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رئيس کنفرانس :دکتر عليرضا رهايي
دبير کنفرانس :دکتر مصباح سايبانی
دبير کميته علمی کنفرانس :دکتر اكبر اسفندياري

اعضاء کميته علمی:
دکتر عبداهلل اردش��ير ،دکتر اکبر اسفندياری ،دکتر حميدرضا
اش��رفی ،دکت��ر محمد حس��ن بازی��ار ،دکتر ف��رزاد حاتمی،
دکتر س��عيد حسامی ،دکتر حس��ین رجایی ،دکتر علی اکبر
رمضانيانپ��ور ،دکتر عليرض��ا رهایی ،دکتر مصباح س��ايبانی،
دکتر محمد حس��ن س��بط ،دکتر اقبال شاکری ،دکتر حسن
ش��ادمان ،دکتر حميدرضا صبا ،دکتر افش��ين فيروزی ،دکتر
پرويز قدوسی ،دکتر غالمرضا هوایی.
تاريخچه کنفرانس:
اولین کنفرانس ملی مهندسي و مديريت ساخت در خرداد سال
 88در دانشگاه صنعتي اميركبير با ارائه  42مقاله برگزار گرديد.
هم اکنون و با حمايت و مشارکت چندين سازمان و ارگان دولتی و
غير دولتی ،دومين كنفرانس ملی مهندسي و مديريت ساخت ،در
تاریخ سيزدهم و چهاردهم ارديبهشت  1391به میزبانی دانشگاه
صنعتي اميركبير (پرديس بندرعباس) برنامه ريزی گرديده است.
در اي��ن همايش دو روزه عالوه بر ارائه ش��فاهی مقاالت علمی و

تخصصی ،کارگاه ها و دوره آموزشی معتبری نيز برگزار خواهد شد
و نمايش��گاه جانبی از آخرين دست آوردهای مرتبط با موضوعات
کنفراس داير خواهد بود.

محورهاي كنفرانس:
( )1اهميت و جايگاه مديريت ساخت
( )2مديريت منابع
( )3صنعتي سازی و فناوريهاي نو در صنعت ساخت و ساز
( )4كارآمدي قوانين ساخت و ساز
( )5موفقيت پروژههاي عمراني (زمان ،كيفيت ،هزينه)
( )6صدور خدمات فنی و مهندسي
موضوعات کنفرانس:
 بسته مناقصه قراردادهای ساخت موضوعات و روش های ساخت کيفيت ،بهداشت ،ايمنی و محيط زيست تکنولوژی های ساخت آموزش در مديريت ساخت کامپيوتر ،رباتيک در ساخت و ساز انرژی های نو ،ساخت و ساز سبز ،هزينه ها و اقليم شناسی -مهندسی ارزش در صنعت ساخت و ساز

 مديريت ساخت در کشورهای در حال توسعه خانه سازی و مسايل اجتماعی مديريت مالی مديريت منابع انسانی مديريت و کنترل پروژه مديريت زمان مديريت ماشين آالت مديريت مصالح مديريت زيرساخت ها مديريت طراحی مديريت دعاوی مديريت تدارکات مديريت ريسک و تصميم گيری مديريت حوادث -روابط بين اللمل و مسايل جهانی در مهندسی و مديريت ساخت

حاميان کنفرانس
دانشگاه علم و صنعت ايران
وزارت راه و شهر سازی
سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان هرمزگان
قرارگاه سازندگی خاتم النبياء
زمانبندي:
1390/12/25
آخرين مهلت ارسال چکيده ی جامع
1390/12/28
اعالم پذيرش چکيده ی مقاالت
1391/01/31
دريافت مقاله نهايی
 13و 1391/02/14
برگزاری کنفرانس

برگزارکنندگان:
دانشگاه صنعتي اميركبير
دانشکده مهندسی دريا
مرکز تحقيقات سازه و زلزله
انجمن مهندسین عمران ايران
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میباشد.


