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ایران کنفرانس

دهمین کنگره بینالمللی «مهندسی عمران» برگزار میشود  
  

دهمین کنگره بینالمللی «مهندسی عمران»، 15 تا 17 اردیبهشت ماه سال آینده به همت دانشکده مهندسی عمران دانشگاه
تبریز برگزار میشود.

  

به گزارش خبرنگار علمی ایسنا، محورهای این کنگره علمی شامل «مهندسی سازه:  سازههای بتنی، سازههای فولادی،
مکانیک جامدات، روشهای عددی در مهندسی  سازه، مواد، مصالح و تکنولوژی بتن»، «مهندسی زلزله: آسیبپذیری و

بهسازی  لرزهای سازهها، دینامیک سازه، اندرکنش خاک و سازه، تحلیل خطر زلزله،  طراحی لرزهای شریانهای حیاتی،
کنترل سازهها»، «مهندسی سازههای  هیدرولیکی و دریایی: سازههای دریایی، سازههای هیدرولیکی، روشهای عددی در 

مهندسی سازههای هیدرولیکی و دریایی»، «مهندسی آب: مهندسی و مدیریت منابع  آب، روشهای عددی در مهندسی آب،
مهندسی رودخانه و سواحل»، «مهندسی  ژئوتکنیک: ژئوتکنیک لرزهای، سازههای خاکی، تستهای آزمایشگاهی و صحرایی، 

مهندسی پی، مدلسازی و روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک، تونلسازی و  مکانیک سنگ، بهسازی خاک»، «مهندسی
محیطزیست و توسعه پایدار: آب و فاضلاب،  آلودگی هوا، مواد زائد جامد»، «مهندسی راه، حملونقل و ترافیک: طرح

هندسی  راه، روشهای عددی در روسازی راه، مهندسی ترافیک، برنامهریزی حملونقل،  مواد، مصالح و تکنولوژی
آسفالت»، «مدیریت ساخت: روشهای نوین ساخت، مدیریت  پروژه، مهندسی ارزش»، «مهندسی نقشهبرداری و ژئوماتیک:

ژئودزی، فتوگرامتری،  سیستم اطلاعات جغرافیایی، هیدروگرافی، سنجش از دور، روشهای عددی در  مهندسی نقشهبرداری
و ژئوماتیک» و سایر زمینههای مرتبط شامل مدیریت بحران و  پدافند غیرعامل، فناوری و مواد نوین، آموزش در مهندسی

عمران و اخلاق  مهندسی است.

  

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، 15 دی ماه امسال زمان اعلام نتایج داوری اصل  مقالات و اول اسفندماه امسال آخرین
مهلت ثبت نام در این همایش علمی است.

  

علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت ir.10icce//:http مراجعه کرده و یا با شماره تلفن
04113392514 تماس بگیرند.
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