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 از تاا  5در خدمتتون هستیم باا مرریای   سالم به دوستان همیشگی سیویل شو، توی این قسمت از زنگ عمران 

تاا از ایان    2های عالی و ضروری واسه مهندسین عمران که به نظرم خیلی مهمه باهاشون آشنا بشاین   وبسایت

 بریم سراغ مرریی     تاش خارجی!!!! 3وبسایتا داخلیه و 

 

 

 اجرایی کشور:نظام فنی و  -1

sama.mporg.ir 
 

 
 

ی کشااورخ خیلاای مهمااه واسااه مهندسااین عمااران  ایاان وبسااایت کااه مترلاام بااه سااازمان برنامااه و بودجااه 

مهماای کااه بااار مااالی دارنااد ،م اال تراادیل،    هااای بخشاانامهبخصااوا از نااوم نیمان.ااارش  اااون تمااامی  

 مهم منتشر میشه  منشأاز این  بهاها یهرستارز( و  نرخو  التفاوت مابه

 

 

 

 

http://civilshow.ir/
https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/Home.aspx
https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/Home.aspx
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inbr.ir 

 

مهندساای عالقااه دارنااد ایاان هااای نظااام خااون و اونااایی کااه بااه آزمااون مهندسااای در  مرمااواًخاا  

بلاه درسات ساد  زدیان ایان هماون وبساایتیه کاه         شناسان و ارادت خایای بهاا دارن  (    وبسایتو می

 کنه!!!های مشهور رشته عمران رو منتشر میمبحث
  

 :موسسه مهندسان عمران  -3

www.ice.org.uk 

 

 
 

 شااما کااه ایاان از غیاار بااه  هسااتن جهااان سراساار در بساایاری کشااورهای از اون اعضااای کااه سااازمانی

 ور اتفاقااتی  و نبخاواهی  کما   ساازمان  ایان  از تاونین مای  همچناین  ،بشاین  ساازمان  این عضو نینتو می

 ن کنی دنبال و گیری نی ور دخ می رخ موسسه این در که

 

 

 

http://civilshow.ir/
http://inbr.ir/?p=4226
http://inbr.ir/?p=4226
http://www.ice.org.uk/
http://www.ice.org.uk/
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 :رانوبسایت مهندسی عم -4

www.engineeringcivil.in 
 

 
 

 ساایت  ایان  از کاه  ایان  بارای   خدار وجاود  عماران  یمهندساا  عالقاه  ماورد  منبا   و مقالاه  یدها سایت این در

  کنید انتخاب را خود نظر مورد موضوم و کنید وجو جست یفحه در ،نبگیری یاد را جدیدی مطال 
 

 :وبسایت جامعه مهندسین آمریکا -5

asce.org 
 

 

 
 

کشااور در  041مترلاام بااه باایا از  اوناین.ااه ایاان جامرااه مهندساای در آمری.اساات ولاای اعضااای   باااوجود

کااری و دیگار موضاوعات مارتب  باه       هاای  یرالیات مطالراات،  در  ناه تو مای سراسر جهان هستن  این وبسایت 

  ههر یرد کم  کنندخ باش

 گردآورنده:

 های عمرانیکتاب مؤلفمدرس و  میررضا میریحیویمهندس 

http://civilshow.ir/
www.engineeringcivil.in
www.engineeringcivil.in
https://www.asce.org/
https://www.asce.org/

