
 معاونت آموزشی و روابط عمومی دانشکده مهندسی عمران

 1391مهرماه            

 بسمه تعالی

هدف اصلی از روند حرکت علمی کشور تبدیل ایران به مرجع عـلـمـی      

جهان است و این آرزوي بزرگ به همت دانشمندان و دانشجویان این 

 سرزمین محقق خواهد شد. 

 مقام معظم رهبري (حفظه ا...)    

 1387/9/24دیدار دانشجویان  –دانشگاه علم و صنعت ایران  



هاي عمران در کشـور      ترین دانشکده  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران از قدیمی

هاي برتر در کشور  هاي آموزشی و پژوهشی برجسته، یکی از دانشکده باشد و امروزه به دلیل فعالیت می

 به عنوان دانشکده نمونه در سطح کشور معرفی شد. 1371باشد. دانشکده عمران در سال  می

هاي آموزشی و پژوهشی دارند.  مربی در دانشکده فعالیت 1استادیار و  18دانشیار،  17استاد،  7در حال حاضر 

 باشد. نفر می 543نفر و در مقطع تحصیالت تکمیلی  448تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی 

هاي تحصیالت تکمیلی بـخـصـوص مـقـطـع            دانشکده مهندسی عمران اولین برگزار کننده اکثر دوره

استاد و پژوهشگر نمونه کشوري را دارد. اولین  4باشد. تاکنون افتخار معرفی  دکتري در تمام کشور می

گرایش  در ایران و اولین زن دانش آموخته دکتري و راه و ترابري دانشجویان دوره دکتري تخصصی سازه

 اند.  آموخته شده در کشور از این دانشکده دانش خاك و پی

 گوییم. را به دانشکده تبریک می 1391-92مقدم دانشجویان عزیز ورودي سال تحصیلی 

 مسؤولین دانشکده مهندسی عمران

 (در ارتباط با دانشجویان تحصیالت تکمیلی)

 

 

 حوزه ریاست -طبقه دوم    رئیس دانشکده : آقاي دکتر حسین صالح زاده •

 حوزه ریاست -طبقه دوم    معاون آموزشی : آقاي دکتر علی اکبر حشمتی •

 حوزه ریاست -طبقه دوم   مدیر تحصیالت تکمیلی : آقاي دکتر حبیب شاه نظري •

 حوزه ریاست -طبقه دوم    معاون پژوهشی : آقاي دکتر پرویز قدوسی •

 272اتاق  -طبقه اول    مدیر فرهنگی : آقاي دکتر افشین شریعت •

 291اتاق  -طبقه اول   مدیر امور دانشجویی : آقاي دکتر محسن صابر ماهانی •

 290اتاق  -طبقه اول    مدیر روابط عمومی : آقاي دکتر برات مجردي •

 288اتاق  -طبقه اول    معاون اجرایی : آقاي دکتر سعیدرضا مساح •

 286اتاق  -طبقه اول    مدیر کتابخانه : آقاي دکتر علی توکلی کاشانی •

 3117اتاق  -طبقه دوم   مدیر سایت دانشکده : آقاي مهندس سیدسعید سیادت نژاد •

 131اتاق  -طبقه همکف   کارشناس  تحصیالت تکمیلی (مسؤول) : سرکار خانم حجتیان  •

 131اتاق  -طبقه همکف  ها داشخانه و بازیان کارشناسان تحصیالت تکمیلی : سرکار خانم •

 131اتاق  -طبقه همکف  التدریس : سرکار خانم میرزانژاد واحد حق -کارشناس دفتر گروهها  •

 130اتاق  -طبقه همکف    مسؤول کتابخانه : سرکار خانم شهري •

 طبقه زیرزمین    جمعدار دانشکده : آقاي قانع  •
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  هاي علمی هاي تحقیقاتی و آموزشی، مراکز تحقیقاتی و قطب ها، آزمایشگاه گرایش

 

 عمران -عمران یک گرایش در مقطع کارشناسی :  -1

 هاي مهندسی در مقطع تحصیالت تکمیلی : گرایش -2

 

 

 

 

 

 

 

 هاي تحقیقاتی و آموزشی دانشکده : آزمایشگاه -3

 

 

 

 

 

 

 مراکز تحقیقاتی دانشکده : -4

 هاي علمی دانشکده : قطب -5

 

 برنامه ریزي حمل و نقل •

 سازه  •

 زلزله •

 مدیریت ساخت •

 آب •

 سواحل  •

 هاي دریایی  سازه •

 خاك و پی  •

 راه و ترابري  •

 هاي هیدرولیکی  سازه •

 محیط زیست  •

 مرکز تحقیقات ژئوتکنیک •

 اي مرکز تحقیقات ایمنی کاربردي حمل و نقل جاده •

 مرکز تحقیقات تعمیر و تقویت ابنیه فنی راه  •

 مرکز تحقیقات حمل و نقل •

 مرکز تحقیقات سازه   •

 آزمایشگاه تکنولوژي بتن  •

 آزمایشگاه محیط زیست   •

 آزمایشگاه مصالح ساختمانی  •

 آزمایشگاه هیدرولیک  •

 آزمایشگاه ترافیک  •

 آزمایشگاه مقاومت مصالح  •

 آزمایشگاه مکانیک خاك   •

 آزمایشگاه تحقیقاتی سازه و تکنولوژي بتن   •

 آزمایشگاه زمین شناسی  •

 مطالعات بنیادین در مهندسی سازه  •

 هیدرو انفورماتیک محیطی •

 راه و روسازي  •
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رساند  در راستاي تسهیل پژوهش و تحقیق در دانشکده، امکانات  به اطالع دانشجویان کارشناسی ارشد می

 جانبی زیر براي شما در دانشکده و دانشگاه فراهم شده است.

 کارت دانشجویی : -1

توانید کارتهاي دانشجویی خود را از تحصیالت تکمیلی دانشکده دریافت نمایید. این کارت  بعد از ثبت نام می

 می تواند بعداً به عنوان کارت تغذیه استفاده گردد.

 سهمیه پرینت : -2

توانند با  براي دانشجویان سهمیه محدودي براي پرینت سالیانه در نظر گرفته شده و براي صفحات بیشتر   می

 پرداخت هزینه از پرینتر مرکز کامپیوتر دانشکده استفاده کنند.

 دریافت شناسه ایمیل : -3

 توانند با مراجعه به مرکز کامپیوتر دانشگاه ایمیل خود را دریافت نمایند.  دانشجویان کارشناسی ارشد می

 وایرلس : -4

تاپ یا موبایل خود را ثبت نموده و از امکانات وایـرلـس    با مراجعه به مرکز کامپیوتر دانشکده می توانید لپ

 دانشکده به شبکه داخلی و اینترنت استفاده نمایید.

 امکانات درمانی : -5

برداري از بیمه دانشجویی، از بهداري و درمانگاه دانشگاه استفاده نموده و  توانند ضمن بهره دانشجویان می

 از خدمات مرکز مشاور دانشگاه نیز استفاده نمایند.

 امکانات خدماتی براي دانشجویان : -6

دانشگاه براي کلیه دانشجویان امکاناتی مانند عکاسی، صحافی، کفاشی، خیاطی، پیرایشگاه، خشکشویی، 

 فروشگاه لباس، نانوایی، باجه پست، بانک و ... در نظر گرفته است.

 امکانات ورزشی :  -7

هاي هـنـدبـال، والـیـبـال،           دانشگاه داراي امکاناتی مانند استخر سرپوشیده، سونا، زمین فوتبال چمن، سالن

توانید با مراجعه   بسکتبال، فوتسال، سالن تیراندازي، پینک پونک، بدنسازي، کشتی و بدمینتون است که می

 به تربیت بدنی دانشگاه از نحوه استفاده از این امکانات مطلع شوید.

 کارت کتابخانه : -8

توانید با مراجعه به کتابخانه دانشکده عمران و ارائه یـک قـطـعـه          براي استفاده از کتابخانه دانشکده می

 20توانند تا   عکس و کارت دانشجویی به عضویت کتابخانه آورید. دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده می

کتاب از کتابخانه دانشکده دریافت نمایند و براي استفاده از کتابخانه مرکزي با مراجعه به دفتر مـدیـریـت    

 توانید با دریافت نام کاربري و رمز عبور از امکانات کتابخانه نیز استفاده نمایید. کتابخانه می

 امکانات جانبی براي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري
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 امکانات جانبی براي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري

 امکان دریافت مقاالت و یا کتب مورد نیاز : -9

در صورت موجود نبودن کتابهاي مورد نیاز، استاد راهنما شما می تواند کتب درخواستی را از کـتـابـخـانـه          

تـوانـیـد از        مرکزي قسمت سفارشات و یا از طریق سایت آن کتابخانه درخواست نماید. بـراي مـقـاالت مـی         

باشد استفاده نموده و درصورت نبود مقاله در آن بانکـهـا     هاي اطالعاتی که دانشگاه عضو آنها می  بانک

توانید با سفارش مقاله و پرداخت هزینه از طریق کتابخانه مرکزي (بخش مجالت الکترونیکی) مقاالت را  می

 دریافت نمایید.

توانید با مراجعه به دفتر مدیریت کتابخانه مرکزي در آبان ماه درخواست کارت عضویـت طـرح      همچنین می

 غدیر را بنمایید.

توانید از طرح امین که امکان تبادل کتاب در سطح بـیـن       در ضمن با مراجعه به سایت کتابخانه مرکزي می

کتابخانه دانشگاه ها را براي اساتید فراهم نموده است، از طریق استاد راهنما کتاب مورد نظر را امـانـت       

هـا و کـتـب و            بگیرید. براي اطالع بیشتر از امکانات مختلف کتابخانه مرکزي مانند استفاده از پایان نامه 

 مقاالت الکترونیکی به سایت کتابخانه مرکزي مراجعه نمایید. 

 

 

 

 عالوه بر امکانات ذکر شده قبلی، امکانات زیر ویژه دانشجویان دکتري نیز فراهم شده است.

 

 کارت ورود به دانشکده : -1

براي سهولت ورود و خروج به دانشکده از درب الکترونیکی واقع در زیرزمین دانشکده، این امکان فراهـم  

آمده است که عالوه براساتید، دانشجویان دکتري نیز بتوانند از این درب تردد نمایند. بـراي دریـافـت کـارت         

 توانید به تحصیالت تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید. ورودي می

 ارائه اطالعات دانشجویان دکتري در وب سایت دانشکده : -2

توانند با پر کردن فرم اطالعات در صفحه اول سایت دانشکـده اسـامـی و          می 91دانشجویان دکتري ورودي 

 مشخصات خود را در سایت قرار دهند.

 مکان استقرار : -3

بعد از گذراندن دروس دوره آموزش و ورود به دوره پژوهشی، اتاقی از طریق گروه مربوطه و هماهنگی با 

گیرد. در نظر است بـراي دانشـجـویـان کـه دوره آمـوزش خـود را                       امور دانشجویی در اختیار شما قرار می

 برداري قرار گیرد. گذرانند نیز فضاي مشترکی مخصوص دانشجویان دوره دکتري مورد بهره می
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 هاي تحقیقاتی دانشکده مهندسی عمران ها و آزمایشگاه نمایی از کارگاه
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 تور مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران

سایت دانشگاه استفاده  توانید از تور مجازي واقع در وب براي آشنایی بیشتر با قسمتهاي مختلف دانشگاه می

موقعیت تصویري از دانشگاه علم و صنعت ایران امکان حضور مجازي در  327نمایید. این تور با فراهم آوردن 

 دهد. فضاي دانشگاه را به کاربر می

هاي تصویري و با فنآوري خاص تـهـیـه        درجه در هریک از موقعیت 360تصاویر مذکور که با قابلیت چرخش 

دهد که بدون نیاز به حضور فیزیکی در دانشگاه در فضاي دانشگاه  شده و این امکان را به بازدید کننده می

 ها بازدید نماید. ها و اتاق حرکت نموده و در صورت نیاز از داخل ساختمان

هـا،    ها، امکانات آموزشی و پژوهشی هریـک، آزمـایشـگـاه        تواند با دانشکده  در این سفر مجازي کاربر می

هـاي غـذاخـوري، امـاکـن            مراکز تحقیقاتی، اماکن و تسهیالت عمومی (خوابگاه، امکانات ورزشی، سالـن  

 فرهنگی و...) به طور کامل آشنا شده و در محوطه دانشگاه و در مسیر دلخواه حرکت نماید.

گفتنی است این نرم افزار با ارائه نقشه سه بعدي دانشگاه و لینک موقعیت تصویري منتخب روي آن، امکان 

 دهد. حرکت بر فراز نقشه سه بعدي دانشگاه و انتخاب یک موقعیت تصویري خاص را نیز به مخاطب می

 باشد. دسترسی به تورمجازي دانشگاه از طریق آدرس ذیل فراهم می
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http://vt.iust.ac.ir 
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