
 

 

  پیشرفت های نوین در مهندسی عمران کنفرانس بین المللی اولین  عنوان 

 6931آبان ماه  42و  42 زمان برگزاری

 برگزار کنندگان

  اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و 

  اتحادیه انجمن های علمی عمران کشور 

  دانشگاه شمال آمل 

 دانشگاه شمال آمل  محل برگزاری

 22223/61 شماره مجوز برگزاری بین المللی
 ISC 10206-31610کد اختصاصی 

 مخاطبین

 مهندسین عمران در گرایش های مختلف 

 اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه هادانشجویان ، 

 شرکت ها سازمان ها مرتبط به مهندسی عمران 

 عمرانو سایر عالقمندان حوزه مهندسی ایده پردازان و پژوهشگران 

 راه های ارتباطی
  و  تحقیات -وزارت علوم -تقاطع هرمزان و پیروزان جنوبی -بلوار خوردین  -شهرک غرب -: تهران دبیر خانه دائمی

 اداره کل فرهنگی و اجتماعی -فناوری

 عبداهللسه راهی امامزاده  -جاده هراز 2کیلومتر -شهرستان آمل -استان مازندران -: ایرانآدرس دبیرخانه کنفرانس- 

 دانشکده فنی و مهندسی -دانشگاه شمال

 :2161663361 کد پستی:                                      196 صندوق پستی 

 :03644610612:  شماره تماس ضروری                        06629642141 شماره تماس 

 ایمیل:  icce@shomal.ac.ir             info@icceconf.com              info@icceconf.ir 

 icceconf.com                      icceconf.ir                          ICCE.shomal.ac.ir :وبسایت      
 : شبکه اجتماعی همراه https://t.me/ICCECONF 

 محور های کنفرانس 

 سازه و مکانیک کاربردی 

 دینامیک سازه، زلزله و زلزله شناسی 

 ژئوتکنیک 

 و دریایی سازه های هیدرولیکی 

 مهندسی و مدیریت منابع آب 

 ( بهداشت، ایمنی، محیط زیستHSEو توسعه پایدار ) 

 مدیریت پروژه و ساخت 

 های نوین در مواد و مصالح و کاربرد نانو در مهندسی عمران فن آوری 

 راهسازی و روسازی 

 برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک 

 ( نقشه برداری و سیستم اطالعات جغرافیاییGIS) 

 پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و سوانح 

 محاسبات نرم و کاربرد هوش مصنوعی در عمران 
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 شورای راهبردی

 توضیحات نام 
 و رییس هیات موسس دانشگاه شمال مشاور عالی ریاست جمهوری اکبر ترکان

 ریس سازمان پدافند غیرعامل ایران  سردار جاللی 

 و رییس هیات امنا دانشگاه شمال دانشگاه آزاد اسالمی موسسدبیر کل هیئت  علی محمد نوریان

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اجتماعی مدیر کل اداره فرهنگی فضل اهلل ایرجی کجوری

 مدیر عامل موسسه دانشگاهی شمال سید محمدحسین رضوی

    

 شورای سازمانی کنفرانس 

 توضیحات نام
 کنفرانسرئیس  پرفسور عباسعلی رستمی

 دبیر کل کنفرانس دکتر مرتضی نقی پور 

 دبیر کمیته علمی دکتر سید محمد سیدپور

 دبیر کمیته اجرایی مهندس امیر متقی

 

 کمیته علمی

 جهت تسهیل در رویت به نشانی وب سایت کنفرانس مراجعه گردد
www.ICCE.shomal.ac.ir 

 

 سخنرانان همایش 

 توضیحات نام
Ryoichi Kanno Fellow of Research and Development, Nippon Steel and Sumitomo 

Metal Corporation, 20-1 Shintomi, Futtsu-city, Chiba 293-8511, Japan 

پرفسور مارک 

 گریگوریان

 بنیانگذار دانشکده مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف

 دانشگاه منچستر و آکسفوردتحصیالت دانشگاهی از 

  معاونت فرهنگی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری  دکتر میرزایی

 یس سازمان پدافند غیرعامل ایران ئر سردار غالمرضا جاللی 

 و رییس هیات موسس دانشگاه شمال مشاور عالی ریاست جمهوری دکتر اکبر ترکان

 نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی  دکتر عزت اهلل یوسفیان 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندرانریس  دکتر مهران فرصت

 دبیر کل هیئت موسس دانشگاه آزاد اسالمی و رییس هیات امنا دانشگاه شمال دکتر علیمحمد نوریان

 مدیر کل معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری دکتر ایرج کجوری 

 شهردار محترم شهرستان آمل  سلیمانیدکتر امیر
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 سازمان ها و نهاد ها و تشکل های حامی  

 توضیحات نام
 اخذ شده  دفتر همکاری های بین الملل وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 اخذ شد  شورای هماهنگی کانون مهندسین استان مازندران 

 اخذ شده ISCپایگاه استنادی جهان اسالم 

 شده اخذ (DOIشناسه بین المللی مقاالت) –شرکت کراس رف 

 مورد حمایت دانشگاه های کشور 

 اخذ شده دانشگاه پیام نور کل کشور

 اخذ شده کنسرسیوم محتوای ملی پایگاه سیویلیکا

 اخذ شده انجمن بتن ایران 

 اخذ شده انجمن بازرسی جوش های غیر مخرب ایران ایران 

 اخذ شده بنیاد علمی نخبگان

 اخذ شده  پارک علمی و فناوری استان مازندران 

 اخذ شده انجمن پدافندغیرعامل ایران 

 اخذ شده انجمن روسازی ایران 

 اخذ شد  انجمن فوالد 

 اخذ شده موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایرا ن

 اخذ شده  وزارت راه و شهرسازی/ معاونت حمل و نقل

 اخذ شده  سفارت کشور عراق 

 اخذ شده  جمهوریمعاونت علمی و فناوری نهاد ریاست 

 اخذ شده  شهرسازی و مسکن راه، تحقیقات مرکز

 در حال مذاکره  استانداری مازندران

 اخذ شده نظام مهندسی استان مازندران

 اخذ شد  سازمان ملی یونیسکو ایران 
 

 مجالت حامی 

 توضیحات مجله  نام
 اخذ شده  ||پدافندغیر عامل ایران  ||پژوهشی شهر امن  –مجله علمی 

 اخذ شده  || ISCنمایه  ||  زلزله مهندسی و زلزله شناسی پژوهشنامهترویجی  -مجله علمی 

Civil Engineering Journal (ISSN: 2476-3055)   
 اخذ شده ||  ISIنمایه  ||دانشگاه خواجه نصیر طوسی 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لیست کارگاه های کنفرانس 

 برگزار کنندهنام استاد و  نام کارگاه ردیف

مدت 

زمان 

 کارگاه

 توضیحات

6 
آشنایی با اصول و مبانی اجرایی 

 پدافندغیر عامل در ساختمان 
 دکتر مهدی بی طرفان 

 انجمن پدافندغیرعامل ایران
 ساعت 4

 همراه با گواهی

 انجمن

2 
 برابر در ها سازه سازی مقاوم کارگاه

  سوزی آتش
  داریان ساعدی امیر دکتر

 و مقاوم سازی لززه ای ایران موسسه  بهسازی
 ساعت 2

همراه با گواهی 

 موسسه

3 
 بهسازی و سازی مقاوم مبانی کارگاه

 ای لرزه
 زمانیان مصطفی دکتر

 موسسه  بهسازی و مقاوم سازی لززه ای ایران
 ساعت 4

همراه با گواهی 

 موسسه

4 
 تحلیل افزارهای نرم اموزش کارگاه

 zmap و ez-frisk  ای لرزه ریسک
 تبریزی اصل چائی مهندس ایرج

 زه ای ایرانموسسه بهسازی و مقاوم سازی لر
 ساعت 4

همراه با گواهی 

 موسسه

2 

مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی در 

ساختان با استفاده از سیستم هوشمند 

 سازی 

 مهندس علی درویشی 

  آمریکا  TISشرکت نماینده گروه فنی مهندسی سره 
 ساعت 4

همراه با گواهی 

 شرکت

1 
آشنایی با مدلسازی اطالعات ساختمان 

(BIM) و نرم افزارهای آن 

 دکتر امید تی تی دژ

 دانشگاه شمال هیات علمی
 ساعت 4

گواهی دبیرخانه 

 کنفرانس

1 
کارگاه اجرایی بازرسی جوش های غیر 

 مخرب ساختمانی 
 ساعت 9 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

همراه با گواهی 

 انجمن

6 
تعمیر و ارزیابی سازه بتنی و انواع مالت 

  های تعمیراتی 
 مهندس موسی کلهری،  دکتر چینی

 انجمن بتن ایران
 ساعت 4

همراه با گواهی 

 انجمن

3 
حقوق مهندسی در حوزه ساخت و ساز 

 شهری 
 دبیرخانه کنفرانس  ساعت 4 -

60 
  مراحل  در ایمنی بازدید و بازرسی

 ها راه از برداری بهره و ساخت طراحی،
 بارت نصراله علی دکتر،  منش کی رضا محمود دکتر

 انجمن روسازی ایران
 ساعت4

همراه با گواهی 

 انجمن

66 
و خود ترمیمی در روسازی آسفالت 

  فناوری های وابسته 
 دکتر پویان ایار 

  انجمن روسازی ایران
 ساعت 4

همراه با گواهی 

 انجمن

64 
 طبیعی و مدیریتکارگاه مبانی سوانح 

 کاهش ریسک جامعه محور

 مهندس حامد حقی 

 مهندس رضا رزاقی ،  مهندس مینا باقری مالحاجلو

 زه ای ایرانموسسه بهسازی و مقاوم سازی لر

 ساعت 4
همراه با گواهی 

 انجمن

 

 

  


