
 

 مجالت مهندسی عمران

 

 :اندشدهمشهور مهندسی عمران در سرتاسر جهان به شرح زیر لیست  هایروزنامهمجالت و 

 زیرساختی های سیستم درباره  ASCE ژورنال  (1

 یاتیعملایر سو  گذاریسرمایه، ، گسترش، تعمیر، جایگزینیارزیابی، نظارت شناسیروشدر رابطه با  شدهبندیدستهشامل مقاالت 

 .باشدمیگردند،  شهریهای که منجر به حفظ و نگهداری زیرساخت

 کانادایی مهندسی عمران ژورنال( 2

، وسازساخت مهندسی سازه، از قبیل یموضوعاتمجله  ایندر  منتشرشده. مقاالت شودمیچاپ  باریکدو ماه هر  این مجله

 .دهندمیرا پوشش  زیستمحیطکامپیوتری، هیدرولیک و  افزارهاینرم، ونقلحمل، مواد و مصالح، مکانیک

 عمران مهندسی آنالین مجله  (3

 .گرددمی، دنبال شودمیچاپ  که از سوی انجمن مهندسان عمران آمریکا ندسی عمرانمهمجله  مباحث آخرین، مجلهاین در 

 عمران مهندسی آنالین اخبار  (4

مشاوره در رابطه با مدیریت ، شده مهندسی سازی هایپروژهیک منبع کامالً مستقل از اخبار عمرانی و اطالعات این سایت 

 .باشدمی و کارهای عمومی ساخت مصالح هایروش، هاسازه، نوسازی GPS با بردارینقشه ،شرکت

 ای(مسابقه های قایق های) بتنی قایق ی مجله  (5

 د.نی درگیر هستنتایق بقشود و به دانشجویانی اختصاص دارد که با مسائل مربوط به ساخت پروژه سالیانه منتشر میاین مجله 

 

http://scitation.aip.org/iso
http://www.nrc.ca/cgi-bin/cisti/journals/rp/rp2_desc_e?cjce
http://www.pubs.asce.org/ceonline/newce.html
http://www.cenews.com/
http://www.lecrib.ca/concretecanoemagazine/


 

 اخبار رکورد های مهندسی( 6

 مهندسان و پیمانکارانبرای  وجوجستفهرست راهنما با قابلیت  هایکتاب، اصلی خبر ینوناع این سایت نمایش هایویژگیاز 

 .باشدمی ،دهندمیمتخصصین انجام معماران، مهندسان و سایر از کارهایی که  فهرستیو ارائه 

 مهندسی ژئوتکنیک و مهندسی زمین شناسی( 7

که طیف وسیعی از مسائل مربوط به مهندسی زمین شامل مهندسی خاک و سنگ و مهندسی آب  است المللیبین ژورنالیک 

 .دهدمیرا پوشش  و خاک

 طبقه بندی آنالین پیمانکاران گرید بندی و( 8

 .شودمیاداره   Foresterو توسط انتشارات  دهدمیرا پوشش  وسازساختکه صنعت  باشدمیتخصصی  ژورنالیک  این سایت

 وسازساخت درکامپوزیت ها  ژورنال( 9

های مهندسی عمران مورد استفاده سازه در الیاف مصنوعی به هم پیوسته که متشکل ازمصالح کامپوزیتی در مورد  در این ژورنال

 .شودمیبحث  ،گیرندمیقرار 

 کتابخانه ی مجازی مهندسان عمران نهاد( 10

 برای هر بار استفاده از این کتابخانه مجازیمقاالت مهندسی عمران دسترسی داشته باشید.  به کلیه توانیدمیدر این کتابخانه 

 باید یا اشتراک داشته باشید و یا هر بار مبلغی را بپردازید

 Observerخبرنامه ی ( 11

Observer  هستند مندعالقهای حرفه مسائل به که است کسانی و مهندسان کلیه برای خبرنامهیک. 

 راه ها و پل ها مجله( 12

ت دول ،مهندسان، پیمانکاران در اختیار ونقلحملمصالح، تکنولوژی و اهداف بخش  اطالعاتی در خصوص تجهیزات، این مجلهدر 

  .شودمیهستند، قرار داده  هازیرساختاز این  دارینگهساخت و و کلیه کسانی که مسئول طراحی،

  AquaTerra etژورنال ( 13

Terra et Aqua  ی، مقاالتاین ژورنال. در باشدمیهای آبی و راه بندرهاتوسعه مربوط به تأسیسات عمومی،  المللیبینمجله یک 

 و علمی مهم وجود دارند.و مسائل فنی  الیروبی با موضوع

 فعلیهای روشژورنال  (14

 .شودمیهیدرولوژی پرداخته ع آبی، مقاالت و رویدادهای روز علم هیدرولیک و مناب مهندسی به بررسی ین ژورنالا در

 

http://www.enr.com/%20rel=
http://www.enr.com/%20rel=
http://www.springer.com/east/home/generic/search/results?SGWID=5-40109-70-35530759-0
http://www.springer.com/east/home/generic/search/results?SGWID=5-40109-70-35530759-0
http://www.forester.net/gec.html
http://www.pubs.asce.org/journals/cc.html
http://www.iceknowledge.com/
http://www.nhspe.org/pages/observer/index.html
http://www.roadsbridges.com/
http://www.terra-et-aqua.com/
http://www.haestad.com/library/currentmethods/


 

 Thomas Telford ژورنال (15

Thomas Telford کلیه اقدامات و  ایسازه، عمران، بتن ژئوتکنیک مهندسی ی همچونموضوعاتاست که  آنالینژورنال  یک

 .دهدمیانجمن مهندسان عمران را پوشش 

 پژوهش های هیدرولیکی ژورنال( 16

 .رسدمیمهندسان هیدرولیک به چاپ  المللیبینانجمن توسط  باریکهر دو ماه  ژورنالاین 

 مترجم: ابوالفضل فرقدانی
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https://www.onlinecivilforum.com/site/index.php/2016/09/19/civil-engineering-journals/ 

http://www.thomastelford.com/jol/
http://www.iahr.org/
https://www.onlinecivilforum.com/site/index.php/2016/09/19/civil-engineering-journals/

