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گردهماییمردادماهکانونبرگزارشد
گردهمایی مرداد ماه کانون به تماشای تئاتر اختصاص داشت .در این گردهمایی که عصر چهارشنبه  24مرداد در تماشاخانه ایرانشهر برگزار
شد 60 ،نفر از اعضای کانون به تماشای تئاتر «بیتابستان» نشستند .نویسنده و کارگردان این تئاتر امیررضا کوهستانی بوده و در آن لیلی
رشیدی ،سعید چنگیزیان و مونا احمدی به ایفای نقش میپردازند.

گردهمایی عمومی شهریور کانون:

اکران مستند

« مادر زمین»
با حضور عوامل و دست
اندرکاران فیلم
تاریخ اکران  :چهارم مهر ماه هزار و سیصد و
ونود و هفت
ساعت  17:00:الی 19:00
محل برگزاری  :تاالر شهید چمران دانشکده فنی
دانشگاه تهران
جهت هماهنگی با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید
88997690-88998135
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دانشگاهتهراندرجمع۱۰دانشگاهبرترجهاندررشتهمهندسیمکانیک

دانشگاه تهران در نظام رتبهبندی  ۲۰۱۸دانشگاه ملی تایوان ،در
رشته مهندسی مکانیک جایگاه نهم جهان را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران ،براساس نظام رتبهبندی
دانشگاه ملی تایوان که دانشگاهها را در سه محور بهرهوری پژوهش،
تاثیر پژوهش و تعالی پژوهش مورد ارزیابی قرار میدهد ،دانشگاه
تهران در جایگاه نخست ملی و رتبه  ۳۶۷جهانی قرار دارد.براساس
گزارش  ۲۰۱۸این نظام رتبهبندی ،دانشگاه تهران با رتبه  ۹در موضوع
مهندسی مکانیک و رتبه  ۷۹در زمینه مهندسی ،برترین دانشگاه
ایرانی است.الزم به ذکر است که از تعداد  ۸۳۷دانشگاهی که در این
رتبهبندی مورد بررسی قرار گرفتهاند  ۹دانشگاه ایرانی حضور دارند
دانشگاههای ایرانی حاضر در رتبهبندی سال  ۲۰۱۸دانشگاه
ملی تایوان
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پذیرش دانش پذیر در بیست و یکمین دوره ام بی ای

پذیرش دانشپذیر در بیست و یکمین دوره  MBAکوتا همدت
پردیس دانشکد ههای فنی توسط دفتر آموز شهای عالی تخصصی
آغاز شده است.
شرایط اختصاصی داوطلبان به این شرح است:
*دارشتن مدرک کارشناسی و یا باالتر در یکی از رشتههای فنی
مهندسی ،مديريت  ،مهندسي كشاورزي  ،علوم اقتصادي  ،رياضي  ،علوم
كامپيوتر  ،شيمي  ،فيزيك  ،آمار و حسابداري از دانشگا ههای داخل
و یا خارج که به تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسیده باشد.
*متقاضیان با مدرک معادل مجاز به شرکت در دوره نیستند.
*داشتن حداقل میانگین  14از  20در مقطع کارشناسی و یا 15
از  20در مقطع کارشناسی ارشد.
دفتر آموز شهای عالی تخصصی از بین متقاضیان حداکثر  30نفر
را براساس کیفیت سوابق آموزشی و شغلی برای شرکت در دوره
انتخاب خواهد کرد .در صورتی که تعداد واجدین شرایط بیش از
ظرفیت اعالم شده باشد ،سوابق آنان در دور ههای آتی همراه با
سوابق متقاضیان جدید مجددا بررسی خواهد شد.داوطلبان برای
شرکت در دوره میتوانند به سایت اینترنتی tim://eng.ut.ac.
 ir/MBA.htmمراجعه و با تکمیل فرم مربوطه نسبت به ثبت
نام اقدام کنند.تاریخ ثبت نام حداکثر تا هفته چهارم شهریورماه
 ۹۷است .عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به این
آدرس مراجعه کنند.قابل توجه آنکه اعضای کانون میتوانند
از تخفیف ویژه برای ثبت نام در این دور ه استفاده کنند.
حضورپارکعلموفناوریدرسیوپنجمینکنفرانسجهانیپارکهایعلموفناوریومناطقنوآوری

 ۱۰دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبهبندی دانشگاه ملی تایوان
سال ۲۰۱۸

کسبجایزهمهندسیهیدرولیکدرمناطقخشکتوسطدکترکارآموز
جایزه مهندسی هیدرولیک در مناطق خشک
به دکتر محمد کارآموز استاد دانشکده مهندسی
عمران پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
تعلق گرفت.این جایزه به عنوان سهم اصلی در
هیدرولیک ،هیدرولوژی ،برنامهریزی ،آبیاری
و زهکشی ،توسعه نیروی برق هیدروالکتریکی
و ناوبری قابل اجرا برای آب و هوای خشک
یا نیمه خشک و یا کمک به درک و توسعه
تکنولوژی جدید در حوضههای شناخته میشود.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،در سیوپنجمین کنفرانس جهانی
پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری که با مشارکت  ۵۰کشور جهان
برگزار شد ،شرکت کرد .به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران به نقل از
یوپنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری
پارک علم و فناوری ،س 
و مناطق نوآوری ( )2018 IASPتوسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و
با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری؛ استانداری و شهرداری اصفهان از  11تا  14شهریور  ،۱۳۹۷با حضور
رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،برگزار شد.این کنفرانس که یکی
از مهمترین رویدادهای بینالمللی در حوزه اقتصاد و شرکتهای دانشبنیان
محسوب میشود ،پس از سیوچهار دوره ،برای نخستین بار به میزبانی جمهوری
اسالمی ایران با حضور مسئوالن کشوری و حداقل شرکتکننده از کشور جهان
در مهمانسرای عباسی اصفهان برگزار شد .موضوع این کنفرانس «حرکت به
سوی شهرها و جوامع پایدار ،پرورش و ترویج اکوسیستمهای نوآوری» بود.
در این رویداد چگونگی بهرهمندی از ظرفیت نهادهای توسعه فناوری به ویژه
پارکهای علم و فناوری برای رفع مشکالت شهرها و رسیدن به توسعه پایدار
بررسی شد.پارک علم و فناوری دانشگاه تهران همچنین به همراه  ۲۱کشور
جهان در نمایشگاه سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و
مناطق نوآوری شرکت کرد و به همراه کشورهایی همچون مالزی ،ترکیه ،فرانسه
و دیگر کشورهای داخلی و خارجی به ارایه آخرین تحوالت مراکز خود و ارایه
تجربیات و دستاوردها و قابلیتهای نهادهای پشتیبان شرکتها و موسسات
دانشبنیان پرداخت.رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در حاشیه
سیوپنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری ،در
جلساتی با روسای پارکهای ایتالیا ،فرانسه ،پرتغال ،آفریقای جنوبی و ترکیه با
هدف همکاریهای مشترک در شبکهسازی بین شرکتها و همکاری مشترک
در انتقال تکنولوژی ،انکوباسیون بینالملل ،همکاری مشترک در استارتآپها
بحث و تبادل نظر کرد.در این کنفرانس سه روزه ،رییس و دبیرکل انجمن پارک
های علم و فناوری جهان ،وزیر علوم افغانستان ،سفیرانی از بیش از  ۳۰کشور
و کارشناسان پارک های علم و فناوری  ۵۰کشور جهان حضور داشتند.
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خبرنامه بهار منتشر شد
جشن ساالنه کانون فارغ التحصیالن
1346
گزاریش ویژه  :زلزله
گفتگو با مهندس شریف زاده بوشهری
تجلیل از دکتر صادق آذر

رونماییازدستگاه«اندازهگیریزاویهتماس،کششسطحیوانرژیسطح»دردانشکدهفنی

دستگاه اندازه گیری زاویه تماس ،کشش سطحی و انرژی سطح
به همراه نرم افزارهای مربوطه ،روز شنبه  ۱۷شهریور ماه ،در سالن
اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکدههای فنی با
حضور معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
مدیران انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ،رییس
پردیس دانشکدههای فنی ،رییس دانشکده مهندسی مکانیک ،سرپرست
تیم تحقیقاتی مرکز نانومهندسی سطح دانشگاه تهران ،اعضای هیات
علمی و دانشجویان ،رونمایی شد.به گزارش روابط عمومی پردیس،
محصول فوق حاصل چندماه تالش و پژوهش محققان مرکز تحقیقات
نانومهندسی سطح دانشگاه تهران است که در قالب شرکت دانش بنیان
ژیکان تجاری سازی شده است .این دستگاه با ویژگیهای منحصر بفرد
خود امکان رقابت با نمونههای خارجی را با قیمتی به مراتب پایین تر،
داراست .استفاده اصلی این دستگاه در آزمایشگاههای مهندسی سطح،
شیمی و پلیمر ،رنگ و رزین ،نساجی و صنایع مرتبط با این موارد و به
ویژه واحدهای تحقیق و توسعه صنایع گوناگون است.از دیگر محصوالتی
که تیم تحقیقاتی مرکز نانومهندسی سطح دانشگاه تهران به سرپرستی
دکتر سیدفرشید چینی پیش از این موفق به تولید آن شدهاند ،میتوان به
پوششهای فوقآبگریز و فوقآبدوست ،اسپری آبگریز کننده شیشه،
پودر جاذب رطوبت (به عنوان راهی برای تولید آب شرب) ،دستگاه
تست تنش برشی بین یخ و سطح و دستگاه ترموسایکلر اشاره کرد.
دانشجویفنی،برندهمدالنقرهمسابقاتملیمهارتدررشتهمکاترونیک
دانشجوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر موفق به کسب مقام دوم کشوری
(مدال نقره) در مسابقات معتبر ملی مهارت در رشته مکاترونیک شد.به گزارش روابط
عمومی پردیس ،ارسالن امیر علیزاده ،دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه کنترل
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و عضو آزمایشگاه تعامل انسان و ربات ،در مسابقات
ملی مهارت در رشته مکاترونیک که از سوی سازمان آموزش فنی حرفهای کشور برگزار
میشود ،موفق به کسب مقام دوم کشوری (مدال نقره) شد.تاکنون  ۱۷دوره از مسابقات
ملی مهارت (المپیاد مهارت) در ایران برگزار شده است و در تیر  ۱۳۹۷نیز ۵۴۴
شرکتکننده از منتخبان استانی در  ۳۳رشته مهارتی و در قالب هجدهمین دوره
از مسابقات به رقابت پرداختند که ارسالن امیرعلیزاده ،دانشجوی کارشناسی ارشد
مهندسی برق ،توانست در این مسابقات به مدال نقره کشوری رشته مکاترونیک دست
یابد.برگزیدگان نهایی هجدهمین مسابقات ملی مهارت ،پس از شرکت در اردوهای
آمادهسازی در رشتههای منتخب به
چهل و پنجمین مسابقات جهانی مهارت
 ۲۰۱۹که در روسیه برگزار میشود،
اعزام خواهند شد.کانون مهندسین
فارغالتحصیل دانشکده فنی دانشگاه
تهران کسب این افتخار را به این عزیز
و خانواده بزرگ فنی تبریک گفته و برای
ایشان موفقیتهای آتی را آرزومند است.
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SPIEایراندررتبهبندیشانگهای۲۰۱۸
دانشگاهتهران،برتریندانشگاه

دانشگاه تهران در رتبهبندی شانگهای  ۲۰۱۸جایگاه برترین دانشگاه ایران را به خود
اختصاص داد .به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران ،در جدیدترین رتبهبندی شانگهای،
دانشگاه تهران توانست به عنوان تنها دانشگاهی ایرانی ،در بین  ۴۰۰دانشگاه برتر جهان قرار
گیرد.بر اساس این گزارش ،رتبهبندی منتشر شده در سال  ۲۰۱۸شانگهای ۱۰۰۰ ،دانشگاه
برتر جهان را پوشش میدهد .در رتبهبندی سال  ۲۰۱۸دانشگاه هاروارد ،دانشگاه استنفورد
و دانشگاه کمبریج به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند.شانگهای یکی از
سه نظام معتبر رتبهبندی در سطح بینالمللی است .کیفیت آموزش ،کیفیت اعضای هیات
علمی ،برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه چهار معیار به کار برده شده در نظام رتبهبندی
شانگهای است که توسط شش شاخص ارزیابی می شوند.منابع گردآوری داده در این
رتبهبندی شامل وبسایتهای جوایز نوبل ،مدال فیلدز ،پایگاههای اطالعاتی و اطالعات
آماری دولتی است .اطالعات پژوهشی دانشگاهها نیز از پایگاه استنادی  ISIاستخراج
میشود.در رتبهبندی سال  ۲۰۱۸دانشگاه تهران مانند سال  ۲۰۱۷توانست با کسب رتبه
در بازه  ۳۰۱-۴۰۰در جمع  ۴۰۰دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد .دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نیز توانست در سومین حضور خود در رتبهبندی شانگهای ،جایگاهی در بازه ۴۰۱-۵۰۰
در سال  ۲۰۱۸را کسب و جایگاه دوم کشوری را از آن خود کند.از میان دانشگاههای
ایرانی دارای رتبه زیر  ،۱۰۰۰دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران در
بازه  ،۵۰۱-۶۰۰دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه تربیت مدرس در بازه ۶۰۱ -۷۰۰
و دانشگاههای صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی در بازه  ،۷۰۱-۸۰۰دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه شیراز و دانشگاه
تبریز در بازه  ۸۰۱-۹۰۰و دانشگاه علوم پزشکی ایران در بازه  ۹۰۱-۱۰۰۰قرار دارند.

طراحیوساختسیستمجامعغربالگریهوشمنداولیهاتیسمدردانشکدهفنی
سیستم جامع غربالگری هوشمند اولیه اُتیسم توسط دانشیار دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران طراحی و
ساخته شد .به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران ،دکتر منوچهر (هادی)
مرادی ،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس
دانشکدههای فنی در پروژهای که از سال  ۱۳۹۶توسط گروه هوش ماشین
و رباتیک و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی آغاز شده بود،
موفق به طراحی و ساخت «سیستم جامع غربالگری اُتیسم» شد.این سیستم،
شامل ترکیبی از سیستمهای مختلف غربالگری اولیه اُتیسم است که توسط
این گروه طراحی و آزمایش شده است .از مزایای سیستم جامع غربالگری اولیه
اتیسم میتوان به قابلیت اطمینان باال در غربالگری این بیماری در کودکان اشاره
کرد.همچنین با توجه به اینکه این سیستم دارای قابلیت نصب در مراکز درمانی
سراسر کشور است ،باعث کاهش نیاز به متخصص برای انجام غربالگری اولیه
خواهد بود .نمونه اولیه این سیستم طراحی و آزمایش شده و نمونه دوم آن در
حال ساخت است.این سیستم ،شامل ترکیبی از سیستمهای مختلف غربالگری
اولیه اتیسم بوده که توسط این گروه طراحی و مورد آزمایش قرار گرفته است.
از مزایای سیستم جامع غربالگری اولیه اتیسم میتوان به قابلیت اطمینان باال
در غربالگری این بیماری در کودکان اشاره کرد؛ همچنین با توجه به اینکه این
سیستم دارای قابلیت نصب در مراکز درمانی واقع در سراسر کشور است ،لذا
باعث کاهش نیاز به متخصص برای انجام غربالگری اولیه خواهد بود .نمونه
اولیه این سیستم طراحی و آزمایش شده و نمونه دوم آن در حال ساخت است.
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4
جویندگان کار
کد 6758 :رشته :مهندسی عمران
تخصص :سازه هیدرولیکی
تجربه :طراحی پل
سابقه  6 :سال نوع همکاری :تمام وقت
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کد 1151 :رشته :برق
تخصص :الکترونیک قدرت
تجربه  :الکترونیک
سابقه  4 :ماه نوع همکاری :نیمه وقت

کد 7314 :رشته :عمران
کد 6759 :رشته :عمران
تخصص :طراحی سازه تجربه :طراحی سازه مسلط تخصص :ژئوتکنیک  -سازه
به تکال سابقه 11 :سال نوع همکاری :تمام وقت تجربه  :مشاور -دفتر پیمانکار سابقه 5 :سال نوع
همکاری :نیمه وقت و تمام وقت
کد 3678 :رشته :عمران -سازه
تخصص:طراحی و نظارت
تجربه :طراحی و مشاور پیمانکار
سابقه 16:سال نوع همکاری :تمام وقت

کد 1122 :رشته:مکانیک ودوره های دی بی ای
تخصص:مشاوره و مدیریت تجربه :مدیریت
شرکت ها و سازمانها سابقه30 :سال نوع
همکاری :تمام وقت

کد 5386 :رشته :عمراان و خاک و پی
کد 8648 :رشته :عمران-زلزله
تخصص طراحی سازه صنعتی هماهنگی پروژه تجربه :تخصص :ژئوتکنیک
تجربه:گودبرداری و ساختمان
طراحی سازه صنعتی و...
سابقه 8 :سال نوع همکاری :تمام وقت
سابقه 3 :سال نوع همکاری :نیمه وقت
کد 10635 :رشته :صنایع
کد 7960:رشته شیمی تخصص :مهندسی
تخصص :کنترل پروژه
پاالیش نفت
تجربه امکان سنجی برنامه ریزی پروژه و مدیریت تجربه :
سابقه 3 :سال نوع همکاری :تمام وقت
سابقه  25 :سال نوع همکاری :تمام وقت
کد 3300 :رشته :مکانیک  -سیاالت
کد 7653 :رشته :عمران سازه
تخصص :مهندسی محاسب سازه تجربه:مترو  -تخصص:طراحی وساخت تجهیزات مکانیکی
تجربه :مدیریت در بخشهای سیمان و فوالد و
ساختمان  -سازه هیدرولیکی
پروژه نفتی
سابقه 6 :سال نوع همکاری :نیمه وقت
سابقه 24 :سال نوع همکاری :تمام و نیمه وقت
کد 1111 :رشته :شیمی
تخصص :پلیمر
تجربه:
سابقه 3:ماه کارآموزی نوع همکاری:نیمه وقت

کد 2222:رشته:معدن  -اکتشاف تخصص:
ژئوتکنیک
تجربه  :چاه های حفاری اکتشافی
سابقه  10 :سال نوع همکاری :تمام وقت

کد 7754 :رشته :مکانیک
کد 9535 :رشته :شیمی
تخصص:مهندسی فرایند
تخصص:مکانیک سیاالت -تبدیل انرژی
تجربه:شبیه سازی با نرم افزارهای سیستم و تهیه تجربه :طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان
مدارک فرایند سابقه 9:ماه نوع همکاری :تمام وقت سابقه 3:سال نوع همکاری :تمام وقت
کد 9054 :رشته :شیمی
تخصص :پلیمر
تجربه :صنایع پالستیک
سابقه 9:ماه
نوع همکاری :تمام وقت

کد 1286 :رشته :راه و ساختمان
تخصص :ابنیه سنگین-پروژه های نفتی و سازه
های دریایی تجربه :مدیریت کارگاه -مدیریت
پروژه
سابقه 27:سال نوع همکاری :تمام وقت

کد 5386 :رشته :مکانیک
کد 81171 :رشته :برق
تخصص :تاسیسات نفت و گاز
تخصص  :مخابرات
تجربه :تسلط به نرم افزارهای  HFSS,تجربه :فوالدو نفت و گاز
سابقه 19:سال
FEKOTCSTRMATLAB
نوع همکاری :تمام وقت
سابقه 3:ماه
نوع همکاری :تمام وقت

استخدام

استخدام نیروی انسانی ( خانم یا آقا) در رشته صنایع با درک
سیستمی و نگاه تحلیلی دارای مدرک لیسانس به باال
که درحوزه تعالی سازمانی فرایند استراتژی و یا ارزیابی
عملکرد تخصص داشته باشد
pro.hrm@gmail.com

بهمناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران ،کانون
اقدام به تهیه مجموعهای با عنوان « 5000سال مهندسی ایرانی» نمود.مجموعه
فیلم و کتاب همراه به سفارش کانون ،توسط دکتر فرزین رضاییان و تیم
پژوهشی ایشان ،تهیه شد .این مجموعه جذاب روزنهای است به گذشتههای دور
تا برخی از مهمترین دستاوردهای  5000سال مهندسی ایرانی را نظارهگر باشیم.
تصاویری چشمنواز به همراه نقل قولهایی دلنواز از دانشمندان و ایرانشناسان
مشهور دنیا و بازسازیهای هنرمندانه سه بعدی رایانهای که در این کتاب و
فیلم همراه گردآوری شده ،نه تنها گلچینی از ساختههای اعجاب آور مهندسان
ایرانی از زمان «انقالب شهرنشینی» تا «انقالب صنعتی» را آشکار میسازد که
حماسهای میسراید از پنج هزار سال فن و هنر و تمدن بیبدیل یک ملت بزرگ.
نسخه ویژه هشتادمین سالگرد تاسیس دانشکده فنی ،مزین به آرم
هشتادمین سال تاسیس دانشگاه
تهران ،در نیمه اول بهمن ماه سال
 ،1393از طریق کانون منتشر شد.
نظر به استقبال اعضای کانون از این
مجموعه و با توجه به تمام شدن
کلیه نسخ در چاپ دوم ،عالقمندان
جهت تهیه میتوانند طی پیش ثبت
نامی با دبیرخانه کانون این مجموعه
را در چاپ سوم آن ،تهیه نمایند.
88 9 9 7 6 9 0 -88 9 9 81 3 5

استخدام

شرکت مهندسین مشاور به مهندس سازه یا زلزله جهت
طراحی پل نیاز دارد.
infoarcespol@gmail.com
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دبیرخانه کانون
نشاني :تهران ,خیابان طالقانی بین خیابان قدس و
وصال شیرازی پالک  429طبقه  5واحد 9
كدپستي1413684941 :
صندوق پستي14395-495 :
تلفن88026365-6 :
تلفكس88998135 :
www.fanni.info
Email: Info@Fanni.info
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