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جشنواره ى  پنجمین  در 
ساختمان  و  راه  سال  چهره ى 
رسانه اى  مجتمع  توسط  که 
رأى گیرى  به صورت  ساختمان 
 15 تا  و  آغاز  اسفندماه   7 از 
اسفندماه ادامه داشت، مهندس 
رییس  نامورچى،  غالمرضا 
سازمان نظام مهندسى ساختمان 
سوابق  توجه  به  با  فارس 

استان  ساختمان  نظام مهندسى  سازمان  و  شیراز  شهردارى  در  مدیریتى 
فارس، چهره ى برتر این رأ ى گیرى شناخته شد.

   جشن پایان سال96 صنعت راه و ساختمان، روز پنجشنبه 17 اسفندماه 
محمدسعید  کشور،  مهندسى  نظام  رییس  رجبى  فرج اله  حضور  با   1396
ایزدى معاون وزیر راه و شهرسازى، پیروز حناچى معاون فنى و عمرانى 
و  شهرسازى  و  راه  وزیر  معاون  عشایرى  هوشنگ  تهران،  شهردارى 
باهر  شهین  ایرج  و  ایران  شهرى  بهسازى  و  عمران  شرکت  مدیرعامل 

شهردار تبریز برگزار شد.
     بر پایه ى این گزارش، در این مراسم از سازمان ها و نهادهاى ذیربط 
شامل وزارت راه و شهرسازى، تعدادى از شهرداران کالن شهرها، شوراى 
شهر، سازمان نظام مهندسى، ادارات راه و شهرسازى، مجلس، نمایندگان 
و  ساختمان  و  مسکن  سازان  انبوه  و  تولید کنندگان  اسالمى،  شوراى 
ساختمان  و  راه  حوزه صنعت  مهندسى  و  انجمن هاى صنفى  و  تشکل ها 

حضور داشتند.
و  راه  صنعت  سال  چهره ى  «دبیرخانه ى  مراسم  این  در  هم چنین     
پنجمین  منتخبان  جزو  که  سال  چهره هاى  معرفى  ضمن  ساختمان»، 
دوره ى چهره ى  سال 96 کشور در زیرگروه هاى سازمان هاى نظام مهندسى 
ساختمان، شهرداران، ادارات راه و شهرسازى و پروژه هاى عمرانى بودند، 

اقدام به اهداى تندیس و تقدیر از این منتخبان کرد.
     از اهداف برگزارى پنجمین جشنواره ى چهره ى سال راه و ساختمان، 
محورهاى «بازآفرینى شهرى» و «رعایت حقوق شهروندى» مورد تأکید 
بود. در جلسه ى پایانى که به منظور اهداى لوح و تندیس به برگزیدگان در 
4 دسته ى سازمان هاى نظام مهندسى ساختمان، شهرداران کالن شهرها، 
شد،  برگزار  عمرانى  پروژه هاى  و  استان ها  شهرسازى  و  راه  کل  مدیران 
ساختمان،  مهندسى  نظام  سازمان  رییس  رجبى،  فرج اله  مهندس  آقایان 
دکتر پیروزحناچى معاون فنى  و عمرانى شهردارى تهران، دکتر محمدسعید 
ایزدى معاون وزیر راه  و شهرسازى، مهندس هوشنگ عشایرى معاون وزیر 

راه  و شهرسازى درخصوص محورهاى یادشده سخن رانى کردند.
     شایان ذکر است، غالمرضا نامورچى، رییس سازمان نظام مهندسى 
ساختمان استان فارس درگروه «رؤساى سازمان نظام مهندسى ساختمان»، 
ایرج شهین باهر شهردار تبریز، به عنوان چهره ى سال راه و ساختمان در 
دسته ى کالن شهرها و مسعود نصرتى- شهردار رشت در دسته ى شهرها، 
راه و  البرز در دسته ى «مدیران  راه و شهرسازى  تقى رضایى- مدیرکل 
عمرانى  پروژه هاى  دسته ى  در  بالغى  محله ى  پروژه ى  و  شهرسازى» 
منتخبان مردمى براى چهره ى سال96 راه و ساختمان بودند که با اهداى 

تندیس در این مراسم از آنها قدردانى شد. 

دکتر طاهره نصر عضو محترم 
نظام  سازمان  مدیره ى  هیأت 
و  فارس  ساختمان  مهندسى 
مرکزى  شوراى  محترم  عضو 
ماندگار  چهره ى    عنوان  به 
و  معمارى  حوزه ى  در  برتر  و 
شهرسازى، لوح و تندیس جایزه 

دادمان را دریافت نمود.
   در دومین همایش بزرگ ملى 

جایزه ى دادمان، که در راستاى ارتقاى شأن و جایگاه متخصصان کشور 
و به منظور ارج نهادن به خالقیت و پویایى نخبگان و نهادینه ساختن 
فرهنگ تجلیل از فعاالن پیشرو در عرصه ى راه و شهرسازى و با هدف 
شهرسازى  و  راه  حوزه ى  برترین هاى  و  ماندگار  هاى  چهره  از  تقدیر 
از  داوران  کمیته ى  وسیله ى  به  دقیق  هاى  بررسى  از  پس  برگزارشد، 
شهرسازى  و  معمارى  حوزه  موفق  بانوى  عنوان  به  نصر  طاهره  دکتر 

تقدیر شد .
اصغر  على  شهرسازى،  و  راه  وزیر  آخوندى  عباس  مراسم،  این  در     
مونسان معاون رییس جمهورى و رییس سازمان میراث فرهنگى، صنایع 
مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  رجبى  اله  فرج  گردشگرى،  و  دستى 
شوراى اسالمى و رییس سازمان نظام مهندسى ساختمان کشور، محمد 
خرم،  احمد  اسالمى،  شوراى  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  دامادى 
خانواده ى شهید دادمان، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازى در 
حوزه ى مسکن و ساختمان، سعید ایزدى معاون وزیر راه و شهرسازى 
در حوزه ى معمارى و شهرسازى، علیرضا محفوظى معاون وزیر راه و 
شهرسازى در امور مجلس، برخى از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، 
برتر و ماندگار حوزه ى راه و هم چنین،  استادان معمارى و چهره هاى 

مسکن و شهرسازى حضور داشتند.
     دکتر طاهره نصر عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شیراز، 
رییس گروه تخصصى معمارى و نایب رییس کمیسیون انرژى سازمان 
نظام مهندسى ساختمان کشور است؛ هم چنین، از فعالیت هاى علمى او 
مى توان به تألیف 5 عنوان کتاب چاپ شده و2 کتاب در دست چاپ، 
142 مقاله ى چاپ شده در مجالت تخصصى و همایش هاى علمى، 
مجله هاى  علمى  مشاور  و  داورى  رسیده،  اتمام  به  پژوهشى  طرح   7
علمى، پژوهشى و بین المللى و عضو کمیته ى علمى و داور 14 همایش 

بین المللى و ملى اشاره کرد.
     قابل ذکر است مؤلف کتاِب برتِر معمارى و شهرسازى در پنجمین 
مهندسى  نظام  سازمان  برتر  پژوهش گر  فرهیختگان،  جشنواره ى 
سازمان  برگزیده ى  مهندس  اسالمى،  آزاد  دانشگاه  و  کشور  ساختمان 
نظام مهندسى ساختمان فارس و شوراى اسالمى شهر شیراز و هم چنین 
پژوهش گر تقدیر شده و همکار پژوهشى نیروى انتظامى استان فارس، 
است.  اخیر  در سال هاى  نصر  افتخارات کسب شده ى طاهره  از جمله 
کارشناسى  و  دکترى شهرسازى  داراى  نصر  طاهره  دکتر  است  گفتنى 

ارشد معمارى است.

رییس سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس،
چهره ى برتر راه و ساختمان کشور

برگزیده ى جایزه ى دادمان


