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نشریه خبری کمیته عمران
پیشگفتار

گزارش خبری

کمیته عمران انجمن مهندس افتخار دارد که اولین شماره خبرنامه
کمیته را تهیه و تقدیم اعضای محترم نماید .هدف از این نشریه
الکترونیک برقراری ارتباط نزدیکتر با اعضا و جلب مشارکت
عمومی ،پیگیری اهداف سازمانی ،اطالع رسانی و انتقال تجربیات
حرفه ای می باشد.

جلسه ماهانه کمیته عمران در روز چهارشنبه  18ژانویه در
ساعت  703:بعدازظهر درمحل سیویک سنتر با حضور بیش از
بیست نفر از اعضا تشکیل شد .در ابتدا آقای مهندس خدابنده
توضیحاتی راجع به فعالیت های کمیته دادند .موضوع کاریابی
اعضا بخصوص تازه واردان کانادا به عنوان یکی از دغدغه های
کاری کمیته مطرح شد .همچنین بنا به پیشنهاد آقای مهندس خدابنده
و تصویب جمعی آقای دکتر بهنام امینی به عنوان نماینده کمیته
انتخاب شد.

همانگونه که مستحضر هستید انجمن مهندس با نزدیک به  3:سال
سابقه در زمینه سازماندهی و تشکل مهندسان ساکن در کانادا
دارای  9کمیته تخصصی و از جمله کمیته عمران است.در حال
حاضر آقای مهندس خدابنده مسئولیت هدایت این کمیته را بر عهده
دارند .جلسات کمیته عمران بصورت ماهانه در سیویک سنتر با
حضور اعضا برگزار می شود که در همین شماره گزارشی از
آخرین جلسه آن ارائه خواهد شد.

سپس آقای مهندس دولت آبادی توضیحاتی در خصوص انجمن
سازندگان (بیلد) ارائه کردند و این که امکان برقراری ارتباط با
سازندگان بزرگ از طریق شرکت در گردهمایی های آنها برای
اعضای عالقمند فراهم شده است .عالقمندان می توانند برای
اطالع از چگونگی ارتباط با آقای مهندس دولت آبادی تماس
بگیرند.

بر آنیم که این نشریه خبری را بصورت ماهانه تهیه و برای کلیه
اعضا ارسال داریم  .در این راه چشمداشت به همکاری صمیمانه
اعضا محترم داریم که به هر طریق که برایشان مقدور است خواه
در ارسال مطالب و اخبار و خواه بصورت انتقاد و پیشنهاد به ما
یاری رسانند.

در ادامه سرکارخانم مهندس صباغ پور مسئول ارتباطات کمیته
تجربیات شخصی خود در خصوص نت ورکینگ از طریق
لینکدین را توضیح دادند.

فرمت و محتوای مطالب

گزارش تخصصی

نشریه کمیته عمران از کلیه مطالب فنی ،حرفه ای و خبری در
راستای اهداف و ماموریت های خود استقبال می کند که می تواند
شامل مواردی از قبیل زیر باشد0

گزارش تخصصی این شماره اختصاص به نحوه طراحی پلها
دارد .آیین نامه مورد استفاده برای طراحی پل های راه و بزرگراه
در کشور کانادا عبارت است از:
)Canadian Highway Bridge Design Code (CHBDC
, CSA S6-14
مجموعه آیین نامه و تفسیر آن را می توانید از آدرس زیر
خریداری کنید:
http://shop.csa.ca/en/canada/structures/s6-14package/invt/27012322014s6pkg
برای استفاده در استان انتاریو الزم است در مواردی تغییراتی را
در آیین نامه کشو ری کانادا اعمال کنید .شرح این تغییرات را در
فایل زیر که ضمیمه همین خبرنامه است  ،مالحظه کنید:
CHBDC 2014 Letter to CEO
همچنین آیین نامه بارگذاری پلها در ایالت آلبرتا نیز ضمیمه است
که بصورت فایل زیرارسال شده است0
Bridge Load Evaluation Manual v1 (Final June
(10 2015

-

انتقال تجربیات کاری
به اشتراک گذاردن موفقیت ها و دستاوردهای حرفه ای
گروهی یا فردی
خبر رسانی راجع به وقایع و پویش ها
فرصت های شغلی
مطالب علمی-تخصصی
مقاالت راجع به دیدگاه های حرفه ای
اخالق حرفه ای و رفتار در محیط کار

مطالب ارسالی می باید بصورت فایل متن قابل ویرایش در حجم
 05تا  0555کلمه باشند .در تهیه مطالب رعایت اصول کلی
نگارش متون و بخصوص رعایت حقوق معنوی با ذکر مرجع و
منبع اصلی الزامی است.
مطالب در یافتی در کمیته فرعی علمی و آموزشی مطرح و پس از
بررسی و احیانا ویرایش در خبرنامه یا ضمائم آن گنجانده خواهد
شد.
Page 1

لطفا برای ارسال مطالب از این آدرس استفاده کنید Scientific.civil.mohandes@gmail.com :

