رسانی
 ارتباط کمیته ها

 تامین امکانات، حمایت و پشتیبانی
 میزان حمایت مالی یاریگران

 حق عضویت
 خدمات رسانی و ساختار اداری و سازمانی

 خدمات آموزشی
 خدمات رفاهی

 خدمات ارتباط با دانشکده
 بهره وری ساختار

 توان اجرایی برنامه های شورا و هیات مدیره
 وجود برنامه های بهبود

 اشتغال فارغ التحصیالن
 ارتباط سازمانی و پررنگ با بنیاد حامیان دانشکده فنی

 ارتباط با ســایر کانون ها و انجمن هــای فارغ التحصیلی و 
دانشگاه ها در داخل و خارج کشور

 ارتباط مســتمر و موثر با ارگان ها، ســازمان ها و نهادهای 
دولتی، مردمی، حرفه ای و تخصصی 

 فعالیت کمیته های تخصصی حرفه ای
 سازماندهی روابط عمومی فعال

 نقاط قوت

سازمانی
 تعریف ارکان مناسب برای کانون )پایدار(

 انباشت مناسب تجربه در بدنه اعضای فعال
 وجود سنت های سازمانی

اعضا
 حضور اعضا دوطلب دانشجویی اجرایی

 حضور گروهی از اعضا با تعلق باال به خانواده فنی
 حمایت اعضای حاضر در جوامع حرفه ای در رده  های سنی 

باال

ارتباطات و رسانه
 وجود اطالعات مناسب در پایگاه های اطالعاتی

 وجود شبکه های فارغ ا لتحصیالن فنی در خارج از کشور
 انتشار نشریات و مجالت و به روزرسانی سایت به طور مداوم

رهبری و مدیریت
 حضور و حمایت مدیران شاخص اجرایی کشور

 برگزاری منظم جلسات هیات مدیره و شورا و تنظیم صورت 
جلسات

گردهمایی ها و مجامع
 رویدادهای دایمی تعریف شده

 رویه ها و الگوهای مناسب برای برنامه های جشن

برنامه ریزی مالی
 وجود و اجرای برنامه های جذب حمایت مالی

 وجود یاریگران موثر

 نقاط ضعف

سازمانی
 عدم اجماع درباره فلسفه وجودی و ماموریت کانون

 فقدان تنوع الزم در نیروهای داوطلب
 مستند نبودن بلوغ و تجارب ســازمانی/ یادگیرنده نبودن 

سازمان
 کارایی ضعیف بخش اجرایی کانون

 فقدان شرح وظایف، ساختار سازمانی مشخص
 نبود واحدهای مشخص برای پایش و نظارت

 نبود بروکراسی و بایگانی پشتیبان مناسب

اعضا
 محدودیت گستره تخصصی و سنی دامنه اعضا به ویژه در 

حوزه اعضای تاثیرگذار
 ضعف در ایجاد روحیه کار گروهی و آموزش به اعضا

 تمایل پایین به پرداخت حق عضویت
 تمایل پایین به مشارکت در فعالیت ها

 دیده نشدن فعاالن کانون
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 عدم ارتباط سازمان یافته با شبکه های فارغ التحصیلی در 
خارج از کشور

ارتباطات و رسانه
 فقدان شبکه اجتماعی کارآمد بین فارغ التحصیالن

 پوشش ناکافی بر کلیه فارغ التحصیالن
 کارآمدی پایین رسانه ها و پایگاه اطالعاتی کانون

 نبود شبکه اجتماعی مناسب برای فارغ التحصیالن خارج از 
کشور

 عدم ارتباط مناسب با رسانه های عمومی

رهبری و مدیریت
 نبود شرح وظایف روشن برای اعضای شورا و هیات مدیره 

و بازرسان
 عدم تدوین شرایط احراز سمت

 نبود رویه های کادرسازی و ارتقای سیستماتیک
 عدم حضور و مشارکت فعال منظم اعضا در جلسات

گردهمایی ها و مجامع
 استقبال کم از گردهمایی ها و مجامع

 توان پایین در تعریف و اجرای گردهمایی های جذاب

برنامه ریزی و مالی
 نبود برنامه ریزی عملیاتی

 نبود فرهنگ سازمانی و عملیاتی تدوین برنامه
 ضعف بودجه نویسی

 نبود منابع مالی پایدار

 فرصت ها

 فراهم شــدن فضای توســعه کمی و کیفی فعالیت های 
کنونی و افزایش تعامالت ملی و بین المللی برون گرا

 ایجاد فضای تعامل سازنده و همکاری موثر با دانشکده فنی
 وجود فضای تعامل ویژه و سازنده بین کانون و بنیاد

 رشد فضای عقالنیت در جامعه و حضور نخبگان در راس 
هرم اجرایی و توسعه ارتباطات دولتی

 امکان بهره برداری از دارایی های پایه و تبدیل آن به منبع 
مالی پایدار

 حمایــت مدیــران دانشــگاه تهــران از تشــکل های 
فارغ التحصیلی

 حضور جدی جوانان در هرم سنی جامعه

 تهدیدها

 شــناخت ناکافــی از کانــون در بیــن دانشــجویان، 
فارغ التحصیالن و اعضای هیات علمی دانشکده

 وضعیت نامناسب مالیاتی و عدم بهره مندی از معافیت 
مالیاتی

 محدود بودن حامیان مالی کانــون به صنعت احداث با 
توجه به مشکالت مالی این صنعت

 مشــارکت پذیری پایین افراد جامعــه در فعالیت های 
اجتماعی و عضویت در تشکل ها

 فقدان شناخت اجتماعی نسبت به تشکل فارغ التحصیلی 
در سطح جامعه و انتظارات از آن

 عدم شناسایی تشــکل های فارغ التحصیلی در سطوح 
کالن تصمیم گیری به عنوان سرمایه اجتماعی

SO استراتژی های 

 ایفای نقش موثر، کلیدی و پیشتاز در راه اندازی و تاسیس 
تشکل فارغ التحصیلی دانشگاه تهران

 تثبیــت موقعیت کانون بــا توجه به فضای سیاســی و 
فرهنگی کشور

 شناسایی بهتر و موثرتر کانون در دانشکده و در دانشگاه 
تهران

 تامین مالــی پایدار با ایجاد شــبکه اعضــای حقوقی 
کانون

 کمک به توسعه توانمندی های خانواده فنی
 اســتفاده از ظرفیت فارغ التحصیالن داخــل و خارج از 
کشــور برای تقویت بنیه آموزشــی و پژوهشی دانشکده 
 فنی و تســهیل شــرایط ادامه تحصیل فارغ التحصیالن 

عالقمند
 اســتفاده از ظرفیت فارغ ا لتحصیالن بــرای کارآموزی 

دانشجویان و کارآفرینی و اشتغال فارغ التحصیالن
 رویکرد برون گرا به منظور ارتبــاط و حضور در جامعه و 

فضای بین المللی
 بهره وری از قابلیت ها و ظرفیت های فارغ التحصیالن برای 

مشارکت در فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور
 ارتباط مســتمر و تعامل با دســتگاه های قانون گذاری، 
برنامه ریزی و اجرایی کشور برای ایفای نقش در برنامه های 

توسعه
 گسترش و تحکیم پیوندها و همکاری با سایر کانون ها و 
انجمن های فارغ التحصیلی داخلی و خارجی و تشکل های 

مهندسی، صنفی و حرفه ای
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ST استراتژی های 

 معرفی کانون به نحو مناسب برای دانشجویان و تبیین نقش 
آن در پاسخگویی به نیازهای ارتباطی، اجتماعی و حرفه ای

 ایجاد زمینه برای پاســخگویی به نیاز اشــتغال اعضای 
شاخص و فعال دانشــجویی و تازه فارغ التحصیل از طریق 

حمایت کارآفرینان فارغ التحصیل
 ایجاد شــبکه ارتیاطی برای معرفی و راهنمایی در زمینه 

ادامه تحصیل
 شبکه سازی در بین فارغ التحصیالن به عنوان زیرساخت 

نرم افزاری کانون
 اســتفاده از ظرفیت های قانونی برای رفع مشکالت مالی 

قانونی
 تقویت کمیته های تخصصی رشته ای و حرفه ای

 گسترش و ارتقا فعالیت های آموزشی و ترویجی در زمینه 
مسایل مهندسی و حرفه ای مرتبط با توسعه پایدار کشور

WO  استراتژی های 

 تدوین قوانین و مقررات برای گسترش و چرخش ارکان 
تصمیم گیری کانون

 تقویت گردهمایی های کانون به عنوان یکی از سنت های 
بنیادی کانون

 تسریع در اجرا و اتمام پروژه پونک
 جــذب حامیان مالی ثابــت برای کانــون و هماهنگی و 

همگرایی تمام ارکان برای جذب کمک مالی از حامیان 
 اســتفاده از ابــزار بودجــه بــرای تعییــن و تبییــن 
جهت گیری های هیات مدیره و کمیته ها در ابتدای هر سال

 حضور حداکثری و فعالیت موثر در رسانه های اجتماعی 
و عمومی

 تشکیل کمیته برنامه ریزی و نظارت

WT  استراتژی های 

  توســعه و تکمیل بانک اطالعات فارغ التحصیالن 
دانشکده فنی

  تجدید ساختار کانون و اصالح اساسنامه
  بهینه سازی سیستم های اطالعاتی و عملیاتی

ارتباط اهداف و استراتژی ها
  پوشش حداکثری فارغ التحصیالن و ایجاد زیرساخت 

ارتباط گسترده و موثر بین آنها
 معرفی کانون به نحو مناسب برای دانشجویان و تبیین نقش 

آن در پاسخگویی به نیازهای ارتباطی، اجتماعی و حرفه ای
 شبکه سازی در بین فارغ التحصیالن به عنوان زیرساخت 

نرم افزاری کانون
 توسعه و تکمیل بانک اطالعات فارغ التحصیالن دانشکده فنی 
 حضور حداکثری و فعالیت موثر در رسانه های اجتماعی و 

عمومی  

  تعریف، تبیین و ترویج فرهنگ و شناخت انجمن های 
فارغ التحصیلی در بین اعضا و در سطح کشور

 ایفای نقش موثر، کلیدی و پیشتاز در راه اندازی و تاسیس 
تشکل فارغ التحصیلی دانشگاه تهران

 تالش برای تثبیت موقعیت کانون با توجه به فضای سیاسی 
و فرهنگی کشور

 شناســایی بهتر و موثرتر کانون در دانشکده و در دانشگاه 
تهران

 رویکرد برون گرا به منظور ارتباط و حضور در جامعه و فضای 
بین المللی
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 حضور حداکثری و فعالیت موثر در رسانه های اجتماعی و 
عمومی 

 گســترش و تحکیم پیوندها و همکاری با سایر کانون ها و 
انجمن های فارغ التحصیلی داخلی و خارجی و تشکل های 

مهندسی، صنفی و حرفه ای

  پشتیبانی همه جانبه از دانشکده فنی، حفظ و تقویت 
فرهنگ و هویت فنی

 استفاده از ظرفیت فارغ التحصیالن داخل و خارج از کشور 
برای تقویت بنیه آموزشی و پژوهشــی دانشکده و تسهیل 

شرایط ادامه تحصیل فارغ التحصیالن عالقمند
 معرفی کانون به نحو مناسب برای دانشجویان و تبیین نقش 

آن در پاسخگویی به نیازهای ارتباطی، اجتماعی و حرفه ای

   ایجاد ســازوکارهای توســعه فردی و اجتماعی 
دانشجویان و فارغ التحصیالن جوان به منظور تسهیل 

کارآفرینی و اشتغال
 کمک به توسعه توانمندی های خانواده فنی

 اســتفاده از ظرفیت فارغ التحصیالن خارج از کشور برای 
تقویت بنیه آموزشی و پژوهشی دانشــکده فنی و تسهیل 

شرایط ادامه تحصیل فارغ التحصیالن عالقمند
 ایجاد شــبکه ارتیاطی برای معرفی و راهنمایی در زمینه 

ادامه تحصیل
 اســتفاده از ظرفیــت فارغ التحصیالن بــرای کارآموزی 
دانشجویان و کارآموزی دانشجویان و کارآفرینی و اشتغال 

فارغ التحصیالن

   ارایه خدمات مستمر و پایدار، اجرای برنامه ها و تحقق 
اهداف کانون از طریق یک ســاختار اداری حرفه ای، 

منسجم، پویا و بدون وابستگی به افراد
 تامین مالی پایدار با ایجاد شبکه اعضای حقوقی کانون

 اســتفاده از ظرفیت های قانونی برای رفع مشکالت مالی 
قانونی

 تدوین قوانین و مقررات برای گسترش و چرخش در ارکان 
تصمیم گیری کانون

 استفاده از ابزار بودجه برای تعیین و تبیین جهت گیری های 
هیات مدیره و کمیته ها در ابتدای هر سال

 جذب حامیــان مالی ثابــت برای کانــون و هماهنگی و 
هم گرایی تمام ارکان برای جذب کمک مالی از حامیان

 تشکیل کمیته برنامه ریزی و نظارت

 تجدید ساختار کانون و اصالح اساسنامه
 بهینه سازی سیستم های اطالعاتی و عملیاتی

  ایجاد ســاختارهای کارآمد به منظور غنابخشی و 
افزایش سطح دانش و آگاهی ها و انتقال تجارب بین نسلی

 تقویت گردهمایی های کانون به عنوان یکی از سنت های 
بنیادی کانون

 تقویت و ارتقا کمیته های تخصصی رشته ای

  نقش آفرینی موثر در اشتهار و شناسایی دانشکده فنی 
به عنوان مرکز آموزشی و پژوهشی برتر

 اســتفاده از ظرفیت فارغ التحصیالن خارج از کشور برای 
تقویت بنیه آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی تسهیل شرایط 

ادامه تحصیل فارغ التحصیالن عالقمند  

  پیگیری و اتمام طرح احداث محل اســتقرار دایمی 
کانون

 تامین مالی پایدار با ایجاد شبکه اعضای حقوقی کانون
 تسریع در اجرا و اتمام پروژه پونک

 ایجاد زمینه های همکاری بــا کانون ها و انجمن های 
فارغ التحصیلی و دانشگاه های مهندسی در داخل و خارج 
از کشور به منظور ارتقا و توسعه نظام های مهندسی و 

تشکل های فارغ التحصیلی کشور
 گســترش و تحکیم پیوندها و همکاری با سایر کانون ها و 
انجمن های فارغ التحصیلی داخلی و خارجی و تشکل های 

مهندسی، صنفی و حرفه ای
 گسترش و ارتقا فعالیت های آموزشی و ترویجی در زمینه 

مسایل مهندسی و حرفه ای مرتبط با توسعه پایدار

   بررسی برنامه های توسعه کشور و ارایه رهنمودهای 
علمی در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت کشور

 بهره وری از قابلیت ها و ظرفیت های فارغ التحصیالن برای 
مشارکت در فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور

 ارتباط مســتمر و تعامل با دســتگاه های قانون گذاری، 
برنامه ریزی و اجرایی کشور برای ایفای نقش در برنامه های 

توسعه
 تقویت و ارتقا کمیته های تخصصی حرفه ای

 گسترش و ارتقا فعالیت های آموزشی و ترویجی در زمینه 
مسایل مهندسی و حرفه ای مرتبط با توسعه پایدار
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هواپیمای بوئینگ 737، پرواز شماره 752 یک پرواز مســافربری متعلق به هواپیمایی بین المللی اوکراین، از مبدا 
تهران به مقصد کی یف بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران قرار گرفته و ساقط شد. 

این هواپیما در ١٨ دی ١3٩٨ )٨ ژانویه 2020( ساعت ٦:١٩ 
صبح، اندکی پس از برخاســتن از فرودگاه بین المللی امام 
خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصله 2٤ ثانیه 
از سامانه موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک 
شدند و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی شاهدشهر استان 
تهران ســقوط کرد و همه ١٧٦ سرنشــین این پرواز جان 

باختند. 
در این پــرواز ٨ نفــر از فارغ التحصیالن دانشــکده فنی و 
تعدادی از اقوام و دوســتان فارغ التحصیالن دانشکده فنی 
جان باختند. به همین مناسبت مراســم گرامیداشت یاد 

این جانباختگان عصر دوشنبه هفتم 

بهمن ماه ٩٨ از ساعت ١٦ تا ١٨ در خانه جدید کانون )خانه 
خیابان شاهین( برگزار شد. 

در این مراســم برخی از خانواده ها و همکالســی های این 
عزیزان، تعدادی از اعضای شورای عالی کانون، اعضای هیات 
مدیره، برخی از اعضای هیات علمی دانشکده فنی و جمعی از 
فارغ التحصیالن فنی به سوگ مسافران این پرواز بی بازگشت 

نشستند.
در ابتدای مراســم مهندس روزبه صالح آبادی، دبیر کانون، 
در ســخنانی ضمن ابراز همــدردی بــا خانواده های این 
درگذشتگان، از ســوی اعضای هیات مدیره و شورای عالی 

کانون به حاضران تســلیت گفته 
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و افزود: »سخن گفتن در این مراســم برایم بسیار سخت 
است. خانواده فنی جمعی از اعضای خود را از دست داده و ما 
همان طور که در شادی ها در کنار هم دانشکده ای های خود 
بوده ایم در این غم جانکاه نیز خود را صاحب عزا و شریک غم 
خانواده های این عزیزان می دانیم. از ابتدای دریافت این خبر، 
ما از طریق هم دانشکده ای ها و دوستان از درگذشت تک تک 
دوستان مطلع شدیم و در نهایت با تکمیل اطالعات، متوجه 
شدیم متاسفانه ٨ نفر از فارغ التحصیالن دانشکده فنی در این 
پرواز جان باخته اند؛ مهندس بهاره حاج اسفندیاری )عمران(، 
مهندس محمدمهدی صادقی )نقشــه برداری(، مهندس 
بهاره کرمی مقدم )شیمی(، مهندس غزل نوریان )متالورژی 
و مواد(، مهنــدس ایمان آقابالی )بــرق( مهندس مجتبی 
عباس نژاد )برق(، مهندس الوند صادقی )صنایع(، مهندس 
سعید طهماسبی )دانشجوی سابق عمران(. همچنین دختر، 
داماد و نوه مهندس رزاقی از فارغ التحصیالن فنی و از اعضای 

کانون نیز در این سانحه جان باختند.«
وی با توضیح درباره دلیل برگزاری این مراسم در کانون، به 
فضای صمیمی و به دور از تکلف کانون به عنوان یک خانواده 

اشاره کرد.
وی در ادامه سخنانش به تالیف کتاب ٨0 سالگی دانشکده 

فنی توســط دکتر مقصود فراستخواه اشــاره کرد و گفت: 
»ایشان مشتاق بودند در این مراسم حضور یابند که موفق 
نشــدند. به همین منظور متنی را برای این مراسم مرقوم 

کردند.« 
این متن که توسط مهندس صالح آبادی قرائت شد، در پی 

می آید.
»کجایید ای سبک روحان عاشق ...

به کدامین بغض فروخورده  صدایشان کنیم؟ مسافرانی را 
که قربانی سیستم های خطرخیز کشورمان شدند. از داغ این 
درد تلخ زهرآگین به که نالیم؟ با این مسئولیت سنگین چه 

کنیم؟ 
در میان یکصد و هفتاد و شش جان سوخته که میلیون ها 
وجدان زخم دیده ایرانی به همراه همه بشریت مغموم در ماتم 
حسرت سیاه آنها هستند، هشت دانش آموخته یا دانشجوی 
دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز پرپر شدند؛ دو بهاره و یک 
غزل، یک مجتبی، یک الوند، یک سعید و یک محمدمهدی 

و یک ایمان. 
کجایید ای شهان آسمانی؟ 

برق چشمانتان را به یاد می آورم که همچنان پرسش های 
مهیب یک نســل را بر مــن می کوبیدنــد، در آن روزها و 
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شــب هایی که سال ها 
پیــش "تاریخ هشــتاد 
ســاله دانشــکده فنی" 
در  می نوشــتم.  را 
راهروهــا و پله هــای 
دانشــکده و کانــون، با 
جنب و جــوش بی قرار 
می رفتید و می آمدید و 
هویت گم شــده خود را 
می جستید. اینک شما 
در تاریکی عــدم، دیوار 
به دیوار هستی بیکران 
فروخفتیــد و ما ماندیم 
با انبوهی پرســش های 
ناگشــوده و مســایل 

نفرین شده ...
آن روز که تب و تاب شور 

زندگی شــما را در زیر پوست این شــهر می نگاشتم هیچ 
نمی دانستم روزی باید در غم بی گاه شما بنشینم. 

کجایید ای مهندســان ایران؟ کجایید ای مسافران علم و 
فناوری و توسعه؟ کجایید ای جمع متفرق؟ ای پیام آوران 
صلح و هم زیستی؟ ذره های بی انتهای روح سرگردان ایرانی 

در گوشه و کنار جهان؟ ...
کجایید تا با شما بنشینیم و درمان دردهای خویش بجوییم 
و همچنان به "مســاله ایران" بیاندیشیم. شمایان ای نسل 
هراسان، رفتید سراسیمه و نابهنگام ... و ما در این راه دشوار 
ساخته شدن مجدد ایران، راه تحول خواهی و توسعه ناتمام، 
به دانش، پژوهش و کنش و خالقیت های شــما و به امید 

اجتماعی لرزان و بی قرار شما، سخت نیازمندیم.
)نوشته ای به دعوت کانون مهندسین برای سوگ جمعی از 
دانش آموختگان در تاریخ ٧ بهمن ٩٨، ضمن پوزش خواهی 
از عدم امــکان صحبت حضوری به دلیــل هم زمانی با یک 
برنامه دیگر، تســلیت با هزاران شرم به حضور خانواده های 

عزیز داغدار(«
مهندس صالح آبادی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
تاکید بر لزوم توجه به مهاجــرت نخبگان ایرانی به خارج از 
ایران گفت: »امیدواریم این غم به آنان که باید، تلنگری بزند 
که چرا نخبگان ایرانی، اینجا را برای تحصیل و کار چندان 

مناسب نمی دانند و برای 
زندگی بهتر کشــور را 

ترک می کنند؟«
مهنــدس صالح آبادی 
همچنیــن از تصمیــم 
هیات مدیره کانون برای 
ســاخت یک مدرسه به 
همت اعضــای کانون، 
در مناطــق ســیل زده 
سیستان و بلوچستان، 
به نام این درگذشتگان 

خبر داد.
ســخنان مــادر و پدر 
مهندس الوند صادقی، 
بخــش دیگــری از این 
مراسم بود. مادر مهندس 
صادقــی در توصیــف 
فرزندش به کار سخت وی اشاره کرد و گفت: »بعد از مدت ها 
تالش و کار در ایران ،به اجبار به کانادا رفت و در آنجا توانست 

به سرعت پیشرفت کند.« 
پدر مهندس الوند صادقی نیز به بیان خاطراتی از واپســین 
لحظات خداحافظی با فرزند خود پرداخت و لزوم پیگیری 
علل این حادثه تلخ را مورد تاکید قــرار داد. وی همچنین 
به تصمیم خانواده ها برای ساخت مدرسه ای در سیستان و 

بلوچستان و به یاد و نام این درگذشتگان اشاره کرد.
ســخنان مهندس رزاقی و یادی از دختــر و داماد و نوه  اش 

بخش دیگری از برنامه بود. 
خواهر مهندس طهماسبی نیز در سخنانی به ایجاد بورسیه ای 
به نام مهندس طهماسبی در دانشــگاه امپریال کالج لندن 
اشاره کرد و گفت: »این بورسیه فقط به دانشجویان ایرانی 

عالقمند به تحصیل تعلق خواهد گرفت.« 
قرائت غزلی از حافظ توسط مهندس ذوقی و بیان خاطراتی 
از سوی مهندس محمدرضا علوی از همکالسیان مهندس 

سعید طهماسبی از بخش های دیگر این برنامه بود.
تک نوازی نی توسط آقای میرزاحســینی به همراه دکلمه 
مهندس محسن عربها در فواصل برنامه از بخش های دیگر 

مراسم بود.
روانشان شاد باد.
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دکتر مجدی، رییس دانشــکده مهندسی معدن، ضمن 
خوشامدگویی به حاضران بر ارتباط بیشتر بین دانشگاه 
و صنعت تاکید کرد. وی همچنین با اشــاره به برگزاری 
هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در اردیبهشت 
ماه سال آینده، از کارشناسان رشته معدن خواست تا در 

این کنفرانس شرکت کنند.
 در ادامــه مهنــدس صالح آبــادی، دبیر کانــون، با 
خوشامدگویی به حاضران بر نقش کمیته های تخصصی 
کانون در برگزاری چنین نشست هایی تاکید کرد و گفت: 

»کمیته های تخصصی کانون توانسته اند، ارتباط فعاالن 
صنعت به ویژه در بخش خصوصی را با دانشگاه برقرار کنند 
و حاصل این ارتباط نشست هایی این چنینی و برگزاری 

بازدیدها و کارآموزی ها برای دانشجویان بوده است.« 
ابوالقاسم شفیعی )شادروان(*، رییس انجمن ملی سنگ 
ایران نیز به عنوان ســخنران بعدی، مطالبی را درباره 
ویژگی ها و چایگاه ممتاز صنعت سنگ ایران در جهان، 
ارایه و همچنین به پاره ای از چالش های این صنعت اشاره 

کرد.  

کمیته تخصصی مهندسی معدن برگزار کرد

همایش بررسی صنعت سنگ ساختمانی و تزئینی
همایش بررسی صنعت سنگ ساختمانی و تزئینی کشور، مزایا و چالش های آن، دوشنبه دوم 
دی ماه در آمفی تئاتر دانشــکده معدن پردیس دانشکده های فنی، توسط کمیته تخصصی 
مهندسی معدن کانون و با همکاری انجمن ملی سنگ ایران و انجمن علمی دانشکده مهندسی 

معدن برگزار شد.
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فعاالن صنعت سنگ و دانشجویان برگزار شد. 
موضوع پنل اول، "ارایه پتانســیل های صنعت سنگ 
کشــور و دانشــگاه ها در ارتباط با نیازهای آموزشی و 
پژوهشی در جهت ارتقاء کمی و کیفی" و موضوع پنل 
دوم، "نقش دانشگاه ها در ایجاد شرکت های دانش بنیان 

و  استارت آپی" بود .
در پنل نخست؛ دکتر مسعودی به مرور توانایی های علمی و 
پژوهشی دانشگاه ها و چگونگی ارتباط آنها با صنعت و نحوه 
اســتفاده از امکانات دانشگاهی توسط صنعت، پرداخت. 
دکتر زنگنه، ســخنرانی خود را با عنوان "ظرفیت های 
فرآوری و لزوم نوآوری در صنعــت فرآوری- تجربه های 
اجرایی" ارایــه کرد. دکتر عباس بحرودی ســخنانی با 
موضوع "لزوم بازنگری در روش های اکتشافی و استخراجی 
سنگ های ساختمانی و نما"، ارایه داد. دکتر رحمتی نیز 
درباره "ظرفیت جهانی سنگ " بازار سنگ های ایران " 
راهکار نفوذ به بازار جهانی" سخن گفت. مهندس شریفی 
بر "ظرفیت های بخش معدن و لزوم نوآوری در این بخش" 
تاکید کرد. در خاتمه این پنل مهندس حیدرزاده موضوع 
"بررســی برخی از چالش های صنعت سنگ با ارایه یک 

پروژه عملی از طراحی تا اجرا" را به بحث گذاشت.       

در پنــل دوم دکتر نیکودل درباره "دوام ســنگ های 
ســاختمانی )تزئینی("، دکتر عظیمی درباره "نگاهی 
نو در فعال ســازی معادن ســنگ تزئینی" و مهندس 
علی محمدی در رابطه با "کارآفرینی و نوآوری در صنعت 
سنگ" سخن گفتند. در ادامه مهندس فراهانی درباره 
"نوآوری های تکنولوژی در زنجیره ارزشی سنگ های 

تزئینی" سخنرانی کرد. 
مهنــدس کالنکی نیــز مطالبی دربــاره "مدل های 
سرمایه گذاری" ارایه داد و در پایان مهندس علیشاهی در 
رابطه با "نقش جوانان و جامعه علمی در ایجاد شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ ها" سخن گفت.  
در این مراسم همچنین از دکتر مجدی، رییس دانشکده 
معدن دانشــکده فنی، مهندس ناصرنیا، رییس کمیته 
تخصصی مهندسی معدن کانون و مهندس اسماعیلی، 
دبیر انجمن علمی مهندسی معدن دانشکده فنی، از سوی 

انجمن ملی سنگ ایران با اهدای لوح تقدیر شد.
*ابوالقاسم شــفیعی، رییس انجمن سنگ ایران و یکی 
از کارآفرینان برجسته صنعت سنگ ایران، در آخرین 
ماه سال 1398 با بیماری کووید19 درگذشت. کانون این 
ضایعه را به خانواده آن شادروان، صنعت سنگ و جامعه 

معدنی ایران تسلیت می گوید. 
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نخستین جلسه هیات مدیره کانون با اعضای جوان 
هیات علمی دانشکده فنی، عصر سه شنبه 29 بهمن 
در دفتر بنیاد حامیان فنی برگزار شد. در این جلسه 
عالوه بر تعدادی از اعضای جوان هیات علمی دانشکده 
مهندسی عمران فنی و دکتر سهیل محمدی، رییس 
این دانشکده، مهندس صالح آبادی، دبیر کانون، دکتر 
شکرچی زاده، عضو هیات مدیره و عضو هیات علمی 
این دانشکده، مهندس عالم زاده، خزانه دار و مهندس 

طالب پور، عضو هیات مدیره کانون حضور داشتند. 

در ابتدای این جلسه دکتر شکرچی زاده در سخنانی به تشریح 
انگیزه برگزاری این جلسه پرداخت و گفت: »از آنجا که اغلب 
اعضای هیات علمی در ارتباط با کانون از قدیمی ترها هستند، 
تصمیم گرفتیم با اعضای جوان تر هیات علمی یعنی کسانی 
که در ١٥ سال اخیر وارد هیات علمی دانشکده فنی شده اند، 
ارتباط نزدیک تری برقرار کنیم. در ابتدا از اعضای هیات علمی 
عمران شروع کردیم و در جلسه های بعدی از اعضای هیات 

علمی دانشکده های دیگر نیز دعوت خواهیم کرد.«
ســپس مهندس صالح آبادی با معرفی کوتاهــی از کانون، 
خاطر نشان کرد: »در حال حاضر کانون با داشتن ١٥ هزار 

عضو بزرگ ترین تشکل فارغ التحصیلی در کشور است. ما در 
طول این سال ها سعی کرده ایم استقالل خود را حفظ کنیم 
و تشکلی غیرسیاسی و غیراقتصادی هستیم. کانون به ازای 
هر رشته یک کمیته تخصصی و چندین کمیته اجرایی دارد 
که حدود 300 نفر در این کمیته ها فعال هستند.« در ادامه 
فیلمی در معرفی کانون به نمایش درآمد و سپس حاضران به 

معرفی خود و بیان نقطه نظراتشان پرداختند. 
در این جلسه به نکاتی همچون نیاز به اطالع رسانی و ارتباط 
دقیق تر بین کانــون و اعضا، تبیین اهــداف ارتباط کانون 
با اعضای هیات علمی و ارتباط بــا فارغ التحصیالن جوان 
دانشکده فنی اشاره شد. همچنین تجربه های تشکل های 
فارغ التحصیلی خارج از کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. به 
پیشنهاد حاضران قرار شد در یکی از رسانه های اجتماعی، 
یک شــبکه گروهی برای ارتباط کانــون و اعضای هیات 
علمی، توسط دبیر کانون تشکیل شود. اعضای هیات علمی 
حاضر در جلســه عبارت بودند از: دکتر رضا رفیعی، دکتر 
نوید خادمی، دکتر امیررضا قیامــی آزاد، دکتر امیرمحمد 
رمضانیان پور، دکتر علی کاوند، دکتر مسلم شاهوردی، دکتر 
محمدســعید دهقانی، دکتر مهدی چینی و دکتر حسین 

تقدس. 

نخستیـن جلسه کانـون 
با اعضای جوان هیات علمی دانشکده فنی
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تعداد 20 نفر از اعضای کانون و همراهان شان در سفر چهارروزه ای به استان کرمان شرکت کردند.  
در این سفر که در روزهای سه شنبه 22 تا جمعه 25 بهمن 1398 برگزار شد، همسفران از دره راگه 
رفسنجان، خانه حاج آقاعلی )بزرگ ترین خانه خشتی جهان(، نارین قلعه و برج کبوترخانه میبد، 
باغ های شازده و فتح آباد، بازار کرمان،  گنبد جبلیه، و همچنین نبکاها و کلوت های کویر لوت و دریاچه 
نمکی که بر اثر سیل بهار 1398 در وسط کویر لوت ایجاد شده است و سایر مکان های دیدنی کرمان و 
رفسنجان  بازدید کردند و چهار روز پر خاطره را در کنار هم گذراندند.  سرپرستی این سفر به عهده 

مهندس رضا یوسفی )کمیته بازدید( بود.

کمیته بازدید برگزار کرد

سفر چهار روزه به کرمان



ون
نــ
کا

  خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران  سال سی ام  شماره 230 تا 232   بهار ٩٩ 21

مراسم سالگرد کانـون برگزار شد
مراسم گرامیداشت سالگرد تاسیس کانون، تجلیل از مهندسان 
پیشکسوت فارغ التحصیل سال های 1348 و 1349، مهندسان 
برجسته و استادان بازنشسته دانشکده فنی، عصر چهارشنبه 30 
بهمن 98 با حضور اعضای شورای عالی، هیات مدیره، جمع کثیری 
از اعضا و دوستداران کانون، رییس و برخی از اعضای هیات علمی 
دانشکده فنی و دانشجویان فنی در تاالر شهید چمران دانشکده 
فنی برگزار  شد.  بخش های مختلف مراسم امسال متاثر از حادثه 
تلخ درگذشت تعدادی از اعضای فنی به ویژه درگذشتگان حادثه 
سقوط  هواپیمای اوکراینی بود. به همین دلیل و با تصمیم شورای 

عالی جشن ساالنه کانون به مراسم سالگرد تغییر نام یافت.  
مجری برنامه، فایزه هاشمی فارغ التحصیل عمران دانشکده فنی 

بود.
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این مراســم با خوشــامدگویی دکتر عباس  آخوندی، 
رییس شورای عالی کانون آغاز شــد. وی در سخنانی 
کوتاه با اشاره به تعداد اعضای کانون گفت: »حضور این 
تعداد دانش آموخته در این جشن نشان از افتخاری است 
که این دانشکده آفریده و ما هم افتخار می کنیم که جزو 
کسانی هســتیم که پایه گذار مهندسی نوین در کشور 
هستند. کانون ما تا کنون ١٤ هزار و 2٩0 عضو دارد که 
با این حساب بزرگ ترین کانون دانش آموختگی کشور 
به حســاب می آید. کانون با چنین سرمایه ای توانسته 
معتبرترین و موثرترین گفت وگوی بین نسلی را برقرار 
کند. ارتباط بین فارغ التحصیالن از دوره های نخست 
تا همین سال ٩٨ از جلوه های خوب همین گفت وگوی 
بین نسلی است. این گفت وگو برای عمران و آبادی ایران 
بسیار الزم است. از ســویی حس تعهد و همکاری بین 
اعضا و تمام دانش آموختگان همچنان مشخص است. 

با توجه به نقش پررنگ دانشــکده فنی در توســعه 
مهندسی و در نهایت توســعه ملی، کانون این مبحث 
را در دستور کار خود قرار داد. شورای عالی کانون در 

این دوره خود را موظف کرده که بتواند رویکرد کانون 
را در این باره در ابر مهندسی ایران تبین کند.« وی با 
اشاره به تهیه پیش نویس اولیه سند توسعه مهندسی، 
از اعضای کانون خواست در تکمیل این سند، مشارکت 

کنند.

 دکتر آخوندی؛ خوشامدگویی
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دکتر ناصر سلطانی، رییس دانشــکده فنی، سخنران 
بعدی مراسم بود. وی در سخنان خود با اشاره به پیوستن 
دانشکده محیط زیست به پردیس دانشکده های فنی 
گفت: »با پیوستن دانشکده محیط زیست به پردیس 
دانشکده های فنی، تعداد دانشکده های این پردیس به 
١2 عدد رسید. این پردیس ٤٥0 نفر عضو هیات علمی و 
همین حدود کارمند دارد. تعداد دانشجویان آن ١0 هزار 
و 3٥0 نفر است که از این تعداد ٥0 تا ٥٥ درصد دوره 
کارشناسی و بقیه دوره ارشد و دکتری را می گذرانند. 
دانشکده فنی در ابتدا در این ساختمان، یعنی ساختمان 
مرکزی پایه گذاری شد، اما در حال حاضر 3 دانشکده 
پردیس یعنی عمران، شیمی و علوم مهندسی در این 
ساختمان فعال هســتند که محیط آموزشی این سه 
دانشکده نیز کافی نیست و برای رشته عمران و شیمی 
دنبال ســاخت فضای جدید هســتیم. ٦ دانشکده در 
ساختمان امیرآباد فعال هستند و دانشکده های فومن و 

کاسپین نیز در شمال کشور واقع شده اند.«
وی همچنین به پذیــرش دانشــجوی بین المللی در 
دانشکده های شیمی و مکانیک در ترم اخیر اشاره کرد و 
گفت: »اگر دانشجوی خارجی نداشته باشیم، قدرتی در 
جهان نداریم و دانشکده بین المللی محسوب نمی شویم. 
در جهان این قدرت را، قدرت نرم می نامند. بنابراین از 
ترم آتی در سه رشته مهندسی شیمی، مکانیک و برق 
دانشــجوی خارجی می پذیریم و البته درس ها به زبان 
انگلیسی ارایه می شود. البته از قبل در زمینه پژوهش نیز 
با برخی از موسسات پژوهشی اروپا همکاری داشته ایم.«

دکتر سلطانی خطاب به پیشکسوتان اضافه کرد: »آثار 
شما پیشکســوتان است که باعث شــده امروز به فنی 

افتخار کنیم.«
وی همچنین به ویژگی های تعامل دانشجویان فنی با 
یکدیگر که به اخالق فنی مرسوم شده اشاره کرد و ادامه 
داد: »دانشــکده فنی قبال در رتبه بندی جهانی جایی 
نداشــت. در حدود ١2 ســال پیش رتبه فنی از سوی 
یک موسسه بین المللی، ١٥٩ اعالم شد و سال قبل به 
٤٨ ارتقا یافت. بسیاری از پارامترهای رتبه بندی مانند 

زمین ورزشی و فضای آموزشی در دانشکده ما استاندارد 
نبود. سال قبل یک موسسه، مبنای ارزیابی خود را فقط 
خروجی دانشــکده از نظر مقاله و پژوهش قرار داد و با 
این ارزیابی یکی از دانشــکده های ما، رتبه جهانی ٩ را 
کسب کرد یعنی درست پس از دانشگاه MIT  قرار گرفت 
که این بسیار عالی اســت. امروزه هر سال بالغ بر هزار 
مقاله از دانشکده فنی در مجله های معتبر جهانی چاپ 

می شود.«
رییس دانشکده فنی درباره اشــتغال فارغ التحصیالن 
فنی گفت: »دانشجوی فنی پس از فارغ التحصیلی نباید 
دنبال کار بگردد، بلکه باید برای بقیه فضای کار فراهم 
کند. هر چند اشتغال زایی برای دانشجویان کارشناسی 
کار سختی است. اما از سه سال قبل شروع به راه اندازی 
مراکز نوآوری کرده ایــم. این مرکــز می تواند در دنیا 

کم نظیر باشد.« 
وی همچنین گفت: »یکی از موانع رشد فنی، نداشتن 
ردیف بودجه ای مســتقل بود که از سال ٩٦ این ردیف 
جداگانه به فنی تعلق گرفت. یکی دیگر از ابتکارات فنی، 
تشکیل کانون خانه و دانشگاه است که با انجمن اولیا و 
مدرسه کامال متفاوت است. در این کانون هدف ارتباط 
و کمک فکری است و نیازی به کمک مالی نیست. البته 

آثار خیرین در فنی به خوبی مشهود است.« 

دکتر سلطانی؛ بیش از 10 هزار دانشجوی مهندسی
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مهندس روزبــه صالح آبادی، دبیر کانــون، در این بخش با یادآوری هم بســتگی 
خانواده فنی در شرایط مختلف گفت: »بگذارید درباره خانواده فنی سخن بگوییم. 
خانواده ای که در شادی ها در کنار هم بوده و حالوت آن را در خانه پدری خویش، 
دانشکده فنی جشن گرفته است. در تلخ کامی ها هم در کنار هم، یاد عزیزان از دست 
رفته خود را گرامی می دارد. در ســالی که روزهای واپسین آن را سپری می کنیم 
جمعی از دانش آموختگان مهد مهندسی کشور از میان ما رفته اند. از بزرگانی چون 
پروفســور فضل اهلل رضا، مهندس کرامت اله علیپور، دکتر عبداهلل حسین و دکتر 
شمس الدین وهابی تا جوانان فرهیخته عضو این خاندان پر افتخار. بی شک فقدان 
این عزیزان نه فقط ما را به عنوان هم دانشکده ای، بلکه جامعه ایران و جهان را متاثر 
و متالم کرده است. از این رو سنت جشن هر ساله کانون را امسال، مراسم سالگرد 
نام نهادیم و جمع خانواده فنی را بهترین محمل برای تشریک تلخ کامی ها دانسته 

و چون همیشه دلبسته و چشم به راه فردای روشن.« 

مهندس صالح آبادی؛ هم در شادی و هم در تلخ کامی کنار یکدیگریم 

تجلیل از اعضای شورای عالی پیشین

 در ادامه، از اعضای شورای عالی و هیات مدیره دوره 
قبل که در ایــن دوره حضور ندارند، توســط  دکتر 
آخوندی و دکتر پرویز جبه دار ماراالنی، روسای دوره 
فعلی و دوره گذشته شــورای عالی کانون، تقدیر شد. 

در این بخش مهندس علیقلی فــرداد، مهندس نادر 
نادری، مهندس شــهزاد علیــزاده، مهندس فاطمه 
توانایی و مهندس محمدرضا قزل عاشقی لوح خود را 

دریافت کردند.
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سپس از استادان دانشــکده فنی که امسال به افتخار 
بازنشستگی نائل آمده اند، با حضور دکتر ناصر سلطانی، 
رییس دانشــگده و دکتر محمود کمره ای، نایب رییس 
شورای عالی کانون، تجلیل شــد. اعضای هیات علمی 
که امسال بازنشسته شدند و در مراسم حضور داشتند 
عبارت بودند از: دکتر شــهرام وهدانــی، دکتر اورنگ 
فرزانه، دکتر محمود ترابی انگجی، دکتر علی ترابیان و  

دکتر سیدمحمدتقی نبوی رضوی. 
در سال که گذشــت برخی از اعضای خانواده فنی نیز 
رخت از دنیا بربستند. از جمله دکتر شمس الدین وهابی 
و دکتر سیدعبداهلل حسینی که اتفاقا امسال بازنشسته 

شدند. از این عزیزان نیز در این بخش تجلیل شد.

بخش دیگر برنامه به معرفی مهندسان 
برجســته اختصاص داشت. امسال دو 
نفر از مهندســانی که نقش بزرگی در 
پیشــرفت مهندسی کشــور برعهده 
داشــتند، به عنوان مهندس برجسته 
معرفی شــدند. دکتر محمد کمره ای، 
نایب رییس شورای عالی و عضو کمیته 
انتخــاب مهندس برجســته، در ابتدا 
توضیحاتی درباره روند انتخاب مهندس 
برجســته ارایه داد. وی گفت: »کانون 
هر سال یک یا دو نفر از مهندسان را از 
طریق کمیته انتخاب مهندس برجسته 
که خود منتخب شورای عالی است، به 

عنوان مهندس برجسته معرفی می کند. این کمیته در ابتدا 
به تمام اعضا و فارغ التحصیالن اطالع رسانی کرده و از آنها 
درخواست می کند که کاندیدای مورد نظر خود را معرفی 
کنند و همراه با پیشــنهاد خود، فعالیت هــای اجتماعی، 
مهندسی، حرفه ای، مدیریتی و ... پیشنهادشوندگان را در 
فرم ویژه ای پر کنند. عالوه بر این همچنین دالیل توجیهی 

خود را به شکل مکتوب به کمیته ارایه 
دهند. امســال نیز ما در یک کمیته ٦ 
نفری، بعد از چند جلسه، ابتدا ٥ نفر از 
دانش آموختگان را به عنوان مهندس 
برجســته انتخاب کردیم و در نهایت 
از بین آنها 2 نفر انتخاب شدند. سعی 
کردیم، توزیع بین رشــته ها را نیز در 
نظر بگیریم. از اعضای محترم خواهش 
می کنم، برای سال های آینده به همراه 
گزینه های پیشــنهادی، رزومه کامل 
این گزینه ها و دالیل توجیهی خود را 

نیز ارایه کنند.« 
در ایــن بخش از مهنــدس منوچهر 
احتشــامی )راه و ســاختمان 3٧(، مدیرعامل شرکت 
"مهندسین مشاور اتحادراه" و دکتر محمدعلی عامری 
)برق ٥2(، مدیرعامل شرکت "مهباد میالن" تقدیر شد. 
معرفی مهندس احتشامی را مهندس عطادریان بر عهده 
داشت و مهندس مســعود عندلیب نیز دکتر عامری را 

معرفی کرد.

تقدیر از استادان بازنشسته دانشکده فنی

معرفی مهندسان برجسته
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مهندس عطاردیان در معرفی مهندس احتشامی 
با اشاره به فعالیت های وی گفت: »منظور از معرفی 
مهندسان برجسته این اســت که جوانان ببینند 
برای موفقیت چه کارهایی باید انجام دهند. توصیه 
من به جوانان این است که چشــم اندازتان را باال 
بگیرید. این را هم باید اضافه کنم که همسر مهندس 
احتشامی نیز دانش آموخته دانشکده فنی است.« 
وی با قرائت چند بیــت از حافظ گفت: »مهندس 
احتشامی به تبعیت از حافظ می گوید؛ هر چه دارم 

همه از دولت فنی دارم.« 

معرفی کامل مهندس احتشامی در پی می آید:
مهندس منوچهر احتشامی سال ١30٨ در بروجرد 
به دنیا آمد. وی ســال ١33٧ با درجه فوق لیسانس 
در رشته مهندسی راه و ســاختمان از دانشکده فنی 

فارغ التحصیل شد. 
مهنــدس احتشــامی در طــول دوره کاری خــود 
ســمت های متعددی را در حوزه خدمات مهندسی 
و نظارت و مدیریت، در طرح های عمران شــهری و 
راهسازی بر عهده داشته است که برای نمونه می توان 
به مدیرکلی آســفالت، مدیرعاملی آزمایشگاه فنی 
و مکانیک خــاک وزارت راه و ترابری و معاونت فنی 
و ترافیک شهرداری تهران اشــاره کرد. وی در سال 

١3٦0 پس از بازنشستگی از شهرداری تهران، شرکت 
"مهندسین مشــاور اتحادراه" را با کمک تعدادی از 
همکاران قدیمی خود، تاســیس کــرد و تاکنون در 
این شرکت مشــغول به کار است. برخی از مهم ترین 
ســمت های وی در فعالیت های اجتماعی مرتبط با 
حرفه، عبارتند از: عضو هیات رییسه کانون مهندسین 
ایران )١3٥0 تا ١3٥٧(- نماینده رشته راه و راه آهن 
در شــورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران- 
عضو هیات مدیره جامعه روسازی ایران- رییس هیات 
تجدید نظر داوری در جامعه مهندسان مشاور- عضو  
کمیته تهیه نشریه ١0١ مشــخصات فنی و عمومی 
راه- عضو کمیته تهیه نشریه های ١٦١ و 23٦ و 23٩ 

مهندس منوچهر احتشامی
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و طرح هندسی راه آهن. مهندس احتشامی در طول 
زندگی حرفه ای خود بیش از  ١٥ عنوان کتاب و بیش 
از ٥0 مقاله علمی به رشته تحریر درآورده است، با این 
همه، جدا از کتاب هایی که در زمینه های تخصصی 
نگاشته، توانســته با بیش از ٥سال مطالعه و تحقیق 
در خصوص فردوسی، کتاب " در بارگاه فردوسی" را 
نیز به رشته تحریر درآورد.  تعدادی از تالیفات دیگر 
وی عبارتند از: نقشــه  های اســتاندارد )آزمایشگاه 
فنی و مکانیک خاک(- پیشــگامان اخترشناسی- 
راهسازی )دانشگاه علم و صنعت(- دنیای اندیشه- 

راهسازی )در ٥ مجلد، دانشگاه آزاد اسالمی(- راه 
و راهسازی در ایران- راه آهن در ایران- خوزستان 
و لرستان در عصر ناصری- پل های ایران.  مهندس 
منوچهر احتشــامی در ســال ١3٩٥ به عنوان 
چهره ماندگار راهسازی معرفی شد و در نهمین 
همایش ملی قیر و آسفالت و ماشین آالت، به 
عنوان "چهره برگزیده صنعت قیر و آسفالت 
کشور در سال ٩٦" معرفی شد.  متاسفانه در 
روز برگزاری مراسم، مهندس احتشامی در 
کشور حضور نداشــته و لوح تقدیر ایشان از 
سوی دکتر آخوندی، رییس شورای عالی و 
مهندس صالح آبــادی، دبیر کانون به یکی از 

اقوام شان تقدیم شد. 

)خبرنامه سال گذشته گفت وگویی با مهندس 
احتشامی داشت که در آرشیو خبرنامه کانون 

قابل دسترسی است.(
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دکتر محمدعلی عامری
مهندس مسعود عندلیب در معرفی دکتر محمدعلی 

عامری، شرحی از فعالیت های وی ارایه داد.
معرفی کامل دکتر عامری در پی می آید: 

دکتر محمدعلی عامری در سال ١330 در شهر کوچک 
مهاباد اصفهان متولــد و دوره تحصیالت ابتدایی خود 
را آنجا به پایان رساند. در سال ٤١ جهت ادامه تحصیل 
عازم تهران شد. وی سال ٤٧ وارد دانشکده فنی شده 
و سال ٥2 موفق به اخذ کارشناسی ارشد در رشته برق 

شد. 
پس از فارغ التحصیلی در نیروگاه سد زاینده رود )شاه 
عباس( به عنوان مهندس نیروگاه مشغول به کار شد و 

تا پایان اردیبهشت ٥3 در آنجا اشتغال داشت. 
دکتر عامری، از خرداد ٥3 خدمت وظیفه را در نیروی 
دریایی، پایگاه آموزشــی بندر انزلی، شــروع کرد. در 
مدت خدمت وظیفه، اقدام به ترجمه کتاب ژنراتورها، 
موتورها و سینکروها به فارسی کرد. سپس از آبان ٥٤ 
به استخدام سازمان بنادر و کشتیرانی درآمد و کمتر 
از دو ماه از کارشناسی به سرپرستی اداره کل مربوطه 
ترفیع گرفت. پس از انعقاد قــرارداد صلح الجزایر بین 
ایران و عــراق، وی مدیر پروژه تجهیز شــط العرب به 
شبکه های راداری و وی اچ اف و فرستنده و گیرنده شد 

که به علت ســرعت و کیفیت مطلوب اجرای پروژه، از 
سوی نخست وزیر وقت مورد تقدیر قرار گرفت. 

دکتر عامری در ســال ٥٧ تصمیم بــه ادامه تحصیل 
گرفت و پس از گذراندن کنکور وارد کالج ICMS شعبه 
دانشگاه هاروارد در ایران شد.  وی پس از دریافت مدرک 
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی MBA از ICM ، در ادامه 
موفق به اخذ مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه هارتفورد 
شد. وی همچنین به عنوان نخســتین مهندس ایرانی 
طراح راه آهن برقی، در مهندسین مشاور توسعه راه آهن 
مترا، حدود ٧00 کیلومتر شبکه باالسری راه آهن برقی 
و پست های مربوطه را طراحی کرد. دکتر عامری مدتی 
را نیز در ژاپن به عنوان مهندس ناظر ســاخت کشتی 

مشغول بود.
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سایر ســرمایه گذاران، از جمله فعالیت های کارآفرینی 
دکتر عامری محســوب می شود که شــامل موارد زیر 
اســت: کارخانجات خزر ریس در منطقه ســوادکوه - 
کارخانجات مهاباد ریــس در مهاباد اصفهان –کارخانه 
سیمان اردستان در منطقه اردستان - کارخانه الگانت 
سمنان - کارخانجات مهاباد میالن در منطقه زواره )که 
بزرگ ترین واحد نساجی خاورمیانه و در حال راه اندازی 
اســت.(  دکتر عامری در طول فعالیت صنعتی نساجی 
خود، هفت دوره تخصصی ماشــین های نساجی را در 
سوئیس گذارنده و عالوه بر آنکه دانش تخصصی خود را 
به صورت ارایه مقاله و سمینار در دانشگاه های امیرکبیر، 
صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد کاشان در اختیار استادان 
و دانشجویان قرار داده، تحولی نیز در صنعت ریسندگی 

کشور به وجود آورده است. 
وی در حــال حاضر عضو هیات مدیــره انجمن صنایع 
نساجی ایران، رییس هیات مدیره و مدیرعامل نساجی 
مهباد میالن، رییس هیات مدیره شرکت مهاباد ریس و 
عضو بنیاد پروفسور حسابی است. لوح تقدیر دکتر عامری 
توسط مهندس حبیب اله بیطرف، نایب رییس شورای 
عالی و مهندس صالح آبادی، دبیر کانون به وی اهدا شد. 

دکتر عامری در ســخنانی کوتاه ضمن تشــکر از این 
انتخاب، به دانشــجویان فنــی توصیه کــرد اهداف 
بلندپروازانه داشته باشــند. وی به سقف بلند سرسرای 
فنی اشاره کرد که انرژی ویژه ای به دانشجویان می دهد 
که اگر درست هدایت شود، می تواند بسیار سازنده باشد. 

)خبرنامه گفت و گوی مفصلی با دکتر عامری انجام داده 
است که می توانید آن را در همین شماره بخوانید.( 
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تقدیر از پیشکسوتان فنی، مهندسانی که 50 سال 
قبل از دانشکده فنی فارغ التحصیل شده اند، هر سال 
یکي از اصلی ترین بخش های مراسم سالگرد تاسیس 
کانون است. امسال از مهندســان فارغ التحصیل 
سال های 48 و 49 در دو گروه )به علت تعداد زیاد( 
مهندسان راه و ساختمان و مهندسان سایر رشته ها، 

تقدیر شد.

مهندس کمــره ای در این بخش از برنامه گزارشــی 
از رونــد ارتباط با مهندســان پیشکســوت و تعداد 
فارغ التحصیالن این دو سال ارایه داد. وی در توضیح 
این روند گفت: »در این دو ســال جمعــا 2١١ نفر 
دانش آموخته داشتیم که توانستیم با ٨٩ نفر از آنان 
تماس بگیریــم. از این تعداد، ٧٨ نفــر رزومه خود را 
برای ما فرســتادند. در حال حاضر ٤2 نفر در مراسم 

امشــب حضور دارند. در این دوره ٤ دانشجوی خانم 
فارغ التحصیــل شــده اند. 23 نفر حایــز تحصیالت 
تکمیلی با درجه دکتری هســتند و متاسفانه ٤٦ نفر 
درگذشــته اند. از جمله چند نفر از دوستان که به ما 
در دســتیابی به فارغ التحصیالن پیشکسوت امسال 
بسیار بسیار کمک کردند و بسیار دوست داشتند در 
این مراسم حضور یابند. در این میان باید به مهندس 
پرویز اوشیدری و مهندس مهدی ادیب سلطانی اشاره 
کرد که متاسفانه در چند روز گذشته از دنیا رفتند.« 

تجلیل از پیشکسوتان، با حضور دکتر کمره ای، دکتر 
شــکرچی زاده، نایب رییس هیات مدیــره کانون و با 
همراهی دو نفر پیشکسوت پیشکسوتان که در مراسم 
حضور داشتند؛ مهندس پوپویان فارغ التحصیل سال 
١33٤ و مهندس فرهمند، فارغ التحصیل سال ١33٦ 
و در میان ابراز احساسات پرشور حاضران انجام شد.  

تقدیر از پیشکسوتان سال 98 فنی

چند تن از 
پیشکسوتان 
به بیان خاطرات 
خود پرداختند
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در بخش بعدی، مهندس ســپهر پارسا، رییس کمیته 
تجلیل بــه عنوان آخریــن ســخنران، توضیحاتی از 
فعالیت های انجام شده برای برگزاری این مراسم ارایه 
داد. وی همچنین با معرفی حامیان مالی جشن از آنان 
تشکر و قدردانی کرد. همچنین فیلم کوتاهی از پشت 
صحنه فعالیت های کمیته تجلیل و معرفی آنان پخش 

شد. 
سپس با استراحتی کوتاه و پذیرایی از حاضران، بخش 
آخر برنامه اجرا شد. در این بخش، احسان خواجه امیری، 
خواننده سرشناس کشورمان، به اجرای برنامه موسیقی 
پرداخت. این بخش نیز با اســتقبال فــراوان حاضران 

روبرو شد.
 امســال نیز همچون چند ســال اخیر، مراسم جشن 
به شکل زنده از وب سایت و شــبکه اینستاگرام کانون 

پخش شد.
نمایشگاه عکسی از سال های دور تحصیل پیشکسوتان 
سال ١3٩٨ در دانشــکده فنی، حاشیه جذاب مراسم 

سالگرد تاسیس کانون بود.
)برای تهیه فیلم این جشــن نیز می توانید به دبیرخانه 

کانون مراجعه کنید.(

اختتـامیه
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نمایشگاه عکس پیشکسوتان 

کمیته تجلیل پس از مراسم
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گردهمایی پیشکسوتان در دانشکده فنی چند روز قبل از مراسم
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اسامی پیشکسوتان سـال 98
به تفکیک رشته

  مهندسی شیمی 

محمدتقی آل آقا، فرهنگ توسلی، حسن حقانگی، 
حسین رشدی فردوسی، حســـن سـعدی نـــام، 
قدرت اهلل کالنی مقدم، مهدی گلشنی، نیکال الزارف، 
نصراهلل محمدی، حمید آل داود، ابوالقاسم احمدی، 
محمدعلی حبیبی، جهانگیر حجاریان پورخلجی، 
بهــرام حقیریــان، ســیمین رضایــی، ســعید 
ساجدی هیر، ابوالحسن عالمه زاده، شهاب عمید، 

عنایت فروحی، علی اصغر معتقدی.

درگذشتگان: معصومه خلعتبری، کاظم سالحی.

 مهندسی معدن 

محمد شهریاری،  محمد 
شیخی نارانی،  داود فرهمند،  

بهمن کیائی،  حسین 
نعمت اللهی.

درگذشتگان: پرویز اوشیدری

حمید رفیع، ناصرعلی فرح                بخش، محمدعلی آتش رو، فرخ آرزم، محسن آسودگی، سیدمحسن 
ابوتراب، حسن احمدی، مهرآنوش اخباری، یداهلل ارضی، مسعود اعالیی، احمد اهل البیتی، 
عبدالرحیــم پورزکیخانــی، داود حافظی زاده، اســداهلل جاللی نائینی، بهمن دولتشــاهی، 
داریوش دیوساالر، یحیی رحمت ســمیعی، بهنام رســتمی، حبیب اهلل رشوندفالری، ناصر 
رضایی فمی تفرشی، سیدرضا رفیعی طباطبایی، مهدی ســروری، رضا صفوی نائینی، احمد 
صالحی، کیخسرو ظهور، محمد عرفانی، سیاوش فالح تهرانی، جواد فوالدگر، ابوالفضل فهیمی، 
ابوالقاسم فهیمی، غالمرضا کوهی، منوچهر محبان، عبداهلل محتشمی، محمود مهاجر، شهال 

مهاجرقمی، منوچهر مهدویان، سعید نادراصفهانی، فرهاد همتی.

درگذشتگان: حسین سعیدی آشتیانی، علیرضا امیرمعزی، علی امیری کردستانی، ابراهیم 
ذاکری، بیژن غیور، عبداهلل قیطانی، سیدعباس محمودیان بزرگی.

 مهندسی برق 
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علی اصغــر آقاخان رجائی، خســرو اویســی، محمدباقر 
حدادزاده هندو، سعید دوســتانی، عباس رفیعی، حمید 
کتیرائی، پرویز کرمانی، حســن گلمایی، بهزاد مجیدی، 
مهــدی نیک نــژادی، ســیامک آب برین، حشــمت اهلل 
آریایی، منوچهر آقایان مرجانی، داریوش ابی زاده، حمید 
احدی، مهران احیاء، جعفر اختری، عزیزاهلل اســحاقیان، 
کاوه افراء، ســیدجواد امیر اردســتانی، ژوژیک گریگوری 
باغدارســیان، حمید بزرگ نیا، غالمرضــا بهرام رحیمی، 
کیــوان پورقاســمی مقدم، محمدرضــا تفضلــی، ناصر 
توفیق، شمســی جعفری، احمد حاجی علی اکبر، رحیم 
خیردوســت، محمدرضا دادخواه تهرانی، ارسطو دبیری، 
عبدالرئوف رئوفی، عباس رجبی، خســرو رحیم قشقائی، 
عباس رفیعی، اســماعیل زمان ، میناواز ســتاره، حسن 
شــادبه، بیژن شــهروان، مهــران صادق وزیــری، توس 
صحت زاده، محمــود صرافی، کامــران صمیمی، مجید 
ضیایی، علی طاهبازصالحی، ســیدجواد 
طباطبایــی، محمدرضا 

طبیب زاده نوری، فریدون عاملی، احمد عشقی، هوشنگ 
عقبائی، محمود غفوریان، عبداهلل قدس اردبیلی، یقیشــه 
قولتوقچیان، احیاء کریم زاده، سیدمرتضی کلینی، کیهان 
کیهان پور، علی فرامرز گوشــه، ابوالقاسم محمدی، قاسم 
مستوفی دریانی، اسماعیل مسننی، غالم علی ملول، صمد 
میانجی، واهه میناچکانیان، کیومرث ناظمی، محمدهادی 
نژادحســینیان، محمدرضا ورشــوی، پرویز وکیل زاده، 
اسرافیل وکیلی، کاووس هاشم زاده، محمدکریم همیری، 

بهرام هنری، محمدحسین هوشدارتهرانی.

درگذشتگان: عباس خراسان چیان، علی  محمد مجیدی، 
فرامرز ارشدریاحی دهکردی، منوچهر تدین، محمدعلی 
جلیلــی، بهروز چناقلــو، کریم دشــتی، علیرضا رجائی، 
مهدی رحیمی، کامران رفیع، کیوان زمانیان، اکبر سپهر، 
محمدجعفــر ســیداحمدیان، علی صادق پـــورکلوری، 
شــمس الدین صادقی خامنه، علی اکبــر طالیی، محمود 

غفوری ورزند.

فریدون شــهیدی، ایرج فرهی، احمــد همامی، فرهاد 
آزادی ور، محمدجواد آزموده، روح اهلل انوری، محمدتقی 
ایزدپناه، علیرضا بابایی، خلیــل توکلی، محمد توکلی، 
بهرام حاذقی، حسین حســن ولی، حسن خواجه نوری، 
کامــران خوش کیش، مجیــد رئوفــی راد، محمدرضا 
زهری، مســعود شــایق، کاظم غالمیان ابهری، مهدی 
فری تهرانی، محمدعلی فلورذبیحی، احسان اهلل فیلسوف، 
حسن قربان پور، علی قفقازی، احمد کهربائیان، عباس 
مجتهدی، حبیب مکرم دوست، جواد میرباقری، مجتبی 
میرصادق زاده هاشــمی، وارطان وارطانیــان، مرتضی 

واعظ پور. 

 مهندسی راه و ساختمان

 مهندسی مکانیک

درگذشتگان: 
مرتضی میرزایی مهرآبادی، یداهلل احمدیان نجف آبادی، 
عباس اردکانیان، حسن اسالمی، بیژن اصغری، محمدلی 
پرتوی، خســرو تطهیری مقدم، فیروز رضایی، فرشید 
روستاخراســانی، اصغر ریاحی روحی، بهرام شادبخت، 
حسن شادفر، عباس عباس زاده منتظری، سیدمیرعباس 
قدس میرحیدری، داود ملک فاتحی، مهدی مهدی زاده، 

علی میهن دوست، جواد هادی طالب.
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امسال نیز برنامه ریزی و اجرای مراسم سالگرد 
مرهون تالش های شبانه روزی اعضای کمیته 
تجلیل بود. اسامی آنان به ترتیب حروف الفبا 

به این شرح است: 
امیرحسین ابریشــم کار،  ابوالفضل احمدی،  
محمد احمدی،  مینو احمدی،  امید ادیب زاده،  
شادی ارفع،  ارسالن اسماعیلی،  زهره اکبری،  
ســعید اکبری،  نگین ایران پور،  آبتین آب یار،  
محمدحســین آذروندی،  الهــه آقابابائیان،  
عرفــان برادران توحیدی،  آناهیتــا بلورانی،  
زهــرا بهروزنیا،  هــادی بیکی،  مهــدی پار،  
سپهر پارسا،  سارینا پارساپور،  حامد پاشایی،  
مهدی پایمرد،  شیوا پوالدوند،  مهدی توالیی،  
محمدمهدی جانبازی،  محیــا جانعلی زاده،  
فاطمه جاویدفر،  مهدی جوکار،  محمد حبیبی،  
امیراســماعیل حسن پور،  کســری حسینی،  
شــقایق حیدریان نایینــی،  جمال خســرو،  
مهرآســا دامچی،  امیرحســین دنیادیدگان،  
علیرضا دهقان نیری،  نیلوفــر دین محمدی،  
علیرضا راعی،  ارشیا رامز،  کیمیا رجبی،  امید 
رضایی،  نــدا رضایی،  علی رمضانی،  ســعید 
رهنما،  طارق ریاضی،  نسرین زمردی،  ستار 
ســاالری،  فاطمه ســبحانی،  مریم السادات 
ســمائی،  معــراج ســهرابی،  ســیدحمید 

سیدهاشمی ریزی،  محمد شاه حیدری،  شایان 
شایسته،  محمدحسن شجاعی،  مریم شریفی،  
سجاد شهریاری،  امیرحسین شیوافرد،  علی 
صادقــی،  نیلوفر صادقــی،  امیررضا صادقی،  
سارا صفاری،  ســعید صمدی،  محمدحسین 
طالب پور،  ملیحه طبسی،  شــهریار طلوعی،  
علی عاقلی،  محمدحسین عبدی زاده،  ساجده 
عرب،  محســن عرب ها،  بهرام علی پور،  رقیه 
علیزاده،  امین عنایتی،  سیدجواد عیسی زاده،  
بیتا غدیری،  محمدســعید غفــاری،  فرنود 
فارسی جانی،  عماد فردوست،  بهنوش فرزان،  
محیا فریدونی،  محمد فضلی پور،  مهدی فالح،  
مژده فیروزبخت،  مرتضی قاســمی،  یاسمن 
قبادی نیا،  مهرشاد قربان شریف،  بهار کاکاوند،  
رضا کرمی،  مهیار کریمی،  امیرحسین کشاورز،  
مهشاد کشتی آراســت،  محمدرضا کمره ای،  
نیلوفر کیانی،  مهتاب گودرزی،  فاطمه مالکی،  
امین محمدی،  علــی محمدی،  مهال مروتی،  
ارغوان مســعودی،  پارسا مشــایخ،  سروناز 
مصوری،  سیده محیا معتمدی،  فرزاد معماری،  
زهــره مؤیــدی،  محمدمهــدی میرزاجانی،  
ســیدکیارش میرســعیدی،  نگیــن نادری،  
 علیرضا ندافی،  عارف نــوری،  علی نیک مهر،  

فائزه هاشمی.
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حامیان مالی مراسم سالگرد
مراسم سالگرد کانون با همت و همراهی مالی این عزیزان شکل گرفت.

مهندس محمود نوریان )شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو(، مهندس حمیدرضا 
پارســا، آقای کاظم قلم چی )بنیاد علمی آموزشــی قلم چی(، مهندس علی ناظران 
)شرکت  آســفالت  طوس(، مهندس محمودگوهرین )شرکت  عمران ممان چابهار (، 
مهندس محمد عطاردیان )شــرکت عطاردیان(، مهندس علیقلــی فرداد )صنایع  
کابل  کرمان(، مهندس حســین حاجی حســینلو )شــرکت  صنایع  کابل  کاویان(، 
مهندس آنــا آخوندی، مهندس محمدمهدی باطنی )شــرکت  ســایول (، مهندس 
محمدرضا فراش باشی )شرکت توسعه معادن پارس بهمن فرامرز(، مهندس علی اکبر 
مقیمی آذر )شرکت ساختمانی ژیان(، مهندس محمد شریف زاده بوشهری )شرکت 
اینترالک(،  مهندس صادق ادیب ســمیعی )شرکت  ســاختماني  پرهام  (، مهندس 
خسرو اسماعیل زاده )شرکت  شایگان(، مهندس حسین چهرآزاد )شرکت مهندسین 
مشاور هگزا(، مهندس رضا فرزانه )شــرکت  صنایع  توری  کاشان(، مهندس حسین 
کوشافر )مهندسین  مشاورماهر و همکاران (، مهندس مهرداد میراسماعیلی )خدمات 
مخابراتی ارگ جدید(، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، شرکت بیمه رازی، مهندس 
مهدی تمدن )شــرکت کالوپ (، مهندس مجید ضیایی )شــرکت ایران ســایول(، 
مهندس ایوب مشــرق زمینی )شــرکت  بهمبر(، مهندس عباس غفاری )شــرکت 
ساختمانی توســار(، مهندس منوچهر مولودزاه، مهندس مهوش طیرانی، مهندس 
منصور چرخه چی )شرکت  اهرم  تکنیک(، مهندس جعفر مصباح اسکویی )مهندسان  
مشاور ســازه(، مهندس محمدباقر حدادزاده هندو )شــرکت نیمرخ(، دکتر بهمن 
دولتشاهی، مهندس محمدحسن نبوی )مهندسان  مشاور آب  نیرو(، مهندس کامبوزیا 
پزشک نجفی، دکتر حسن نیکویه )شرکت چوالپ(، مهندس مهدی دقیقی، مهندس 

صفر یزدان پرست، مهندس منوچهر شفیعی )شرکت ایران پل(.



گفت و گو

گو
ت و 

گف

گفت وگو  با دکتر محمدعلی عامری
این بار نزد دکتر محمدعلی عامری )برق 52(رفتیم. دکتر عامری، به پاس تالش ها و خدمات 
ارزنده اش، از سوی کانون به عنوان مهندس برجسته سال 1398 معرفی شده است. به همین 
مناسبت، معرفی و زندگی نامه وی، در گزارش مراسم سالگرد کانون در همین شماره درج شده 

است و لذا از تکرار آن در گزارش این گفت وگو خودداری می شود. 
روحیه و شوق دانش پژوهی و فعالیت مستمر ایشان در همان ساعات کوتاهی که در دفترشان 

بودیم، انگیزه مضاعفی را به مخاطب منتقل می کرد. 

خبرنامــه: خبرنامــه کانــون مهندســین 
فارغ التحصیل دانشکده فنی در هر شماره خود با 
یکی از پیشکسوتان فارغ التحصیل فنی مصاحبه 
کوتاهی انجام می دهد. این بار به دلیل انتخاب 
شما به عنوان مهندس برجسته در سال 1398، 
خدمت شما رسیدیم. در ابتدا خواهش می کنم 
خودتان را معرفی کنید و بیوگرافی مختصری از 

خود را بفرمایید.

دکتر عامری: من متولد سال ١330 در مهاباد، شهر کوچکی 
در استان اصفهان، هســتم. تا کالس ٦ ابتدایی در مهاباد 

درس خواندم و از کالس اول دبیرســتان وارد مدرسه 
دارالفنون در تهران شــدم. 
از کالس چهارم ریاضی به 
دبیرستان هدف رفتم. در 
آن زمان یعنی سال ١3٤٧، 
کنکور دانشگاه ها به صورت 
مجزا برگزار می شد. من در 
٩ کنکور شرکت کردم و در 
رده های باال در همه قبول 

شدم. بین دانشکده فنی و دانشگاه شریف، به دالیل مختلف 
دانشکده فنی را ترجیح دادم. 

خبرنامه:  آفرین بر شــما هنوز هم فنی بهترین 
است. 

دکتر عامری: االن بســیار از وارد شــدن به دانشکده فنی 
خوشــحالم. چــون در دوره هــای مختلــف تحصیلی در 
دانشگاه های مختلفی تحصیل کردم که همه دانشگاه های 
خوب و برتر دنیا بودند اما دانشکده فنی 
یک وجه امتیاز نســبت به همه آنها 
دارد. دانشــکده فنی عالوه بر اینکه 
مثــل همه دانشــکده های 
مهنــدس  مهندســی، 
می سازد، کارهای دیگری 
هم می کند. یعنی بر روی 
ســاختار تفکر و فرهنگ 
دانشجوها کار می کند 
که این حرکت بسیار 

با ارزش است. 
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گفت و گو

این حرکت دانشکده فنی شــاخص است و مرا یاد گفته های 
مرحوم پروفســور رضا که خــودش فارغ التحصیل ١3١٧ 

دانشکده فنی بود، می اندازد. 
پروفسور رضا عنوان می کردند که در فاصله دیپلم تا دانشکده 
و سال های اول دانشکده شاهنامه می خواندند، پیام حماسی 
شاهنامه، نیرویی را در انسان تقویت می کند که باعث تقویت 
روحیه ماجراجویی و حماسی می شود و همین روحیه شخص 
را آماده می کند که کارهایــی بیش از یک مهندس معمولی 
انجام دهد. من ضمن تایید فرمایشات پروفسور رضا در مورد 
شاهنامه، می خواهم بگویم شاهنامه بخش تئوری حماسی 

است و دانشکده فنی کارگاه حماسی است. 
وقتی وارد دانشکده فنی می شویم، از سرسرا گرفته تا راهروها 
همه به آدم یک انرژی ویژه می دهد که اگر این انرژی درست 
هدایت شود، باعث می شود فارغ التحصیالن بسیار قوی شوند.
باشگاه فوتبال بارســلونا را همه می شناسند. در این باشگاه، 
بازیکنان از رختکن تا زمین از راهرویی عبور می کنند که داخل 
این راهرو یک موسیقی با مارشی خاص پخش می شود و به 
بازیکنان نیروی عجیبی می دهد. حتی اگر یک پیرمرد از آن 

جا عبور کند، احساس می کند، خود مارادونا است. می خواهم 
بگویم اگر باشگاه بارسلونا این کار را می کند، دانشکده فنی نیز 
با همین راهروها، سرسراها و ورودی، همین هیجان و افتخار 
را در دانشجویان ایجاد می کند.  ما در دانشکده فنی عالوه بر 
اینکه درس های مهندسی خواندیم بار فرهنگی خودمان را 
نیز بستیم. گذشته از ساختمان نوستالژیک دانشکده فنی، 
تاریخچه پرافتخار آن و بزرگ مردان و استادان و دانشجویان 
این دانشکده همه موجب احترام اســت. ماجراهایی مانند 

خاطرات ١٦ آذر که به ما روحیه خاصی می دهد.
یادش به خیر یک اتاق کوهنوردی داشــتیم که در باالی آن 
نوشته شــده بود »همچو طبیعت پاک و بی آالیش و همچو 
کوه ها سرسخت و شکست ناپذیر باش«. این شعاری بود که 
بچه های چپی و راســتی و همه طیف ها آن را قبول داشتند. 
وقتی به کوه می رفتیم همه در کنار هم، بدون آالیش ورزش 
می کردیم. من عالوه بر کوهنوردی شکار هم می کردم. این 
فعالیت ها در کار برای من خیلی مفید بود. می گویند »الماس 
به تراش و انسان به تالش می درخشــد.« دانشکده فنی به 
شخص یک روحیه ماجراجویی می دهد و همتی که از لحاظ 

کارخانه سیمان اردستان
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شخصیتی دانشــجو را به جایی می برد که احساس می کند، 
هیچ کمبودی در بخش شــخصیتی ندارد. پست و مقام او را 
گم نمی کند. به قول دکتر مصدق می گوید: » متصدی یک 
پست باید احساس کند که پســت مثل لباس تنگ است.« 
یعنی احساس کند که شــخصیتی باالتر از این پست دارد. 
وقتی شخص چنین احساسی داشته باشد، احساس آرامش 
می کند و این کمک می کنــد، فارغ التحصیالن فنی از لحاظ 
فرهنگی افراد ارزنده تری شوند. دانشــگاه هاروارد در دوره 
MBA درسی دارد به نام »سیاست های صنعتی برای توسعه 
 .)Industrial policies for development)IPD »کشــور
برای گذرانــدن این درس افراد باید قبــال درس هایی مانند 
روانشناسی، جامعه شناســی و اقتصاد تکنیکی را گذرانده و 
دیدی تکنولوژیک داشته باشــند. علم IPD روی سه ستون 
فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژی متمرکز است. وقتی این علم 
را بررسی می کنیم، می بینیم جنبه فرهنگی در صنعتی کردن 

و توسعه صنعتی کشور چقدر اهمیت دارد.
دانشگاه هاروارد در سال ٥٤-٥٥ به دو نفر از دانشجوهای دوره 
دکتری خود که اتفاقا هر دو از دانشجوهای نخبه ایرانی بودند، 
موضوعی را برای تز دوره دکتری داده بــود. در این تحقیق 
قرار بود مدیران ایرانی با مدیران آمریکایی مقایســه شوند. 
این دو دانشجوی نخبه به ایران آمده و از منظر IPD بررسی 
عمیقی کرده بودند. پس از بررسی ها به این نتایج دست یافته 

بودند. مدیران آمریکایی وقتی در راس یک سازمانی، شرکت، 
تشــکیالت دولتی یا هر نهاد دیگری قرار می گیرند، اهداف 
سازمان را بررسی کرده و اهداف خود را با اهداف سازمان وفق 
می دهند. اما مدیران ایرانی برعکــس عمل می کنند. یعنی 
زمانی که در راس یک سازمان قرار می گیرند، سعی می کنند، 
سازمان را به سمت اهداف خود بکشــانند. در حالت اول، با 
همسو شدن اهداف مدیران با اهداف سازمان، نیروهای آنها 
موازی می شــوند و همه در جهت پیشرفت سازمان حرکت 
می کنند. اما در شــکل دوم، با کشــاندن اهداف سازمان به 
ســمت مدیر، اهداف و در نتیجه نیروها پراکنده می شوند و 
با پراکنده کاری ســازمان در جهت برآیند نیروها کند پیش 

می رود. 

خبرنامه:  شما در هاروارد هم درس خواندید؟

دکتر عامری: من سال ١3٥2 از دانشکده فنی فارغ التحصیل 
شــدم و پس از گذراندن دوره ســربازی و چند سال کار، به 
هاروارد رفتم و در آنجا دوره ICS را گذراندم و در سال ١3٥٨ 
فارغ التحصیل شدم. در آن زمان وقتی با نتیجه این تحقیق 
مواجه شدم، با خود فکر می کردم، واقعا مدیران فارغ التحصیل 
دانشکده فنی بین مدیران ایرانی، مستثنی هستند و هر جا قرار 
می گیرند، خود را با اهداف تشکیالت هماهنگ می کنند. وقتی 

کارخانه سیمان اردستان



گفت و گو

گو
ت و 

گف

  خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران  سال سی ام  شماره 230 تا 232   بهار ٩٩ 42

به اهمیت جنبه فرهنگی در پیش برد صنعتی کشور پی بردم، 
گفتم ای کاش مدیران فارغ التحصیل فنی تکثیر می شدند 
و دانشکده های دیگر نیز می توانســتند چنین دانشجویانی 

تربیت کنند. 
البته کار آسانی نیست. یک طرف آن ساختمان و معماری پر 
ابهت فنی و یک طرف هم آن تاریخچه و بزرگ مردانی که برای 
ما الگو بودند. برتری فنی نسبت به دانشگاه های دیگر ایران و 
دانشگاه های خوب مهندسی دنیا این است که عالوه بر ساختن 
مهندس، دید فرهنگی دانشجو را هم شکل می دهد. من درباره 
دانشکده فنی هر چه بگویم، کم گفته ام. باالخره بچه فنی ها 

یک تعصبی هم دارند.
وقتی از دانشکده فنی فارغ التحصیل شدم، در فاصله اعزام به 
خدمت سربازی، به استخدام نیروگاه سد »زاینده رود« که آن 
زمان سد »شاه عباسی« نامیده می شد، در آمدم. یک روز بعد 
از فارغ التحصیلی تا یک روز قبل از ســربازی آنجا کار کردم. 
ســربازی را در نیروی دریایی خدمت کردم. واحد آموزشی 
من انزلی بود. آمریکایی ها در آنجا مستقر بودند و کتاب های 
خوبی داشتند. در آنجا کتاب خوبی به دست من رسید و آن 
کتاب را ترجمه کردم. نام این کتــاب »ژنراتورها، موتورها و 
سینکرو ن ها« بود و عنوان مرا در بخش مترجم کتاب، ستوان 
دوم وظیفه نوشــته بودند. از این کتاب در بخش سکوهای 
پرتاب موشک هم استفاده می شود و بسیار مفید است. این 
کتاب تاحاال  چند بار چاپ شده و فکر می کنم به چاپ دهم یا 

دوازدهم هم رسید که از این بابت بسیار خوشحالم.
از آبان ١3٥٤ به استخدام سازمان بنادر و کشتیرانی درآمدم. 
در زمان استخدام من، بیشتر ادارات دولتی و وزارتخانه ها روی 
بورس بودند. اتفاقا کمبود مهندس هم داشــتند. مهندسان 
خیلی باسواد بودند، اما از لحاظ تجربه کم تجربه بودند. با این 

حال به خاطر تئوری قوی، سریع پیشرفت می کردند.
دو نفر که افراد دانایی بودند، در مســیر زندگی کاری من مرا 
راهنمایی کردند که بسیار باعث موفقیت من شد. به همین 
دلیل آنها بر گردن من حق دارند. زمانی که سال سوم دانشکده 
بودم، یکی از آشنایان که مدیر موفقی هم بود، با من صحبت 
کرد و از من درباره اهداف تحصیلی و کاری ام پرســید. من 
پاسخ دادم که هدفم این اســت که بعد از فارغ التحصیلی در 
رشته الکترونیک دکترا بگیرم. ایشان توصیه کرد، بهتر است 
  MBA بعد از گرفتن کارشناسی و کارشناسی ارشد، در رشته
تحصیل کنی. چون این رشــته برای شما مکمل مهندسی 
اســت. در آن زمان بهترین دوره MBA  در هاروارد تدریس 

می شد. من به توصیه ایشان برای تحصیل MBA به هاروارد 
رفتم و بسیار راضی هستم. آن شخص صنعتگر و مدیر موفق 

مرا راهنمایی کردند. من خودم را مدیون ایشان می دانم.
در زمان استخدام هم یک آدم باتجربه و مدیر به من توصیه 
کرد، اگر می خواهی استخدام دولت شوی، در وزارتخانه های 
قدیمی استخدام نشو. چون همه پســت ها اشغال شده و راه 
ترفیع برای شــما وجود ندارد. از طرفی در این وزارتخانه ها 
تفکرات نیز به روز  نیســت. ســعی کــن در وزارتخانه های 

جدید التاسیس مشغول به کار شوی.

مجتمع آموزش نیکوکاری رعد الغدیر، موسسه خیریه 
که توسط دکتر عامری تاسیس شده است 
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آن زمان سه تشکیالت دولتی تازه تاسیس و پررونق بودند. 
شرکت نفت، سازمان برنامه و سازمان بنادر و کشتیرانی. اینها 

حقوق خوبی هم می دادند.  
من سازمان بنادر و کشتیرانی را ترجیح دادم. چون مدیرعامل 
آن یعنی آقای مهندس حکیمی، کارشناسی ارشد مکانیک را 
در MIT  و MBA  را در هاروارد گذرانده بود و به شــش زبان 
زنده دنیا هم تسلط داشت. معاون ایشان، دکتر خسرو ضرابی، 
هم فارغ التحصیل دانشکده فنی در رشته راه و ساختمان بود 
و دکترای خود را از آمریکا گرفته بود. ایشان هم به سه زبان 
فرانسوی، انگلیسی و آلمانی تسلط داشت. ایشان دید بسیار 
وسیعی داشت و در آمریکا مدیرعامل یک شرکت مهندسی 
مشاور بود. مهندس حکیمی ایشان را از آمریکا آورده و معاون 
خود کردند. پدر ایشان چندین مغازه در فردوسی داشت و به 

لحاظ مالی تامین بودند. 
ساخت بندر شهید رجایی در سال ١3٥٤ توسط دکتر ضرابی، 
معاون سازمان بنادر و کشــتیرانی، آغاز شد. زمان جنگ دوم 
جهانی این بندر ساخته شــده بود و ما تجهیز و راه اندازی آن 
را شــروع کردیم. اگر بندر شهید رجایی نبود، در زمان جنگ 
ایران و عراق قحطی می شد. چون بندر خرمشهر و بندر امام 
قابل استفاده نبودند و این بندر توانست مملکت را نجات دهد. 
من هم در آن زمان در بنادر و کشتیرانی کار می کردم و کنار 
ایشان شاگردی می کردم.  از سویی به خاطر دید باز و تسلطی، 
که  مدیران داشتند، در هر سال حداقل یک ماموریت خارجی، 
آموزشی یا تشویقی، به کارشناسان می دادند. مثل ژاپنی ها که 
افراد مسن را در رده های مدیریتی استخدام می کنند که هم 
انتقال تجربه بدهند و هم احترام سن آنها رعایت شود، ایشان 

مدیر بودند و من در اغلب این ماموریت ها در کنار ایشان بودم. 
در این سفرها من بسیار از ایشان کار یاد گرفتم. این همکاری 
 MBA باعث شد که من ادامه تحصیل دهم. زمانی که من  برای
در هاروارد قبول شدم، آنها به من ماموریت آموزشی دادند. من 
هم بعدها سعی کردم با کارمندانم چنین رفتاری داشته باشم 
و اگر کسی پتانسیل داشــت، به او کمک کنم که برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور برود. سپتامبر ١3٥٨ به ایران برگشتم 
و به همان شرکت قبل رفتم. به خاطر دلسوزی هایی که مدیران 
قبلی نسبت به من داشتند، با جان و دل برای آنها کار می کردم. 

خبرنامه: زمان انقالب هنوز در ســازمان بنادر و 
کشتیرانی بودید؟ 

دکتر عامری: بله. البته چون هنوز عادت به کارمندی داشتم. 
یعنی اینکه ســر ماه حقوق بگیرم، با اینکه MBA داشــتم، 

محتاط بودم.

خبرنامه:  از چه زمانی وارد بخش خصوصی شدید؟ 

دکتر عامری: من اولین کار را با تاسیس یک کارخانه نساجی 
در سال ١3٦3 شروع کردم. باالخره توانستم منزلم را بفروشم 
و کارخانه را تاسیس کنم. در آن زمان هم دالر ابتدا هفت تومان 
بود که وقتی شروع به کار کردیم تهیه ارز بسیار سخت شد و ارز 
به کارخانه تعلق نمی گرفت. بعد از قطعنامه پایان چنگ ایران 
و عراق، به کارخانه ها نیز ارز تخصیص یافت و توانستیم کارمان 
را شروع کنیم تا اینکه در ســال ١3٧2 مرحوم رفسنجانی 
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کارخانه را افتتاح کردند.این کارخانه در منطقه سوادکوه بود. 
من ٤ کارخانه ساخته ام که آخری آن در دست احداث است. 
همه کارخانه ها در مناطق محروم احداث شــده اند. اولی در 
سوادکوه؛ بعد به شهر خودم مهاباد اصفهان آمدم و یک کارخانه 
احداث کردم. در اینجا بــرای کارآفرینی از آقایان الجوردی 
الگو گرفتم. من با استفاده از تجربیاتی که در جریان ساخت 
کارخانه اولی داشتم، کارخانه دوم را در مهاباد احداث کردم. 
این کارخانه بسیار موفق است. این دومی توسط دکتر عارف 
که آن زمان معاون آقای خاتمی بود، افتتاح شد. متاسفانه فیلم 

و عکس های این افتتاح به سرقت رفت.
 

خبرنامه: زمینه هر دو نساجی است؟ 

دکتر عامری: بله! اما کارخانه سوم، کارخانه سیمان اردستان 
اســت که ١٨ نفر از هم دوره ای های من نیز در آن شــریک 
هستند. در واقع خواستیم تشکیالتی ایجاد کنیم تا هر زمان 
خواستیم، بتوانیم همدیگر را آنجا ببینیم. کارخانه چهارم نیز 
در نزدیک مهاباد واقع شده که در دســت احداث است. این 
کارخانه، بزرگ ترین کارخانه نساجی خاورمیانه است. اگر این 
کارخانه تا پایان سال ٩٩ تمام شود، تحول بزرگی در صنعت 
نساجی ایجاد می کند. یک کارخانه با ٧0 هزار دوک خواهد 
بود و در بخش ریســندگی، موادی کــه االن در ایران تولید 

نمی شود را تولید می کند.

خبرنامه: شما فرمودید اولین کارخانه ای که احداث 
کردید، یک کارخانه نســاجی در سوادکوه است. 
در حالی که رشته تحصیلی شما برق است. چرا در 

زمینه نساجی سرمایه گذاری کردید؟

دکتر عامری: شما وقتی MBA  داشــته باشید، رشته اولیه 
تحصیلی به خصوص برق را برای رشته های مختلف سوئیچ 
 MBA می کند. در هاروارد وقتی کسی مهندس برق باشد و
داشته باشــد، می تواند دکتری راه و ســاختمان یا هر رشته 
دیگری بخواند. مثال من ســال ١3٨0 تــا ١3٨3  از هاروارد 
دکتری اقتصاد گرفتــم و االن در حــال تحصیل در مقطع 

فوق دکتری هستم.

خبرنامه: چرا در این ســن دوبــاره به فکر درس 
خواندن افتادید؟

دکتر عامری: هر بار که وارد دانشــکده فنی می شوم، دوباره 
انرژی می گیرم. انگار دوپینگ کرده ام. احساس پیری نمی کنم. 
دانشکده فنی یک خوی ماجراجویی به ما داده که هیچگاه از 
بین نمی رود. فکر می کنم این روحیه تا آخر عمر همراه ما باشد. 
من در دانشگاه بین المللی گرونوبل فرانسه که به زبان انگلیسی 

تدریس می شود. فوق دکتری مدیریت بازرگانی می خوانم.

خبرنامه: چه توصیه ای برای فارغ التحصیالن جوان 
دارید؟

دکتر عامری: توصیــه من به جوانانی که از دانشــکده فنی 
فارغ التحصیل می شوند، این است که اگر می توانند در رشته 

کارخانه مهابادریس
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MBA  البته در دانشگاه های قوی و موفق ادامه تحصیل دهند. 
چون پس از فارغ التحصیلی به مرور احســاس نیاز اقتصادی 
می کنند و به خاطر روحیه دانشــکده فنی ممکن اســت به 
حقوق کارمندی راضی نباشند. در نتیجه می خواهند، شرکت 
و سازمان اقتصادی خود را داشته باشند. اما مهندس شدن یک 
عیب دارد. مهندس در دانشکده، ریاضیات و فیزیک می خواند 
و هر چیزی را در چارچوب منطق می پذیرد. مهندس در مسیر 
اقتصادی هم می خواهد منطقی عمل کند و این منطق به ویژه 
در ایران حرکت را کند می کند. به قــول معروف عاقل تا پی 
  MBA پیل می گشت، دیوانه ز آب گذشت. در مسیر اقتصادی
مانند یک دوربین عمل می کند که با آن می توان دورتر را نگاه 
کرد. بنابراین MBA مکمل دوره مهندسی است و اگر کسی 

بخواهد وارد بازار کار شود به آن نیاز دارد. 
توصیه دیگر من این است که جوانان اگر تصمیم دارند وارد 
تشکیالت دولتی شوند، ترجیحا سراغ تشکالت نوپا بروند که 
هنوز جای خالی های زیــادی دارد. اگر در بخش خصوصی 
کار می کنند، وارد رشته ای شوند که بعدا بتوانند با توجه به 
تجربیاتشــان برای خود کار راه اندازی کنند. ممکن است در 
ابتدای کار مادیات و وضعیت اقتصادی الویت نباشــد، اما به 
مرور که کار کنند، مادیات برای حرکت های بزرگ مهم است.  

خبرنامه: کمی از خاطراتتان برایمان بگویید. 

دکتر عامری: هر روز از ٥ سال تحصیل من در فنی یک خاطره 
اســت. زمان دانشــکده من و دو نفر از بچه های هم دوره ای، 
مهندس زاهدی و مهندس خلیلی، یک روز تصمیم گرفتیم 
برای تنوع، ناهار به سلف دانشکده هنرهای زیبا برویم. بعد از 
نهار من به دوستانم گفتم یکی از هم شاگردی های دبیرستان 
هدف من به نام آقای بیات در این دانشکده است، برویم حال 
و احوال او را بپرسیم. برای پیدا کردن ایشان از چند نفر سوال 
کردیم. آنها خیلی استقبال کردند و گفتند بفرمایید ایشان 
باال در آتلیه هستند. ما هم رفتیم. پشت سر ما دانشجوهای 
هنرهای زیبا آمدند. حدود بیست نفر شدند. ما شنیده بودیم 
که اینها افراد غریبه را به داخل آتلیه آورده، لخت کرده و شروع 
به رنگ آمیزی می کنند. ما یک دفعه متوجه مساله شدیم و 
حالت تدافعی گرفتیم. اما سه نفر در مقابل بیست نفر کاری 
نمی توانستند انجام دهند. در آتلیه پر بود از کارهای پرسپکتیو 
بچه ها و معلوم بود روی هر کدام حداقل یک ماه کار شده است. 
آقای خلیلی یک چاقو شکسته در جیبش داشت. آن را باز کرد 

و روی کار یکی از دانشجوها گذاشت و گفت اگر به ما نزدیک 
شــوید، تابلو را پاره می کنم. همه چشمانشان باز مانده بود و 

صاحب اثر به التماس افتاد. 
یکی از خاطــرات دوران کاری مربوط  بــه کار برای قرارداد 
الجزایر اســت. پس از انعقاد قرارداد صلح الجزایر بین ایران و 
عراق، باید مرز بین دو کشور در شط   العرب یا اروندرود مشخص 
می شــد.  یک ماده اصلی آن قرارداد این بود که این رود باید 
توسط دفتر مشــترک ایران و عراق اداره شــود و این دفتر٦ 
ماه در ایران و ٦ ماه در عراق مستقر باشد. زمانی که دفتر در 
ایران مستقر بود، رییس عراقی و معاون ایرانی بود و زمانی که 
در عراق بود، برعکس. در واقع این دفتر مشترک هماهنگی 
ایران و عراق در اداره امور اروندرود به نام CBC  این رود را اداره 
می کرد. وقتی قرارداد الجزایر وارد مرحله اجرایی شد، بخشی 
از مدیریت پروژه در قسمت ایرانی بر عهده من بود. ما باید به 
سرعت سمت ایرانی دفتر مشــترک را به رادار و فرستنده-
گیرنده های پیشرفته تجهیز می کردیم. کشتی ها باید وقتی 
وارد آب های ایران می شدند، فرستنده-گیرنده های خود را 
خاموش کرده و از فرســتنده-گیرنده های بردکوتاه ما برای 
تماس با کشورشان استفاده می کردند. در این پروژه، عراقی ها 
بودجه و اختیارات تام را بر عهده یک شخصی گذاشته بودند 
که PHD الکترونیک داشت. در طرف ایران هم بر عهده من 
بود. تا آن آقا رفت مشاور خارجی بگیرد، من چون مهندس 
فنی دست به آچار بودم، کار را ســه ماه قبل از عراقی ها تمام 

کردم.
چون این یک کار ملی بود و بچه هــای فنی در کارهای ملی 
بسیار باغیرت عمل می کنند، شب ها تا دم صبح روی این پروژه 
کار می کردم. همه مشخصات فنی را خودم انجام می دادم و 
برای آنها نیازی به مهندس و مشاور نداشتم. پس از پایان کار، 
دکتر جمشید آموزگار، نخست وزیر وقت، یک تشویق نامه به 
همراه یک چک پنج هزار تومانی به من داد. حقوق آن موقع 
من حدود ماهی هشــت هزار تومان بود. این تشویق با آنکه 
چندان زیاد نبود، اما نشان می داد که مدیران ارزش کار را درک 

می کنند و همین به من انرژی مضاعف می داد.

خبرنامه: شما از ســال 1347 در دانشکده فنی و 
فرهنگ جامعه و بطن مسایل سیاسی و اجتماعی 
بودید و سپس به هاروارد رفتید. اشاره کردید که 
برنامه توسعه صنعتی آنجا بر پایه فرهنگ، اقتصاد 
و تکنولوژی استوار است. به نظر شما در کنار رشد 
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اقتصادی یا تکنولوژی تا چه حد باید بر روی رشد 
فرهنگی کار کرد؟ چون االن یک شبهه برای جوانان 
به وجود آمده است که البد دوره پهلوی همه چیز 
عالی بود. در حالی که مشکل عقب ماندگی فرهنگی 

وجود داشت.

دکتر عامری: برای رشد فرهنگی، هم عملکرد مدیران اجرایی 
یک سازمان، هم مدیران کالن کشور و هم عناصر آن سازمان 
موثر هستند. مثال شما اگر بهترین مدیر ژاپنی را بیاورید و مدیر 
ایران خودرو بکنید، نمی تواند درست کار کند. چون نیازمند 
همان فرهنگ کار ژاپن اســت. در مورد زمان پهلوی، من در 
آن زمان دانشــجوی فنی بودم. بخش بزرگی از دانشجویان 
ناراضی بودند. اما به هر حال محاسنی هم داشت. مثال هر عیبی 
داشت، تمرکز قدرت وجود داشت. از طرفی همه افراد شاغل در 
تشکل ها و وزارتخانه ها که خائن نبودند. ما بسیاری وزرای دانا و 
کاردان داشتیم. اینها همه سعی و تالش خودشان را می کردند. 
من اعتقادی به این مقایسه زمان پهلوی و االن از جهت خیانت 
ندارم. در هر دو زمان کم و بیش خیانت وجود داشــته است. 
فرهنگ ایرانی ها بسیار عالی بوده اما با حمله اعراب تخریب 
فرهنگی اتفاق افتاد. البته اعراب اسالم را به ایران آوردند که 
دستشان درد نکند اما تخریب فرهنگی هم داشتند. بعد از آن 
هم مغول ها آمدند. این اواخر نیز فرهنگ ما توسط دانشمندان 
غربی تخریب شد. اما قبل از انقالب حرکت های مثبتی انجام 
شــد که در دهه ٤0 باعث یک فعالیت های صنعتی شد. آن 
زمان از IPD )سیاست های صنعتی برای توسعه کشور( اطالع 
داشتند. مرحوم آقای ابتهاج در ســازمان برنامه و دیگران از 
این سیاست ها اطالع داشتند. در همین رابطه سال ١33٨ از 
دانشگاه هاروارد درخواست کردند که بیایند و بررسی کنند 

که چگونه کشور را سمت صنعتی شدن ببرند.
دانشــمندان هاروارد به ایــران آمدند و مطالعاتــی را انجام 
دادند. چند سال قبل اتاق بازرگانی مشهد آن مطالعات را به 
صورت کتاب منتشر کرد. یکی از مسایلی که در این تحقیق 
به آن اشاره شده بود، مســاله تامین مالی صنعت به وسیله 
بانک هاست. بانک های ما سودی باالتر از چیزی که مناسب 
صنعت هست از آن می گیرند. آن زمان تشخیص دادند، بانک 
خاصی مانند بانک صادرات که برای بخش بازار طرحی شده 
بود، برای بخش صنعت تاسیس شــود و به بخش صنعت با 
بهره پایین تر وام بدهد. بانک توسعه صنعتی و بانک اعتبارات 
صنعتی دستاورد آن سیاست ها بود. لذا در سال ١3٤0 حرکت 

براساس یک مبنای علمی آغاز شــد.  ده، دوازده سال قبل، 
دولت وقت ایران از سازمان یونیدو که به سازمان ملل وابسته 
است، دعوتی به عمل آوردند تا این سازمان دالیل عقب ماندگی 
صنعت ایران نسبت به کشورهای همســایه مانند ترکیه و 
پاکستان را بررسی  کند. بررسی های الزم صورت گرفت که 

نتایج آن به این شرح است:
اول اینکه  ٩٦درصد شرکت های ایرانی، شرکت های میکرو 
یعنی شرکت های کوچک هستند. شرکت های کوچک توان 
استخدام اقتصاددان، مدیر صادرات، حسابدار صنعتی و مانند 

آن را ندارد. 
کشــور با شــرکت های بزرگ صنعتی می تواند، پیشرفت 
کند. در زمان پهلوی گروه الجوردی ها را داشــتیم. فقط دو 
تا از دفترهای این گــروه که بعد از انقالب مصادره شــد، به 

کارخانه مهابادریس
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دو وزارتخانه تبدیل شــد. بانک تجارت فعلی که ترکیبی از 
بانک ایران و هلنــد و بانک ایران و ژاپن بــود، متعلق به آنها 
بود. یکی از فروشــندگان ماشین های نساجی می گفت، این 
الجوردی ها از من یک پروفورما خواستند که به سرعت به او 
بدهیم، می گفت پروفورما شب به دست ما رسید و ما صبح آن 
را برای ایشان بردیم. قبل از ساعت ١2 اعتبار اسنادی باز شد. 
آن کار سه، چهار ساعته، االن بیش از سه ماه طول می کشد. 
اما اینها خودشان بانک داشــتند. وقتی مجوز ثبت سفارش 
می خواستند، خودشــان در کمتر از یک روز مجوز گرفتند و 
ال سی را باز  کردند. در آن زمان آقای دکتر حبیب الجوردی 

MBA را در هاروارد گذرانده بود. 
یا مرحوم حاج برخوردار که در سال ١3٥٤ حدود ٥0 شرکت 
داشت که 2٩ تای آن کارخانه های بزرگ بودند. کارخانه هایی 
مثل پارس خزر که قبل از انقالب اســمش پارس توشیبا بود. 
زمانی که شهید تندگویان وزیر نفت شد، ١٦ دکتر MBA از 
تشکیالت حاج برخوردار به وزارت نفت برد. خود تندگویان 
هم دکتری MBA  داشت. اینها آدم هایی بودند که ترس هم 
نداشتند. اما االن مثال وزارت دارایی بســیار منتظر است تا 
کارخانه ما راه اندازی شود و بیاید و مالیات بگیرد. االن بدون 

تعارف دولت به صنعت آویزان است. 

خبرنامه:  همیــن االن افراد حقوقی یا حقیقی که 
سرمایه های بزرگ تری نسبت به آن زمان دارند، کم 
نیستند. چرا این افراد مانند خیامی ها، الجوردی ها، 
رضایی ها و .... آن زمان، چنان شــرکت هایی را 
راه اندازی نمی کنند و به آن وسعت سرمایه گذاری 

نمی کنند؟

دکتر عامری: آن زمان یک شاه داشتیم، خوب یا بد، اما یک 
نفر بود. اینکه با خواســت مردم بود یا خیر، باالخره از کشور 
خارجش کردند. االن در هر وزارتخانه، 30، ٤0 شاه داریم که 
هیچکدام حرف دیگری را قبول ندارند. مطالعاتی که در بخش 
فرهنگی انجام شده، نشان می دهد که وزارتخانه ها مدیریت 
متمرکز ندارند. )همان مطالعاتی که پیشتر عرض کردم.( افراد 
پراکنده عمل می کنند. مدیران میانی هر کدام استقالل دارند. 
ضمن اینکه در سطح کالن نیز همین مدیریت پراکنده وجود 

دارد. 
اگر مدیران در جهت اهداف سازمان برنامه ریزی و عمل کنند، 
همه به شــکل موازی در جهت تحقق اهداف کشــور پیش 

خواهند رفت. آقای الجوردی با من دوســت است. سه سال 
قبل در ترکیه با هم صحبت کردیم. من به ایشــان گفتم، آیا 
حاضرید دوباره در کشور سرمایه گذاری کنید؟ گفت بله اگر 
شرایط را تسهیل کنید، حاضرم. من با اتاق بازرگانی صحبت 
کردم که ببینیم می توانند چنین امکانی را فراهم کنند. آنها 
بعد از مشورت گفتند، ما همه کارها را انجام دهیم، قوه قضاییه 
ممکن است یک باره شرایطی پیش آورد و مثال بگوید ایشان 
ممنوع الخروج اســت. آن وقت چکار می تــوان کرد؟ یعنی 
یک نیروی متمرکز که پاسخگوی سرمایه گذار باشد، وجود 
ندارد. ضمن اینکــه دولت ها باید فرودگاه درســت کنند و 
بخش خصوصی برود هواپیما بخرد. نه اینکه دولت هواپیما 
هم بخرد. بعد از انقالب فکر کردند، دولت باید کارخانه داری 
هم بکند. ورود دولت به این بخش ها و سرمایه گذاری در آنها 
بزرگ ترین اشــتباه بود. در نتیجه این اشتباهات یک جایی 
مانند بنیاد مستضعفان هم تاسیس شد که نه مالیات می دهد 
و نه حسابرســی پس می دهد. در این چهل سال هم به هیچ 
مستضعفی کمک نکرده است. باز مگر من و شما به مستضعفان 
کمک کنیم. سال ها هم هر کدام به نامی نام گذاری می شود، 

اما کسی گوشش به این حرف ها بدهکار نیست.

خبرنامه: شــما از توانایی هایی فارغ التحصیالن 
قدیمی دانشکده فنی فرمودید. حتما با توانایی های 
فارغ التحصیالن جدید هم برخورد داشته اید. اگر 
بخواهیم، وضعیت فارغ التحصیالن کنونی را نسبت 
به فارغ التحصیالن قدیمی مقایسه کنیم، به لحاظ 
توانمندی های فرهنگی، علمی و مدیریت چگونه 

ارزیابی می کنید؟  

دکتر عامری: البته فارغ التحصیــالن کنونی به علوم جدید 
دسترسی داشته و از لحاظ علمی به روز هستند. اما آن صالبت 
و قدرت مدیریتی که از یک فارغ التحصیل فنی انتظار داریم، 
ندارند. مگر اینکه هدایت شوند. مثال من االن در کارخانه های 
خودم، نخبه های فارغ التحصیل نساجی دانشگاه امیرکبیر را 

جذب می کنم. 
البته باید چند ســالی روی آنها کار کرد، تا بازدهی مناسب 
داشته باشند. اما از سطح متوسط به پایین تر شرایط چندان 
ایده آل نیست. چون آن ســخت گیری قبلی در دانشکده ها 
وجود ندارد. از طرفی دانشــجویان به آینده خــود امیدوار 
نیستند. ما آن زمان که دانشجو بودیم، امیدوار بودیم که بعد از 
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فارغ التحصیلی بعد از چند ماه می توانیم یک ماشین پیکان )به 
صورت قسطی( خریداری کنیم. چند سال بعد هم با یک وام 
موفق به خرید خانه می شدیم. مشکل شغل هم نداشتیم. مثال 
من وقتی در دانشکده بودم، استخدام شدم. دانشجویان چون 
چشم انداز مناسبی ندارند، این ناامیدی بر درس خواندن شان 
تاثیر گذاشــته اســت. باالخره باید زندگی آنها تامین شود. 
درست است علم و دانش را دوست داریم اما به هر حال بعد از 
فارغ التحصیلی باید تامین شویم. البته فنی ها نسبت به بقیه 

دانشکده ها انرژی بهتری دارند. 
یک نکته دیگر که فراگیر شــده است، فساد در سیستم های 
آموزشی است.  من این مســاله را در فنی کمتر دیدم، اما در 
بسیاری از دانشگاه های تراز اول کشور وجود دارد. مثال چند 
وقت قبل مطلع شدم که یکی از مدیران.. . برای تحصیل در 
مقطع کارشناسی  ارشد به دانشگاه پردیس کیش رفته است. 
ایشان یک آقا بودند. یکی از داورها زمان دفاع می گوید، این 
پایان نامه مال یک خانم است نه شما. چون صفحه ٩ پایان نامه 
نوشته اید که زمانی که من این پایان نامه را می نوشتم، حامله 
بودم. بعد که پیگیری می کنند، می بینند مدرک کارشناسی 

این آقا هم جعلی بوده است. 

خبرنامه: شما حتما با فعالیت های کانون آشنایی 
دارید. به نظر شما کانون برای ارایه خدمات بهتر به 
فارغ التحصیالن فنی، چه کار می تواند انجام دهد؟ 

دکتر عامری: به نظــر من فعالیت های 
کانون بســیار خوب و عالی است. در 

مقایسه با دانشگاه های دیگر بسیار خوب عمل کرده است. ما 
ادعا داریم که بقیه دانشگاه ها بیایند از کانون ما الگو بگیرند. 

من نکته خاصی نمی بینم.  

خبرنامه: ما هر ســال 2 نفر را به عنوان مهندس 
برجسته انتخاب می کنیم. امسال هم از بین افراد 
زیادی که نامزد شــدند، جناب عالی و مهندس 
احتشامی انتخاب شدید. از این بابت چه احساسی 

دارید؟

دکتر عامری: من از این بابت بسیار خوشحالم. همچنین از 
اینکه فرصتی پیش آمده تا بخشی از تجربیاتم را انتقال دهم 
خشــنودم. به هر حال وقتی در یک مجموعه تجربیات افراد 
قدیمی تر عنوان می شود، مهندسان جوان تر می توانند از آن 
استفاده کنند. از طرفی احساس می کنم به نوعی از زحمات 
من قدردانی شده اســت و این احساس بسیار خوبی هست. 
مثال همان قدردانی دکتر آموزگار بیشتر از جنبه مادی، حس 
قدردانی باعث می شد، بیشتر از قبل تالش و از خودگذشتگی 
داشته باشم. من همیشــه در جهت پیشرفت کشورم تالش 
کرده ام و ایــن قدردانی ها مطمئنا نیــروی مضاعفی به من 

می دهد.
من در راه تحصیل و کار سختی زیادی کشیدم ولی همچنان 

ذوق دارم.

خبرنامــه: از وقتی که در اختیار ما گذاشــتید، 
سپاسگزاریم.
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  خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران  سال سی ام  شماره 230 تا 232   بهار ٩٩ 

گردهمایی مهندسان دانشکده فنی ورودی سال 1348، پنج شنبه 5 دی در رستوران استادان 
دانشکده فنی، در پردیس شماره 2 برگزار شد. 

در این گردهمایی که به مناسبت پنجاهمین سال ورود این مهندسان به دانشکده فنی ترتیب 
یافته بود، جمع زیادی از فارغ التحصیالن و اعضای کانون و خانواده هایشان، شرکت داشتند.  
حاضران عالوه بر تجدید دیدار به بازگویی خاطرات خود پرداختند. همچنین بخش دیگری از 
مراسم به خواندن شعر و آواز و گرفتن عکس یادگاری اختصاص داشت. این محفل دوستانه 

برای برخی نیز سرآغاز آشنایی دوباره و بازآفرینی دوستی سال های جوانی بود.  
حضور دکتر منصور نیکخواه بهرامی، استاد برجسته و پیشکسوت فنی، از دیگر شیرینی های 

این گردهمایی بود. وی در سخنانی کوتاه به یادآوری خاطرات خود پرداخت. 
این مراسم با صرف ناهار دوستانه در کنار یکدیگر خاتمه یافت.

گردهمایی مهندسان دانشکده فنی 
ورودی سال 48 برگزار شد
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  خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران  سال سی ام  شماره 230 تا 232   بهار ٩٩ 

نخستین جلسه هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران در تاریخ 12 بهمن 1398 با حضور 
اعضای هیات مدیره در دفتر دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رییس دانشگاه تهران برگزار شد.  

در این جلسه ضمن ارایه گزارشــی از مراحل ثبت کانون، در خصوص برگزاری نخستین گردهمایی 
دانش آموختگان نیز بحث و تبادل نظر شــد و مقرر شــد کمیته ای برای تدوین اسناد باالدستی و 

آیین نامه های اجرایی این کانون تشکیل شود. 
الزم به ذکر است کانون دانش آموختگان دانشــگاه تهران به عنوان چتری جهت هم افزایی فعالیت 
کانون ها و انجمن های فارغ التحصیل دانشکده های مختلف دانشگاه تهران با حضور نمایندگان آنها 
)دانشکده فنی، دانشکده حقوق، دانشــکده مدیریت، دانشکده کارآفرینی و اقتصاد( تشکیل شده 
است. در جلسه هیات امنای این کانون، دکتر نیلی به عنوان رییس هیات مدیره و مهندس صالح آبادی 
)دبیرکانون فنی( به عنوان نایب رییس هیات مدیره انتخاب شــدند. همچنین آقایان دکتر محمود 
کمره ای )برق 58(، مهندس محمدرضا محمدآبادی کمره ای )مکانیک 51( و دکتر فرزاد آیت اهلل زاده 

شیرازی نیز در هیات مدیره کانون دانش آموختگان عضویت دارند.

برگزاری نخستین جلســه هیات مدیره کانون 
دانش آموختگان دانشگاه تهران
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  خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران  سال سی ام  شماره 230 تا 232   بهار ٩٩ 

دستیار کارشناس، اصول و مبانی کاربردی کارشناسان رسمی 
دادگستری برای رشته های راه و ساختمان و نقشه برداری

معرفی: این کتاب برای اســتفاده تمام کارآموزان کارشناسی و 
بازآموزی کارشناسان رسمی رشته عمران، راه و ساختمان، نقشه برداری و ... 
طراحی شده است و شامل مطالب کاربردی مهمی است. مانند: اصول و مبانی 
و نکات کاربردی طالیی؛ نمونه محاسبات و مثال ها؛ روش های مختلف تعیین 
انواع موضوعات مهم کارشناسی؛ انواع فرم و چک لیست تسهیل کننده؛ 
نمونه انواع گزارشات؛ پاســخ برخی ابهامات و سواالت ضروری؛ قوانین و 
ضوابط مرتبط در کارشناسی؛ اصول و نحوه کار و تهیه گزارش کارشناسی؛ 

مالحظات کارشناسی در خصوص سرقفلی و کسب یا پیشه یا تجارت و ...

مولفان: مهندس علی خزاعی زاده، کارشناس رسمی راه 
و ساختمان در حوزه کشوری، عضو واحد پژوهش کانون 

ک.ر.د. استان تهران 
مهندس شــهزاد علیزاده، عضو واحد پژوهش کانون 

ک.ر.د. استان تهران و کارشناس رسمی عمران
ناشر: پیک فرهنگ

تعداد صفحات: 750 صفحه
تاریخ انتشار: 1398  

چهارمین دوره اعطای نشان امین الضرب، 
23 دی ماه ١3٩٨ به همت اتاق بازرگانی 
ایران بــرای تقدیر و معرفــی کارآفرینان 
نمونه کشــور برگزار شــد. تعــدادی از 
اعضای کانون نیز در این مراســم حضور 
داشتند. در این مراسم از کارآفرینان برتر 
کشــور، پیشکســوتان، جوانان نوآفرین 

و پژوهشــگران عرصه اقتصــاد با اعطای تندیس و نشــان 
امین الضرب تقدیر به عمل می آید. 

تقدیرشدگان و دریافت کنندگان لوح و نشان عبارت بودند از:
 »میالد منشــی پور« )مکانیک ٨2(، فارغ التحصیل جوان 
فنی، از بنیانگذاران شرکت تپ سی و فعال و کارآفرین حوزه 

فناوری
 »سهیال ترابی فارسانی« به پاسداشت فعالیت پژوهشی در 

عرصه تاریخ تجارت
 استاد »علینقی مشایخی« به پاسداشت یک عمر فعالیت 
مطالعاتی در عرصه توســعه علم اقتصــاد، از اعضای انجمن 

مدیران صنایع
 »نصراله ایزدپناه« پیشکســوت صنعت و موسس شرکت 

استیل البرز، از اعضای انجمن مدیران صنایع
 »مهدی خان محمدی« پیشکســوت صنعت، کارآفرین و 

موسس گروه صنعتی نان سحر
 »نورالدین و شمس الدین نوربخش« پیشکسوتان صنعت، 

کارآفرین و بنیانگذاران گروه دامداران

دریافت کننــدگان نشــان و تندیــس 
امین الضرب بــه عنــوان »کارآفرین برتر 

کشور« عبارت بودند از: 
 »داود عابدی آملی« پیشکسوت صنعت و 
بنیانگذار گروه صنعتی تاژ، از اعضای انجمن 

مدیران صنایع
 »علی سالک نجاتی« پیشکسوت صنعت 
و بنیانگذار گــروه صنعتی نجاتی )آناتــا(، از اعضای انجمن 

مدیران صنایع
زندگی و کسب وکار »میالد منشی پور« 

میالد منشی پور )مکانیک ٨2(، بعد از اخذ مدرک کارشناسی 
مهندســی مکانیک از دانشکده فنی دانشــگاه تهران، برای 
ادامه تحصیل در رشته MBA به فرانسه رفت. بعد از اتمام 
تحصیل همان جا مشغول به کار شد و ١2 سال با شرکت های 
مختلف اروپایی و آمریکایی در بخش مشــاوره مدیریت کار 
کرد، تا این که دلش هوای وطن کرد و برگشت که به فضای 
استارت آپی ایران بپیوندند. وی با کمک دو نفر دیگر، حمید 
میهنی و هومن دمیرچی، کار راه اندازی یک سامانه هوشمند 
درخواســت خودرو، با نام »تپ ســی« را آغاز کــرد. خرداد 
١3٩٥ ارایه سرویس به شــهروندان تهرانی آغاز شد و پس 
از آن شــهرهای زیاد دیگری از این سرویس بهره مند شدند. 
»تپ ســی« تاکنون برای ١٤00 نفر اشتغال مستقیم ایجاد 
کرده و حدود یک میلیون راننده ثبت نام شــده دارد و تعداد 

زیادی از جوانان تحصیلکرده جذب این شرکت شده اند.

عالقمندان برای سفارش کتاب می توانند با شماره های 09123144397 و 09123206187 و 02122471493 تماس بگیرند. 
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