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بولتن داخلي كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران

گردهمایی مرداد ماه کانون
گردهمایی عمومی مرداد ماه  1392به ضیافت افطار اختصاص دارد
زمان :چهارشنبه  16مرداد  1392ساعت19:30: :
مکان:خیابان کارگر شمالی ،پردیس  2دانشکده فنی،
سرسرای ساختمان جدیددانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
در این مراسم امکان رای گیری الکترونیکی دوازدهمین دوره شورای عالی و هیات بازرسان فراهم است ،اعضایی
که در روزهایی  14و  15مرداد موفق به ثبت نام نشده اند می توانند با در دست داشتن کارت عضویت در این مراسم
حضور داشته و در انتخابات شرکت کنند.

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم کانون روز چهارشنبه  19تیر 1392
با حضور اعضای هیات مدیره و تعدادی از اعضای کانون در تاالر رجب بیگی
دانشکده فنی برگزار شد.
برنامه با ریاست سنی دکتر مرتضی زاهدی(راه و ساختمان  )44آغاز شد .دکتر
زاهدی تعداد کم حضار را به دلیل متقارن بودن با ماه مبارک رمضان دانست
و با توجه به انتخاباتی که کانون در پیش رو دارد ،امکان کنسلی این برنامه را
میسرندانست.
در این مجمع مهندس سیدرضا رفیعی طباطبایی (برق )49به عنوان رئیس،
مهندس خاطره لکستانی(شیمی )73به عنوان منشی و مهندس محمدباقر
عراقی (شیمی )42و مهندس علی اصغر گواهی(متالورژی )50به عنوان ناظر
این مجمع انتخاب شدند.
دستور کار توسط رئیس مجمع قرائت شد و سپس دبیر کانون ،دکتر
شکرچی زاده به قرائت گزارش شورای عالی برای حضار پرداخت .دکتر
شکر چی زاده به فعالیت های مهمی از قبیل موضع گیری کانون در خصوص
تاسیس دانشگاه البرز شماره  ، 2تشکیل کمیته تعامل ،پیگیری مسئله زمین
پونک و تمدید آن برای یک سال دیگر ،افتتاح دفتر شماره  2کانون در گیالن،
پروژه تاریخ شفاهی ،موضوع جمع آوری کمک برای زلزله زدگان آذربایجان
شرقی و تشکیل کمیته استراتژی کانون اشاره کرد که در سال گذشته انجام
شده است.
خالصه تصمیمات هیات مدیره در تیر ماه

با توجه به موافقت شورایعالی مفاد قرارداد خرید  3000نسخه از مجموعه نفیس« هفتهزار سال شکوه مهندسی ایرانی» منعقد گردید این مجموعه به پیشنهاد کانون و با طرح
محتواییموردتوافقطرفینبهمناسبتهشتادمینسالتاسیسدانشکدهفنیتهیهمیشود.
از آقایان دکتر حسین نعمت الهی(معدن  ،)49مهندس محمد حسین مهاجرین آریایی(راه و ساختمان  ،)44مهندس پرویز ونداد(مکانیک  ،)54دکتر مهدی چینی(عمران )80
و مهندس امیر اسماعیل حسن پور (مکانیک )89دعوت گردید تا به عنوان هیات اجرایی ،
انتخابات شورای عالی دوره  12را برگزار نمایند.
آیین نامه جایزه طرفه تهیه گردید .این جایزه به دانشجویان برتر مقطع دکتری تقدیمخواهد شد که هزینه های آن توسط بنیاد علمی فرهنگی مهندس مسعود طرفه(راه و
ساختمان  )22به نمایندگی سرکار خانم هما افضل همسر شادروان مهندس مسعود طرفه
تقبل شده است.
ایجاد دپارتمانی برای نگهداری و ساماندهی آرشیو صوتی و تصویری کانون مصوب گردید.مقرر شد ویژه نامه ای برای انتخابات تهیه شود .مطابق با اطالعیه های ایمیل شده ویژهنامه مذکور به چاپ نظرات اعضا و نامزدهای انتخابات پیرامون کانون اختصاص داده خواهد
شد.

دبیر کانون همچنین به تعداد اعضای وابسته و پیوسته کانون اشاره کرد که
در حال حاضر  10321نفر عضو کانون می باشند که از این تعداد  7649نفر
عضو پيوسته و  2672نفر عضو وابسته می باشند.
سپس مهندس روزبه صالح آبادی(عمران  ،)80خزانه دار کانون به ارائه
گزارش مالی برای حضار پرداخت .همچنین حق عضویت سال  1392نیز
به مبلغ 600،000هزار ریال تعیین شد .الزم به ذکر است تعدادی از اعضای
کانون با افزایش حق عضویت مخالف بودند ولی در نهایت با رای گیری این
مبلغ به تصویب مجمع رسید.
گزارش بازرسان نیز توسط مهندس سیدعلی میرپور(برق  )69بازرس کانون
قرائت شد .سپس تاریخ برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره شورای عالی
کانون توسط مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی ،رئیس هیات مدیره اعالم
گردید و با رای گیری تاریخ های  15 ،14و  16مرداد ماه برای برگزاری
انتخابات به تصویب مجمع رسید.
اخرین اجرای تئاتر شام با دوستان در کنار اعضای کانون
 140نفر از اعضای کانون و خانواده هایشان در روز چهارشنبه  26تیر
ماه به تماشای نمایش« شام با دوستان» در سالن تئاتر ایرانشهر نشستند.
کارگردانی نمایش « شام با دوستان» را آیدا کیخانی بر عهده داشت و در
آن نیکی کریمی ،امیر دالوری ،بهناز جعفری و احمد ساعتچیان نقش
آفرینی می کنند.
این تئاتر روایتگر زندگی دو زوجی است که به مشکلی برخورد می کنند و
برخورد تک تک اطرافیان با این موضوع را به نمایش می گذارد.

2
اطالعیه برگزاری انتخابات کانون

پيامنامه

بولتن داخلي كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران -مرداد1392

به اطالع کلیه اعضای کانون می رساند تاریخ انتخابات دوازدهمین دوره شورای عالی و هیات بازرسان کانون روزهای  15 ،14و  16مرداد ماه  1392تعیین شده است.
ضمن دعوت از اعضای عالقمند به عضویت در شورای عالی و هیات بازرسان کانون ،یادآور می شود آخرین مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ،پایان وقت اداری روز  6مرداد
ماه می باشد.
از این روتوجه اعضای محترم را به نکات ذیل جلب می نماید:
 جهت شرکت در انتخابات کانون ،تمام داوطلبان عضویت در شورای عالی ،هیات بازرسان و نیز رای دهندگان باید مطابق با آیین نامه انتخابات کانون ،حداقل حق عضویت دوسال از سال های  91،90و  92را پرداخته باشند .لطفا جهت اطالع از وضع حق عضویت پرداختی خود با دبیرخانه کانون تماس حاصل فرمایید.
احراز هویت رای دهندگان در کانون ضروری است ،لذا از اعضایی که تاکنون کارت عضویت خود را دریافت نکرده اند ،خواهشمند است هر چه سریع تر جهت دریافت کارتخود با دبیرخانه کانون تماس حاصل نمایند.
انتخابات این دوره فقط به صورت الکترونیک انجام می شود تا امکان شرکت بیشتر اعضا در آن فراهم شود .همچنین به اطالع می رساند دبیرخانه کانون در روزهای انتخاباتآماده اخذ رای الکترونیکی اعضا می باشد.
اعضا محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت کانون مراجعه کنند.

تسهیالت جدید ویژه اعضای کانون
به اطالع اعضا می رساند ،کمیته تعامل کانون توانست پس از رایزنی هایی با دانشکده
فنی امکان استفاده از کتابخانه مرکزی دانشکده فنی دانشگاه تهران را با ارائه کارت
عضویت معتبر کانون برای اعضا فراهم آورد.
همچنین اعضا می توانند با دریافت معرفی نامه با امضای دبیر کانون جهت امانت
گرفتن و خارج نمودن کتاب از کتابخانه به دبیرخانه کانون مراجعه نمایند.

مهندس حامد لیثی موفق به اخذ مدرک دکترا شد
مهندس حامد لیثی ( عمران  )84در خرداد ماه  ،1392با دفاع از رساله دکتری
خود با عنوان «بهسازی لرزه ای دیوارهای برشی بتنی آسیب پذیر با استفاده از الیاف
کربن» ،موفق به دریافت مدرک دکتری خود از دانشگاه مک گیل در کانادا شد.
ایشان در دوره کارشناسی موفق به کسب رتبه سوم در مسابقات مکعب بتنی در
بوستون آمریکا شد .وی همچنین در مقطع کارشناسی ارشد هدایت برخی از پروژه های
پژوهشی و صنعتی را در انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده فنی بر عهده داشت.
دکتر لیثی در حال حاضر در دانشگاه اتاوا در کانادا مشغول تحقیق در زمینه تعیین
نرخ خوردگی میلگردهای فوالدی در ساختمان های بتنی می باشد.
همچنین در مدت حضورشان در کانادا با کمک چند تن دیگر از دانش آموختگان
مقیم مونترال و با همکاری کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه
تهران دو گردهمایی فارغ التحصیالن دانشکده فنی در شهر مونترال را برگزار کردند.
همچنین ایشان در جمع آوری اعانات فنی دوستان در آمریکا و کانادا به زلزله زدگان
آذربایجان شرقی کمک شایانی نمود
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران ،این موفقیت را تبریک
و آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان را دارد.

صعود به قله کلون بستک
تیم کمیته ورزشهای کوهستانی کانون فارغ التحصیل دانشکده فنی در تاریخ 14
تیر ماه  1392به همراه  11نفر از اعضا کانون موفق به صعود قله  4150متری کلون
بستک شد.
حرکت برنامه ساعت  6:40از درب دانشکده فنی امیر آباد به وسیله یک دستگاه
مینی بوس آغاز شد .گروه در ساعت  8:45به گردنه دیزین ،ابتدای جاده خاکی
منتهی به دکل مخابراتی رسیده و همان جا پیاده شدند .پس از حدود  40دقیقه
پیاده روی ،ابتدای یال تا ساعت  9:45برای صبحانه توقف کردند ،سپس از روی
یال و از مسیر پاکوب که کامال مشخص است به ادامه راه پرداختند .هنگامی که
گروه دقیقا از روی یال حرکت می کرد باد نسبتاً شدیدی می وزید .با سه یا چهار
استراحت کوتاه ،حوالی  12:20به قله رسیدند و اعضا  45دقیقه روی قله استراحت
کردند و عکس یادگاری گرفتند 2 .نفر از اعضای تیم که کمی آهسته تر حرکت
می کردند با حدود  50دقیقه اختالف به تیم ملحق و موفق به صعود قله شدند.
سپس گروه به سمت پایین حرکت کرد و ساعت  2:15روی قسمتی از یال که
مسطح می شد برای ناهار توقف کردند و در نهایت در ساعت  15:05به طرف مینی
بوس راهی شدند و در ساعت  19به تهران رسیدند.
سرپرستی این برنامه بر عهده مهندس ترانه رضایی بود.

کوه پیمایی در دشت الر
برنامه دشت الر کمیته ورزشهای کوهستانی در تاریخ  9و  10خرداد ماه  1392با سرپرستی مهندس البرز صمدی(برق  )91و با کمک نرگس
صالحی برگزار شد .هدف از این برنامه بازدید از پارک ملی الر قبل از ورود عشایر به منطقه بود .این برنامه در ساعت  15:00روز پنج شنبه از درب
شرقی پردیس دانشکده های فنی آغاز شد .پس از رسیدن به محل شب مانی در کنار پاسگاه محیط بانی ،آموزش در مورد نحوه برقراری چادر
به اعضا داده شد .صبح فردا پس از صرف صبحانه تیم در ساعت  8صبح با هدف بازدید از دریاچه و دشت الر شروع به پیاده روی کرد .متاسفانه
به علت کم آبی و عقب نشینی دریاچه گروه موفق به بازدید از دریاچه نشد .در نهایت در ساعت  12:30حرکت به سمت ماشین آغاز شد .در این
برنامه پس از برگزاری جلسه انتقاد و پیشنهاد تصمیم گرفته شد برنامه های کمیته کوهنوردی کمی سنگین تر برگزار گردد.
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راه اندازی آزمایشگاه فرایندهای سبز دانشکده
مهندسی شیمی دانشکده فنی

کمیته ورزش کانون روز یکشنبه  2تیر تعداد  60نفر از اعضای کانون و دانشجویان
را برای تماشای بازی والیبال ایران و صربستان و در تاریخ  22تیر  1392تعداد 210
نفر از اعضا را برای تماشای بازی والیبال ایران و آلمان ،در سالن  12هزار نفری
آزادی گرد هم آورد.
این برنامه ها با استقبال خوب اعضا رو به رو شد و همگی راس ساعت مقرر در هر دو
برنامه مقابل ورودی مجموعه ورزشی آزادی منتظر ورود به سالن بودند.
بلیط های ورود به سالن نیز توسط مهندس محمد شریف زاده بوشهری( استخراج و
اکتشاف نفت  ،)1339عضو و کاپیتان تیم ملی ایران در سال های  1333تا 1339
و با همکاری فدراسیون والیبال ایران بصورت افتخاری (رایگان) در اختیار اعضای
کانون قرار گرفته بود.
در بازی ایران و آلمان به دلیل استقبال اعضا و محدودیت در بلیط تعدادی از اعضا
از طریق کانون اقدام به خرید بلیط نمودند .دربازی اول با پیروزی  3بر  2تیم
ایران(قهرمان آسیا) برابر صربستان(قهرمان اروپا) به پایان رسید و این اولین پیروزی
ایران در لیگ جهانی والیبال بود و در بازی دوم با پیروزی آلمان به پایان رسید.

منظومه شمسی وحشی وحشی ماه ،عنوان ماهنامه
گیتانما در شماره نهم به صاحب امتیازی دکتر
منصور نیکخواه بهرامی ،استاد بازنشسته دانشکده فنی
می باشد.
بابک نیکخواه بهرامی در سخن سردبیر به علم ژنتیک
پرداخته است .به گفته وی علم ژنتیک نه تنها می تواند
به پیشرفت علم پزشکی در آینده کمک کند ،بلکه
شاید بتواند تاریخ تکامل و مهاجرت انسان ها را نیز
که شاید هزاران سال است شواهد آن از بین رفته اند،
مشخص سازد.
در این نسخه همچنین به آخرین نوای پرندگان مهاجر،
اجداد گم شده ما ،مزرعه های شگفت انگیز ترنسیلوانیا
و بازگشت کروکدیل های برزیل پرداخته شده است.
فصلنامه سینما و ادبیات در شماره سی و هفتم خود که
به صاحب امتیازی همایون خسروی دهکردی( برق) 55
منتشر می گردد ،به موضوع سینمای ایتالیا ،و گفتگو با
مسعود کیمیایی پرداخته است.
همچنین آسیب شناسی روایت در ادبیات داستانی
ایران ،لوکیشن در سینمای ایران ،میزگردی با حضور
کیانوشعیاری،پرویزشهریاری،محمدعلیباشهآهنگر
از دیگر موضوعاتی است که در این نسخه می خوانیم.
این اولین شماره از دهه دوم فعالیت مجله سینما
و ادبیات است .نگاه کوتاهی به حاصل این ده سال
فعالیت نشان می دهد که هر شماره سینما و ادبیات در
مقایسه با شماره های قبلی گامی به پیش برده است.

برنامه های تابستانی کمیته بازدید
شهمیرزاد

 24و  25مرداد

قلعه الموت

 7شهریور

اِلیت به دِلیر

 21و  22شهریور

آبشار شاهاندشت  29شهریور

جشن فارغ ا لتحصیلی دانشکده مهندسی مکانیک
جشن فارغ التحصیلی دانشکده مهندسی مکانیک  6تیر ماه  1392با حضور
فارغ التحصیالن و خانواده هایشان و تعدادی از استادان دانشکده مکانیک برگزار گردید.
این جشن به یاد ماندنی را خود فارغ التحصیالن تدارک دیدند و در این جشن
دکتر محمدرضا حائری یزدی  ،معاون آموزشی دانشکده مکانیک ،مهندس
عبدالحمید حنانه و دکتر رحیمیان شرکت کردند.
در این مراسم که ویژه ورودی های سال  88بود ،برنامه موسیقی ،مسابقات و دیگر
برنامه های جالب و دیدنی برای همه تدارک دیده شده بود.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور ،گروه
آموزشی پارس ،انجمن آموزش عالی ایران و کانون مهندسین فارغ التحصیل
دانشکده فنی دانشگاه تهران از حامیان این مراسم بودند.

برنامه های  6ماه اول گروه
ورزش های کوهستانی
قله توچال

3و 4مرداد

قله دماوند( غربی ) 10و  11مرداد
قله دماوند (شمالی) 13تا  15شهریور

گیـــتانما

تماشای بازی لیگ جهانی والیبال

کتاب شناسایی کانی های رسی به روش طیف
سنجی پراش پرتو ایکس ( )XRDتوسط مهندس
گلناز جوزانی کهن(معدن  )82ترجمه شده و از سوی
موسسه انتشارات ستایش منتشر شده است.
در این اثر برای اولین بار فصل های کاربردی کتاب
معروف «X-Ray Diffraction and the
Identification and Analysis of Clay
 »Mineralsتالیف مور و رینولدز به زبان فارسی
ترجمه شده است.
این کتاب در پنج فصل تهیه و به قیمت  84000ریال
به فروش می رسد.

سینماوادبیات

آزمایشگاه فرایندهای سبز دانشکده مهندسی شیمی به سرپرستی دکتر امید توکلی ،استادیار
دانشکده مهندسی شیمی و با هدف برنامه های زیست محیطی تحت عنوان های «شناسایی
و طبقه بندی فاکتورهای شاخص آالینده در پساب های صنعتی»  « ،فناوری های نوین در
پاکسازی محیط زیستی(آب ،خاک و پساب)» « ،فناوری های نوین در کاهش انتشار آالینده های
هوا» « ،تدوین استانداردها و دستورالعمل های برنامه های پایش و پاکسازی محیط زیست»،
« مدلسازی روش های مختلف پاکسازی» « ،مدیریت پسماندهای صنعتی» و « تحلیل اثرات
زیست محیطی در واحدهای صنعتی» شروع به فعالیت کرد.
این گروه تحقیقاتی برخاسته از دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی بنا دارد به منظور
انجام مسئولیت های خود در قبال حفظ محيط زيست ،تامین منابع انرژی و همچنین تبیین
جایگاه بی بدیل دانشگاه تهران در این عرصه بخش عمده ای از پژوهشهای خود را به سمت
توليد دانش فني مورد نیاز در جهت پاسخگویی به نيازهاي روز جامعه در حوزه محيط زيست
و انرژي و همکاری با کليه صنايع فعال کشور متمرکز نماید .پایش وضعیت کنونی کشور نشان
میدهد که آلودگیهای نفتی ناشی از حوادث زیست محیطی در واحدهای مختلف صنعت نفت
و گاز و پتروشیمی الزم است در اولویت این گروه قرار گیرد.
همچنین از اهداف برنامه های انرژی با تاکید روی مسائل زیست محیطی به موضوعاتی از
قبیل انجام پروژههای تحقیقاتی در زمینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر با تاکید ویژه بر روی
بیودیزل ،بیواتانول و هیدروژن در راستای جایگزینی مصرف سوختهای فسیلی و کاهش
انتشار آالیندههای زیست محیطی ،فناوریهای نوین بیولوژیکی ،شیمیایی و فیزیکوشیمیایی
در تولید انرژی ،راهکارهای افزایش کارایی انرژی در واحدهای صنعتی می پردازد.

معرفی انتشارات خانواده فنی

شناساییکانیهایرسی

براساس مصوبه هیات رییسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم کانون که در
تاریخ  19تیر ماه برگزار گردید ،حق عضویت سال  1392مبلغ  600،000ریال به
تصویب مجمع رسید ..از اين رو از شما عضو محترم دعوت می شود ضمن مشارکت
در فعاليت های کانون و با پرداخت حق عضويت ،کانون را در راستای نيل به اهداف
خود ياری فرمائيد.
اعضای محترم میتوانند مبالغ حق عضویت خودرا به بانک ملت(جام) شماره
حساب 2357118/52بنام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه
تهران واریز و فیش مربوطه را به شماره نمابر 88639735فکس نمائید و یا جهت
سهولت در پرداخت عالوه بر حسابهای دیگر کانون به شماره حساب ملت کارت
 6104337067552727بنام آقای مهندس روزبه صالح آبادی (خزانه دار کانون)
واریزنمائید.
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ليست تسهيالت ويژه براي اعضا

پيامنامه

كانون آخرين تغييرات تسهيالت رفاهي خود را در سال  1392به شرح زير اعالم مي دارد.
اعضاي محترم كانون مي توانند با ارایه كارت عضويت معتبركانون به مراكز زير مراجعه نموده
و از تسهيالت ارائه شده استفاده نمایند.

خدماتدرمانی

کلینیک دندانپزشکی دکتر کلباسی با  30درصد تخفیف
کلینیک دندانپزشکی نور با  20درصد تخفیف

بولتن داخلي كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران  -مرداد1392

دفتر مشترک وکال و مهندسان

وکالت و مشاوره حقوقی -حقالزحمه پس از موفقیت
 56 -09123018256و 88377655

مشاور امور مهاجرت
بهزاد موالئی
22355674

ورزش

عضویت ساالنه باشگاه انقالب تهران با  30درصد تخفیف
مرکز غواصی کیش با  10درصد تخفیف
استخر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران با 25درصد تخفیف
استخر مجموعه ورزشی باشگاه انقالب با40درصد تخفیف
استخر جماران با30درصد تخفیف (ویژه بانوان)
استخرشهیدفهمیدهبا40درصدتخفیف
استخر یاس بانوان با 30درصد تخفیف (ویژه بانوان)

آموزشگاهزبان

آموزشگاه عالمه قطب راوندی با  20درصد تخفیف

آژانسهواپیمایی

آژانس رهادگشت آریا با  5درصد تخفیف پروازهای خارجی و  2در صد تخفیف
پروازهای داخلی

فروشگاه

فروشگاه ورزش کوه با  15درصد تخفیف
فروشگاه کوه اسکی با  10درصد تخفیف

رستوران

رستوران البرز واقع در خیابان سهروردی شمالی با 15درصد تخفیف
رستوران نرگس واقع در خیابان اقدسیه با  15درصد تخفیف
رستوران هتل نیلو پایین تر از میدان ونک با  20درصد تخفیف
رستوران آریا واقع در میدان تجریش با 10درصد تخفیف
رستوران ASPواقع در شیخ بهایی با  15درصد تخفیف
رستوران تماشا واقع در مجتمع تجاری میالد نور با 10درصد تخفیف
پیتزا رز(راز سابق)واقع در میدان ونک با  10درصد تخفیف
پیتزا ناپولی واقع در مالصدرا با 10درصد تخفیف
پیتزا رومانا واقع در سعادت آباد با  10درصد تخفیف
رستوران کارینا واقع در سعادت آباد با  20درصد تخفیف
رستوران کریستال واقع در فرمانیه با 20درصد تخفیف

هتل

هتل نارنجستان واقع در محمودآباد از تاریخ  1392/2/25لغایت  1392/7/1با 25درصد
تخفیف و از تاریخ  1392/7/1لغایت  1392/12/26با  40درصد تخفیف

کتاب

موسسه انتشارات دانشگاه تهران با  10درصد تخفیف
آتلیه هنر با  30درصد تخفیف
نشرچشمه با  10درصد تخفیف
نشر رود با  10درصد تخفیف
ماهنامه نشنال جئوگرافیک با 30درصد تخفیف

دارالترجمه

تبریک

جناب آقای مهندس کامبیز کامیاب مقدم (عمران )1379
قدم نو رسیده را تبریک و تهنیت عرض نموده ،سالمتی و سعادتان را از خداوند متعال
خواستاریم.

تسلیت

جناب آقای مهندس محمدتقی مطلبی(معدن)1344
کانون درگذشت همسرگرامیتان را تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای آن مرحومه
آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان محترم سالمتی و طول عمر آرزومند است.

بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت جناب آقای مهندس عالءالدین روحانی
(راه و ساختمان ) 1321را به اطالع اعضاء محترم کانون می رساند .از خداوند منان برای
روح بزرگ آن مرحوم طلب آمرزش و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت
می نمائیم.

ليست اعضايي كه كارت آنها آماده تحويل است
عسکری مجدآباد کهنه ،فرج
دروی ،سودابه
آبشاری ،محسن
اهلل
ده سروی ،حمید
اروندی ،نادر
قدس ،عباس
ذاکری ،بهاره
اسداله خان والی ،اکبر
کتیرائی ،مصطفی
رحیمی خامنه ،حسین
اطاعتی ،کوروس
کریمی ،سیدسعید
رشیدی ،نیما
اکثیرمنفرد ،الهام
کمره ای ،محمود
اکثیرمنفرد ،سیدظراهلل رضایی ،محمدحسین
کیاپورنیا ،فرزین
رهبر ،امیر
انصاری نیک ،سپهدار
گلزاری ،ابوعلی
زند ،رضا
بهبودی ،نوشین
متقی ،فرهاد
زندی ،علیرضا
بهروز ،روزبه
متولی زاده اردکانی،نیما
سامی ،فرزانه
بهمنش ،حمیدرضا
مرتضوی ثمرین ،محمدرضا
سلیمانی ،علی
توسلی حجتی ،محمد
مرنديان ،مریم
سیفی ،بهزاد
ثقفی ،باقر
شریف زاده بوشهری ،محمد مفیدی ذاتی ،رضا
جوزانی کهن ،گلناز
موسوی احمدی ،محمود
حسن زاده امین ،احسان شهبازی ،سهراب
میثمی ،لطف اهلل
صمدی راد ،گلناز
حمیدی ،احمد
میرزائی ،سارا
ضیائی ،مجید
حمیدی ،حمید
حوصله دار صابر ،عزیز

اطالعیه کمیته ورزش

به اطالع اعضای محترم می رساند دوره های آموزشی قایقرانی در استادیوم آزادی با 50
درصد تخفیف تمدید شده است.
این دوره ها بصورت  36جلسه  2ساعته بوده و تا آخر اسفند  1392قابل استفاده برای
اعضا می باشد.
زمان استفاده از این کالس ها به صورت ذیل می باشد:
آقایان :روزهای فرد از ساعت  8الی  10:30روزهای زوج از ساعت  15الی  17و  17الی 19
بانوان :روزهای زوج از ساعت  8الی  10:30و روزهای فرد از ساعت  15الی  17و  17الی 19
هزینه برای هر نفر  100،000تومان می باشد .جهت ثبت نام با دبیرخانه تماس
حاصل نمایید.

دارالترجمه رسمی فرهنگ با  35درصد تخفیف
دارالترجمه رسمی پارسا با  25درصد تخفیف
اعضا می توانند با ارائه کارت عضویت کانون در این مراکز از تسهیالت آن مرکز برخوردار
شوند.
همچنین اعضای محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به دبیرخانه و سایت کانون
 www.fanni.infoمراجعه نمایند.

پيامنامه

دبیرخانه کانون
نشاني :تهران ,خيابان كارگرشمالي ,كيومرث
شكراهلل (يكم) شماره 133
كدپستي1413684941 :
صندوق پستي14395-495 :
تلفن88026365-6 :
فكس88639735 :
Email:info@fanni.info
Email: fannialumni@ut.ac.ir
Web: www.fanni.info
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پیامنامه

پيامنامه

