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200رتبهزیرهایدانشگاهباصنعتوعلمدانشگاهجایگاهمقایسه

دانشکدهآموزشیوپژوهشهایبرنامه

اقدامات

هافرصت

تهدیدها

دانشکده مهندسی عمران



200مقایسه دانشگاه و دانشکده با برخی از دانشگاه های زیر رتبه 

رتبه دانشکده عمران متوسط بودجه نام نظام رتبه بندی رتبه دانشگاه نام دانشگاه

36 میلیارد دالر2/01 QS 45 University of British Columbia

27 بیلیون دالر3 QS 71 University of Texas at Austin

18 بیلیون دالر2/02 QS 80 Georgia Institute of Technology

101-150 میلیارد دالر1/9 QS 119 University of Alberta

101-150 میلیون دالر571 QS 152 Newcastle University

51-100 میلیون دالر780 QS 166 University of Waterloo

101-150 میلیون دالر578 QS 181 University of Liverpool



oزیرشدهکسبرتبه98سالدرمقاله123تعدادوعمراندانشکدهبهاختصاصیبودجهبا
اندازمچشدرنظرموردرتبهبهرسیدندردانشکدهگیریپیوتالشمعرفکهباشدمی200

.باشدمیصنعتوعلمدانشگاه

oصنعتوعلمعمراندانشکدهبادالرمیلیارد1/9آلبرتادانشگاهعمراندانشکدهرتبهمقایسه
دهایفراوان،تالشدهندهنشانباشندمیدنیادرعمرانبرتردانشکده150میاندردوهرکه

ازنیموردتجهیزاتوبودجهمحدویتتمامباجایگاهیچنینداشتنبرایهمکارانبروزهای
.باشدمی

oنهنموبامقایسهغیرقابلبودجهباهاساختزیروتجهیزاتساختعمراندانشکدهرویکرد
.استناپذیراجتنابخارجیتجهیزاتبرخیخریدهرچنداست،خارجی

200زیر رتبه های با دانشگاه مقایسه 



مهندسی عمران خاک و پیآب و محیط زیست

سازه

حمل و نقلراه و ترابری

دانشکده مهندسی عمران



1:ممتازاستادتعداد•

13:استادتعداد•

9:دانشیارتعداد•

23:استادیارتعداد•

نفر6:تاکنون96سالازشدگانجذبتعداد•

نفر4:تاکنون96سالازبازنشستگانتعداد•

گوناگونهایگرایشدرجدیدعضو10حداقلجذببهنیاز•

اعضای هیئت علمی



تعداد دانشجو و پژوهشگر

غیرایرانی ایرانی تعداد

4 283 کارشناسی

5 651 کارشناسی ارشد

6 86 دکترا

1 5 پژوهشگر پسا دکترا

16 1025 جمع کل



 ه فعاالنه و موثر با سازمان نظام مهندسی کشور جهت ارائتعامل
مهندسیدوره های ارتقاء نظام 

 هت موثر با کانون وکال و کارشناسان رسمی دادگستری جتعامل
ونکانبرگزاری سمینارهای آموزشی و ارائه دوره های ارتقا برای اعضا 

مشارکت فعال در برگزاری دوره های پردیس و مجازی

برنامه ها و دوره های آموزشی آزاد



هرسیدچاپبهعمراندانشکدهعلمیهیئتاعضایتوسطفارسیزبانبهکتاب6وانگلیسیزبانبهکتاب2گذشتهسالسهدر•

.است

انگلستانسازهمهندسانانسیتیتوتحقیقاتیمجلهدبیرعنوانبهکاوهعلیپروفسورانتخاب•

Natureدرمقاله1،(SSCIوESCI،SCI-E)ISIمقاله132• Comدرغیرشخصیاستناد1660وWOSاستشدهثبت.

Highly)ارجاعپرمقاله6• Cited)،1داغمقاله(Hot paper)جهانبرترنشریهبیستدرشدهچاپمقاله1و.

ترافیک،یقاتتحقمرکزآب،یکتحقیقاتمرکزیکژئوتکنیک،تحقیقاتمرکزیک،سازهتحقیقاتمرکزسهوآزمایشگاه7تعداد•

.استهشداندازیراهامسالمحیطیزیستژئوتکنیکرشتهوداردوجودعمراندانشکدهدرآسفالتوقیرتحقیقاتمرکزیک

.استشدهمنعقدعمراندانشکدهعلمیهیئتاعضایتوسط98سالدرصنعتیقرارداد19تعداد•

هادهاینوصنعتدرشاغلدانش آموختگانپتانسیلازاستفادهجهتدانشکدهآموختگاندانشکانونموثرفعالیتوراه اندازی•

دولتیغیرودولتی

دانشکده مهندسی عمران



تحقیقاتیمراکزوهاآزمایشگاهدرتحقیقبرایالزمتجهیزاتخریدوساخت-1

باعمرانمهندسیزمینهدراستانیوملیهایطرحدرفعالمشارکتوهمکاریتوسعه-2

کشوربحرانستادونهادهاها،شهرداریها،سازمانها،وزارتخانه

،ارسالالمللیبینهایسازمانجهان،ممتازهایدانشگاهباپژوهشی-علمیتعامل-3

مجاورکشورهایدانشجویانجذبوکشورهاسایربهتحقیقاتانجامبرایدانشجویان

هایهمکاریبرایهاآنازدعوتوکشورخارجساکنایرانیمحققانباموثرارتباطایجاد-4

مشترکعلمی

طبیعیسوانحوآوریتابزمینهدرریزیبرنامههایکمیتهدرفعالحضور-5

برنامه ها دانشکده



داردمشارکتهاآندرعمرانمهندسیدانشکدهکههاییحوزهشناسایی:

یطمحوپسماندآب،منابعمدیریتمسکن،ترابری،ونقل،راهوحملخشکسالی،سیل،زلزله،

.زیست

کشورکلمدارسنوسازی

کشورکلبرایسیالبمدیریتکاروسازبرنامهتدوین

دانشکده مهندسی عمران



درمربوطهایسازهتمامباکانال4)پایهامکاناتبادانشکدههایآزمایشگاهدربنیادیتحولوساخت•

.کشورهایرودخانهدرتوربوالنسمطالعاتدرپیشگامدانشکده.(هیدرولیکآزمایشگاه

ورسوبگیریاندازهادواتطراحیوساختهمراهبهبعدیسهصوتیسنجسرعتدستگاهیکخرید•

.استبفردمنحصرکشوردرکهآبجریانسرعت

ردکشوربحرانستادمعاونزیست،محیطسازمانمسئولیننیرو،وزارتمعاونموثرحضورودعوت•

مینهزدروزارتخانهچندباتعاملدرمهمبسیاراستانی-ملیهایطرحقراردادانعقادوعمراندانشکده

.زیستمحیطوطبیعیسوانح

میلیون390وگذشتهیکسالطیدانشکدهاعضایتوسطصنعتیقراردادتومانمیلیارد5ازبیشانعقاد•

.دانشگاهدرگرنتقراردادتومان

اقدامات انجام شده



سازه،زمینهدرنظارتوطراحیهمراهبهملیهایدستورالعملتدویندردانشکدهنمودنفعال•

وهاینیرترینقویجذبطریقازمحیطیزیستژئوتکنیکوآسفالتوقیرترافیک،هیدرولیک،

.مطالعاتی

کشورراهداریسازمانبرایسوانحزماندراالحداثسریعهایپلنصبوطراحی•

برایلتعاموسخنرانیبرایکشورازخارجنخبگانوکشورمشاورمهندسینبزرگترینمدیرانازدعوت•

عمراندانشکدهدانشجویانصنعتیومطالعاتیفرصت

بتنیایهسازهبعدیسهچاپگردستگاهساختبرایاالنبیاخاتمقرارگاهسازندگیپژوهشکدهباقرارداد•

کشوردربارنخستینبرایزدگانسیلوزلزلهساختهپیشهایخانهتهیهبرای

ایجادهتلفاتبرایبرایجهانیبهداشتسازمانباقراردادانعقاد•

اقدامات انجام شده



دردهشانجاممطالعاتوآماراساسبر.ملیسطحدراقلیمتغییربحثبهدانشگاهورودضرورت•

عمدهازمهاجرتپدیدهآب،منابعبیکاری،کاهشسیالب،خشکسالی،آتی،زلزله،دههیک

رقمیبحرانبسیارشرایطوالزمهایزیرساختکمبوددلیلبهمناطقسایربهکشورمناطق

.خوردخواهد

ازدیاقتصابرداریبهرهوعمومیاعتمادجلبیرایطبیعیسوانحمطالعاتمرکزاندازیراهدر•

کشورمعضالتحلدردانشگاهتوانمندی

فرصت ها



هایبرنامهبرگزاریباالزمهایآموزشطریقازجامعه–دانشگاهتعاملبرایریزیبرنامه•

(کروناازبعدانشااهلل)خیرینومنطقهشهرداریمسئولینحضوربامنظم

ایبرشهرداریونهادهاها،وزارتخانهسطحدرصنعتوعلمالتحصیلفارغمدیرانازاستفاده•

استانداردهاتدوینوگیریتصمیمهایکمیتهبهورود

هایپژوهشدرمردمیمشارکتارتقاجهتعمومدسترسدرنوینهایفناوریازاستفاده•

علمی

فرصت ها



استمالزواستقبولقابلغیروپایینسیالبوزلزلههایزمینهدرملیسطحدرماآمادگیمیزان•

راهبردیهایطرحدررادانشگاهفعالحضورامکانعلمی،یاتهپژوهشی-آموزشیبارکاهشبا

.نماییمفراهمکشور

دمعدلیلبهراهبردیمطالعاتبهورودازدانشجویاناستقبالعدموتحقیقپراکندگیبدلیل•

یاندانشجوکهشدتنظیماینامهتفاهممتعددهاینشستطی.آنهاانجامبرایالزمهایزیرساخت

.شوندآشناخودهایآموختهکاربردهایباکشورمشاورمهندسینترینقویدرما

هادانشگاهبرنامهدرجدیتوجهلزومبودتومانمیلیاردهزار35بربالغ98سیالبخسارت•

تهدیدها




