
 

 

 نیسوم کار، بازار به ورود جهت یطیمح علوم یهارشته النیالتحص فارغ و انیدانشجو یتوانمندساز یهاکارگاه سسله ادامه در

 تهران دانشگاه یکوهستان و خشک مناطق ایاح گروه و رانیا یزداریآبخ انجمن یهمکار با یزیآبخ یهاسازه یطراح یلدیف کارگاه

 .شد برگزار طالقان زیآبخ حوزه در واقع 6046 رماهیت 61 تیلغا 61 مورخ در

 

 یعیطب منابع یهارشته خالء رفع منظوربه یکارگروه ،ینیآفر اشتغال و انیبن دانش د،یتول بر یمبن ،(عج) یرهبر معظم مقام شاتیفرما مطابق

 یرتضم مهندس انیآقا جناب ییفکرهم و یهمکار با یطیمح علوم انیدانشجو یبرا اشتغال و زهیانگ جادیا و ییابانزدایب و یزداریآبخ ژهیوبه

 یجودانش) یبرج مسلم مهندس؛ (تهران دانشگاه در رانیا یزداریآبخ انجمن ندهینما و یزداریآبخ یمهندس و علوم یدکتر یدانشجو) یصوریق

 و یزداریآبخ یمهندس و علوم یدکتر یدانشجو) یهوئمهندس مهین کله و سرکار خانم (تهران دانشگاه یزداریآبخ یمهندس و علوم یدکتر

د هایی که باعث عدم ایجاترین مشکالت و زیرساختدر این کارگروه اصلی .شد یزیربرنامه (رانیا یزداریآبخ انجمن ییدانشجو تهیکم مسئول

هایی جهت پر کردن خالءهای موجود در شود مورد بحث قرار گرفت و در نهایت راه حلاشتغال و انگیزه در دانشجویان و فارغ التحصالن می

 0011اولین مورد در اسفند ماه سال  .شدهای عملی بهبود آموزش های توانمندسازی با هدفگیری دورهدستور کار قرار گرفت که منجر به شکل

 لیدلبه کارگاه نیا دوم و اول دوره های خصوصی صورت گرفت که در با برگزاری دوره طراحی سازی و با هدف جذب افراد توانمند در شرکت

 توانمند افراد انیدانشجو نیب از و شد برگزار یبرج مسلم مهندس سیتدر و نفر 01 تیظرف با یمجاز صورتبه کشور، بر حاکم ییکرونا طیشرا

 در شرکت جهت عالقمندان و انیدانشجو نیب از ،یتوانمندساز کارگاه سوم دوره. شدند یمعرف صوصیخ یهاشرکت به ای و شدند کار بازار وارد

 یعیطب منابع دانشکده در کشور مختلف یهادانشگاه از یانیدانشجو. آمد عملبه دعوت یکشور فراخوان با نفره 01 محدود تیظرف با یدانیم دوره



 

 

 (تهران گاهدانش یعیطب منابع دانشکده یعلم تایه عضو) یگارودیس یقیخل شهرام دکتر یسرپرست با دوره نیا .آمدند هم گرد ،تهران دانشگاه

 یقاتیتحق ستگاهیا استیر) ینساما ینظر اکبریعل دکتر و (تهران هدانشگا یعیطب منابع دانشکده استیر) یقربان یمهد دکتر یهمکار با و

 . شد برگزار طالقان شهرستان در (نکیگل

 

 پکم به انیدانشجو متیعز از قبل و یتئور جلسه سه در ،یسامان یاکبرنظر یعل دکتر و یبرج مسلم مهندس توسط سازه یطراح مقدمات

 دکتر توسط یبردارنقشه اصول طالقان، یپژوهش و یآموزش کمپ به انیدانشجو انتقال با 0010 رماهیت 00 روز در سپس .دیگرد حیتشر یآمورش

 دبرآور و متره اصول ،یسامان ینظر اکبر یعل دکتر توسط مالت و سنگ یسخت و سازه یشناسنیزم ،یگارودیس یقیخل شهرام دکتر و یآل احمد

 ساخت حال در یهاسازه از یکی محل به کارآموزان ،یتئور دوره گذراندن از پس. شد داده آموزش یبرج مسلم مهندس توسط سازه یطراح و

 یبردارهنقش آموزش و سازه یطراح جهت کارآموزان ،بعد روز در. شدند آشنا سازه یطراح اصول و میمق ناظر اصالحات با کینزد از و نموده متیعز

 و یعرض مقطع نیچنهم و مخزن یتوپوگراف وین و تیتئودول نیدورب با کارآموزان یدانیم لدیف در کردند مراجعت لمبران زیآبخ حوزه به ،یدانیم

 یافزارهامنر با یآموزش کمپ به انتفال با تینها در و گرفتند فرا زین را سازهدست نیپا و باالدست یشناسنیزم و نمودند برداشت رودخانه یطول

 .دیگرد حیتشر کارآموزان یبرا سازه مخزن حجم و یتوپوگراف مربوطه



 

 

 ذهاب و ابیا و اقامت ،یرفاه خدمات یآموزش دوره کل در و شود استفاده یرفاه و یآموزش تیفیک حداکثر از شد یسع یآموزش دوره یط در



 

 

به خود کارآموزان است نیبرا تالش یبعد یهادوره در و افتی خواهد ادامه مسمتر صورت به یسازتوانمند یهادوره .بود فراهم کارآموزان یبرا

 .شوند کار بازار وارد پروژه ناظر ای و پروژه ریمد عنوان

  

  

  

 



 

 

 یلیوط یعل دکتر ،(یآموزش معاونت) عطارد پدرام دکتر ،(تهران دانشگاه یعیطب منابع دانشکده استیر) یقربان یمهد دکتر از انیپا در

 یلع دکتر و (کارگاه سرپرست) یقیخل دکترشهرام ،(یکوهستان خشک مناطق اءیاح رگروهیمد) یجعفر محمد دکتر ،(یپژوهش معاونت)

 زهیانگ جادیا باعث خود قیتشو با و اندداشته را یهمکار حداکثر هادوره نیا لیتشک در که (طالقان یپژوهش ستگاهیا استیر) یسامان یاکبرنظر

 دلسوزانه یهایهمکار بذل از که میداریم الزم خود بر نیا بر عالوه. میدار یقدردان و تشکر کمال اندشده یتوانمندساز کارگروه یاعضا نیب در

 . میباشداشته را یقدردان و تشکر تینها (رانیا یزداریآبخ انجمن محترم استیر و زدی دانشگاه استاد) یطالب یعل دکتر یآقا جناب

 ......دیباش ما یآت یهاکارگاه منتظر

 

 زگارش کنندههی ته 

 ییدانشجو ندهی نما و تهران گاهش دان  یدار زی آبخ  یمهندس  و علوم یدکتر  یدانشجو (یصوری ق  یرمتض  مهندس

 )انریا یزداری آبخ  نانجم 

 ییدانشجو تهی مسئول کم  ایو   wmseir@gmail.com انریا یزداری انجمن آبخ  اانهمیو انتقادات خود را هب را شنهاداتی لطفاً نظرات، پ 
m.kalehhouei@gmail.com دییارسال نما. 
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