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تَعؼِ دفاتز ًشزيات تخصصی
اعتمزار دفاتز ًشزيات هٌْذعی هکاًيک ٍ هتالَرصی ٍ هَاد در پزديظ 2
راُ اًذاسی ٍ اًتشار ًشزيات تخصصی تزای داًشکذُ ّای هٌْذعی هکاًيک ،هؼذى ٍ هتالَرصی ٍ هَاد
تزرعی هماالت فارعی هَجَد رشتِ هٌْذعی هکاًيک ،هتالَرصی ٍ هَاد ٍ هؼذى
فزاخَاى تزای هجلِ تخصصی هتالَرصی ٍ هَاد (تِ فزهت اًگليغی)
اًجام هکاتثات السم تا ًاشزاى خارجی در خصَص هجلِ تخصصی هتالَرصی ٍ هَاد
تزرعی هماالت ارعالی رشتِ هٌْذعی هتالَرصی ٍ هَاد اس طزيك ٍب عايت هزتَطِ
تزرعی هماالت ارعالی رشتِ هٌْذعی هکاًيک اس طزيك ٍب عايت هزتَطِ
فزاخَاى تزای هجلِ تخصصی هکاًيک (تِ فزهت اًگليغی)
ارعال اٍليي شوارُ ًشزيِ تخصصی هکاًيک كارتزدی تِ اًتشارات داًشگاُ تْزاى تزای چاج
چاج ًشزيِ هٌْذعی تزق تحت ػٌَاى ًشزيِ داًشکذُ فٌی عاتك ٍ تِ تاريخ شْزيَر هاُ *8844
چاج ًشزيِ هٌْذعی هتالَرصی ٍ هَاد تحت ػٌَاى ًشزيِ داًشکذُ فٌی عاتك ٍ تِ تاريخ شْزيَر هاُ *8844
اًتشار اٍليي شوارُ ًشزيِ اًگليغی هٌْذعی هؼذى تحت ػٌَاى6
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اًتشار اٍليي شوارُ ًشزيِ اًگليغی هٌْذعی هؼذى در ٍب عايت ًشزيِ هزتَطِ
اًتشار اٍليي شوارُ ًشزيِ هکاًيک كارتزدی در ٍب عايت ًشزيِ هزتَطِ
آهادُ عاسی هماالت اًگليغی رشتِ هٌْذعی هؼذى تزای چاج ٍ اًتشار
آهادُ عاسی هماالت اًگليغی رشتِ هٌْذعی هتالَرصی ٍ هَاد تزای چاج ٍ اًتشار
پيگيزی تزای ػولياتی كزدى تحث الکتزًٍيکی شذى هماالت ٍ تذاٍم ايٌذكظ آًْا در عايت داًشگاُ ٍ عايت
ّای هؼتثز داخلی
* ًشزيِ داًشکذُ فٌی تا تاريخ شْزيَرهاُ  8844دارای هجَس ٍ درجِ ػلوی – پضٍّشی تَدُ اعت لذا كليِ هماالت رشتِ
ّای غيزتخصصی در صَرت تصَية ،تحت ػٌَاى ًشزيِ داًشکذُ فٌی ٍ تِ تاريخ شْزيَرهاُ  8844تِ چاج خَاّذ
رعيذ.
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هماالت دريافتی در عال  58كِ پزٍعِ داٍری
آًْا تکويل ًشذُ اعت
هماالت دريافت شذُ عال  58كِ تِ تصَية
رعيذًذ.
هماالت دريافت شذُ عال  58كِ تصَية
ًشذًذ.

جذٍل  )1تؼذاد هماالت تؼييي تکليف شذُ كِ دريافت آًْا لثل اس عال  58تَدُ اعت

هماالت هصَب

84
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تصَية رعيذًذ.
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*به دليل انگليسی شذن مجله مهنذسی شيمی و نفت ،تعذاد کم بودن مقاالت دريافتی به دليل عودت
مقاالت فارسی می باشذ .مقزر شذه مقاالت به سبان انگليسی پذيزش شونذ.
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 گشارش عملکزد نشزيه تخصصی مهنذسی عمزان و نقشه بزداري

در عال ً 8858شزيِ هٌْذعی ػوزاى ٍ ًمشِ تزداری جوؼا  0شوارُ هٌتشز كزدُ اعت .عِ شوارُ تا ػٌَاى ًشزيِ
هٌْذعی ػوزاى ٍ ًمشِ تزداری ٍ يک شوارُ تا ػٌَاى  Civil Engineering Infrastructures .تا تَجِ تِ ايٌکِ
تزاعاط هجَس ٍسارت ػلَم ،تحميمات ٍ فٌاٍری ،در ارتثاط تا ػذم اجاسُ چاج همالِ فارعی تا ػٌَاى عال ً ،8858اچارا 8
شوارُ اس ًشزيِ ػوزاى در عال  8858تا ػٌَاى عال  8854چاج شذُ اعت (تا تؼذاد  4 ٍ 5 ٍ 88همالِ ،جوؼا  24 7همالِ).
تِ ايي تزتية اًتشار هجلِ فارعی ستاى هٌْذعی ػوزاى ٍ ًمشِ تزداری در پاياى عال  8854هتَلف گزديذّ .وچٌيي
تزاعاط هجَس ٍسارت ػلَم هثٌی تز تغييز ستاى ٍ ػٌَاى ًشزيِ ،توام الذاهات اٍليِ هزتَط تِ چاج اٍليي شوارُ اًگليغی
ستاى ًشزيِ ػوزاى ،اًجام ٍ اٍليي شوارُ هجلِ اًگليغی ستاى  Civil Engineering Infrastructuresتِ تاريخ صاًَيِ
 2488تا تؼذاد  3همالِ تِ سيز چاج رفت .اهيذ اعت تا تَجِ تِ دلت ٍ كيفيت تِ كار رفتِ در تْيِ ٍ تٌظين اٍليي شوارُ
اًگليغی ستاى ًشزيِ ػوزاى ،كِ عؼی شذُاعت هطاتك تا كليِ اعتاًذارّای پايگاّْای ًوايِ عاسی تييالوللی
تاشذ ،هَجة گزدد ًشزيِ  CEIJتتَاًذ در اعزع ٍلت در پايگاّْای هؼتثز تييالوللی ًوايِ شَد.
در ًتيجِ در عال  8858جوؼا  0شوارُ ًشزيِ تا تؼذاد  81همالِ هٌتشز شذُ اعت.
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