تاريخ١۴٠٠/٠٧/٢٠ :
استادان فرهيخته ،پژوهشگران ارجمند و دانشجويان گرامي
با سﻼم و احترام؛
دانشگاه صنعتي اصفهان افتخار دارد سيزدهمين كنگره ملي مهندسي عمران را در  ٢١و  ٢٢ارديبهشت ماه سال  ١٤٠١در دانشكده
مهندسي عمران به صورت مجازي برگزار نمايد .اين كنگره كه بزرگترين رويـــداد علمي ساﻻنـــه مهندسي عمران در سطح كشور ميبـــاشد ،در
ادامه مجموعه كنگره ه ـاي م ـلّي و بينالمللي است كه تحت نظارت هيأت امناءِ متشكل از نمايندگان شانزده دانشگاه و پژوهشگاه برتر كشور به
صورت ساليانه برگزار مي شود .اين گنگره ب ستري ا ست براي ارايه آخرين د ستاوردهاي علمي و فناورانه متخ ص صان دان شگاهي و فعاﻻن صنعت
ساخت و ساز )شامل مشاوران ،پيمانكاران و ديگر ارايه دهندگان خدمات مهندسي( .اميد است با مشاركت فعال در اين كنگره و تبادل اطﻼعات
ميان مو س سههاي علمي و پژوه شي از يك سو و د ست اندركاران صنعت ساخت و ساز از سوي ديگر ،پ شتوانه علمي و زمينه منا سب جهت
پيشرفت و گسترش فعاليت هاي مهندسي عمران در جامعه فراهم گردد .محورهاي اصلي كنگره عبارتند از:
o

سازه
زلزله
ژئوتكنيك
راه و ترابري
مهندسي و مديريت منابع آب
مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي
مهندسي سواحل ،بنادر و سازه هاي دريايي
حمل و نقل
مهندسي و مديريت ساخت
مهندسي محيط زيست

o

زمينه هاي مرتبط )سنجش از دور ،تاب آوري زير ساخت ها ،مديريت بحران ،پدافند غيرعامل ،اخﻼق
مهندسي ،معماري و شهرسازي ،مواد و سازه هاي هوشمند(..... ،

o
o
o
o
o
o
o
o
o

بر اين اساس از جنابعالي دعوت مي گردد با مشاركت ،همراهي و ارسال مقاﻻت در زمينه هاي مرتبط با محورهاي كنگره ،نسبت به اطﻼع رساني
ﻻزم به اساتيد ،پژوهشگران و دانشجويان اقدام فرماييد.
جهت ك سب اطﻼعات كامل تر لطفا به درگاه كنگره به ن شاني  www.13ncce.irمراجعه نماييد .مهلت ار سال چكيده مقاﻻت ٣٠
آبان و مقاﻻت كامل  ٣٠دي  ١٤٠٠مي باشد.
پيشاپيش از بذل توجهي كه مي فرماييد قدرداني مي گردد.

كياچهر بهفرنيا
دبير سيزدهمين كنگره ملي مهندسي عمران
رييس دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان

