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 دانشگاه برتر عمرانی 5

فضای اجرا و نظارت و طراحی اومدیم از سالم به عزیزان مهندس و همیشه در صحنه، زنگ عمران این هفته یکم 

خوایم این کارو بکنییم  بهیه دی یه همونجیور کیه از عنیوان هیم        بیرون تا یه نفسی تازه کنیم. حاال چجوری می

تون بهتون چشیم   های رویاییتحصیل شغلهای مهندسی عمران رو که بعد از تا از بهترین دانش اه 5مشخصه 

 تا شاید کمی دلتون بسوزه :( کنیم میمیزنن رو معرفی 

 

 
 

1- MIT یا به قولی ماساچوست 
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دانشجو است. ایین دانشی اه    ۰۰۱۱۱بیش از دو دهه قبل از دانش اه استنفورد تأسیس شد و پذیرای حدود 

دهید تیا در    میی   دهید کیه بیه دانشیجویان اجیازه      می  ی  دوره مهندسی عمومی با مسیرهای متناسب ارائه

انشیجویان را  ها تخصص پیدا کنند. همچنین د زیست یا مهندسی سیستم های مهندسی عمران، محیط رشته

هیای کارآمیدتر و    ها و نیاز بیه ایجیاد زیرسیاخت    کند و بر تکثیر داده می  برای عصر شهرهای هوشمند آماده

 .زیادی دارد تأکیدپایدارتر 
 

 دلفت هلند -2
 

 
 

دانش اه دلفت به عنوان پرسابقه ترین دانش اه ههند در جذب و آموزش دانشجویان در سطح دنیا هم معرف 

 المههیی  بیین دانشی اهی   های بندی رتبهمنتخب  های شاخص. بر اساس باشد میحضور دانشجویان و محققان 

(QS) شناخته شده است 8۱۰2امین دانش اه برتر دنیا در سال  -55، دانش اه دلفت. 

 دانشگاه ملی سنگاپور -3
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دار کشیور   های برتر جهان توسط مجهه آموزش عالی تایمز این دانشی اه پیرچم   از دانش اه 8۱۰۲بندی  طبق رتبه

های برتر جهان برای رشته مهندسی عمران مطرح شده اسیت. در مرکیز ایین     سن اپور به عنوان یکی از دانش اه

زیسیت بیا توجیه بیه      ها است که بر لزوم حفظ محیط ای زیرساخت رشته دوره تمرکز روی ساخت و طراحی میان

شیود کیه چ ونیه     می  های انرژی تمرکز دارد. همچنین به دانشجویان آموخته شهرنشینی سریع و افزایش هزینه

 .های پیچیده کم  کند تواند به حل چالش می  هایی دست پیدا کنند که ها را تجزیه و تحهیل و به بینش داده
 

 سلطنتی لندنکالج  -4

 

 
 

مشیغول اسیت و     تأسیس شد و امروزه به ارائه مدرک مهندسی کارشناسی ۰28۱کالج یو سی ال لندن در سال 

و مواد را  برداری نقشه، ونقل حملها، کارهای ژئوتکنیکی، سیاالت، طراحی، تجزیه و تحهیل  مهندسی عمران، سازه

شیود، توسیط    میی   دهد. هدایت این دوره که توسط محققان و دست اندرکاران مشهور صنعت انجیام  می  پوشش

 کند و البته برای می  هیئت مدرس مشترک ان هیس معتبر شناخته شده و راه را برای آموزشی عالی و پربار هموار

 .هزینه دارد دالر ۲52۱5 المههی بین دانشجویان دالر و برای ۰8۱۲۲ دانشجویان ان هستان
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 آمریکا برکلی -5

 

 
 

  دانش اه برکهی کالیفرنیا واقع در منطقه خهیج سانفرانسیسکو، ی  برنامه مهندسی عمران چهار ساله را ارائه

دهد. این دوره توسط  می  دهد که درک جامعی از عهم مهندسی، طراحی و عمل در اختیار دانشجویان قرار می

 .کمیسیون هیئت اعتباربخشی مهندسی و فناوری مستقر در آمریکا تائید شده است

 گردآورنده:

 های عمرانیکتاب مؤلفمدرس و  میررضا میریحیویمهندس 
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