معرفی انجمن های علمی
مسئول انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه گرمسار
سرکار خانم فاطمه بهار

انجمن های علمی دانشگاه گرمسار با هدف ایجاد ارتباط بهتر و موثرتر میان دانشجویان رشته های تحصیلی و دانشگاه و جامعه
علمی از سال  2931آغاز به کار کرد.
اولین انجمن علمی که تأسیس شد؛ انجمن علمی معماری دانشگاه گرمسار بود که در اردیبهشت  2931با برگزاری انتخابات و
معرفی اعضای اصلی و علی البدل به طور رسمی کار خود را شروع نمود.
اعضای اولین انجمن علمی معماری:
استاد مشاور:
دکتر علی عسگری
دبیر انجمن علمی معماری:
سید مهدی هاشمی
اعضای اصلی :
مرتضی طلوعی – میالد حدادی  -میالد پیروز رام – وحید سعادتی " -مجید پور میر علی – امیر ابراهیمیان"
اعضای انجمن :2939
استاد مشاور :دکتر حامد شیخ طاهری
دبیر انجمن علمی – "سال دوم"
مرتضی طلوعی
اعضای اصلی:
میالد پیروزرام -علی گوران – عرفان عرفاتی -ساالر خدادادی -زهرا دهقانی – ثمینه جوادی
الزم به ذکر است که نشریه" حیاط ت " نیز پس از راه اندازی انجمن علمی معماری کار خود را آغاز کرد.
برگزاری اردوهای علمی – بازدید از بنا های تاریخی – برگزاری کالس هاس فتو شاپ  /اسکیس /راندو و دعوت از استادان
برجسته معماری از جمله فعالیت های صورت گرفته توسط این انجمن می باشد.

انجمن علمی مهندسی نفت:
این انجمن فعالیت خود را در آبان  2931پس از برگزاری انتخابات و بااعالم نتایج آغاز نمود.
استاد مشاور :
مهندس هاشمی زاده
دبیر انجمن علمی  :علی زند
اعضای اصلی :
امیر حسین تکمیلی -عرفان عرفاتی – احمد مومنی میانایی –مجید رجبی – محمد زضا اکبری -سامان خسروی مقام
الزم به ذکر است که در همان دوره امیر حسین تکمیلی جایگزین علی زند به عنوان دبیر انجمن علمی گردید.
ازجمله فعالیت های انجمن علمی نفت:
بازدید ازمیدان نفتی گچساران –
برگزاری همایش تخصصی نفت-
دعوت از آقای دکتر طباطبایی -استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
و دکتر محمد حسین دانشفر – مدیریت برنامه ریزی شرکت نفت فالت قاره
بزرگداشت روز خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندسی
بازدید های علمی دامغان
برگزاری دوره های مقاله نویسی همرا با ارائه مدرک معتبر
برگزاری همایش تخصصی نانو آبان 2939
ارائه چندین مفاله علمی در همایش های تخصصی نفت
ابتکار و نوآوری در ساخت دستگاه شستشوی مغزه
دومین گروه انجمن علمی نفت در سال :2939
استاد مشاور :مهندس نجات اهلل گتمیری
دبیر انجمن علمی :
مهدی زارع بردج
اعضای اصلی:
مهدی رحیمی اسرمی – احسان حاجی بلوری – محمد فتحی -میالد کیانیان-
اعضای علی البدل :برهان شاه محمدی – ارسطو عبدی
فعالیت ها:
برگزاری همایش تخصصی نفت  2931برای دومین سال

دعوت ار برگزیده کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت برای مشاوره
دعوت از مدیران شرکت نفتی نپتا
برگزرار ی کار گاه های تخصصی نفغت
برگزاری کالس های آموزشی نرم افزار های تخصصی نفت و ...................
الزم به ذکر است که نشرییه تخصصی پترولیک با آغاز به کار اولین انجمن فعالیت خود را شروع نمود.
انجمن علمی مهندسی صنایع:
اولین انجمن علمی مهندسی صنایع نیز در آبان 2931با برگزاری انتخابات و معرفی اعضای اصلی به طور رسمی فعالیت خود را
آغاز نمود.
دبیر انجمن علمی :
محمد علمی
اعضای اصلی :
مهدی بصیری - -محمد پازکی -احسان شفیعی –شهاب دهنوی" -سید دانش طباطبایی – مهرداد سارانی"
فعالیت ها:
هماهنگی جهت بازدید میدانی در کارخانه امالح معدنی ایران و کارخانه نمک تابان
تشکیل کالس های نرم افزار مربوط به رشته مهندسی صنایع با اعطای گواهی نامه
ارائه و اجرای بازدید های علمی مستمر از واحد های صنعتی منطقه
اجرای دوره های آموزشی مدیریت پروژه – کنترل کیفیت – ISO
دومین انجمن علمی صنایع 2939:
استاد مشاور :فاطمه رکنی دانشجوی دکترای مهندسی صنایع
دبیر انجمن علمی  :شهاب الدین دهنوی
اعضای اصلی :
میالد کیانفر – مهردادسارانی – مهدیه سادات حدادی -زهرا مویدی مهر " -علی تقی مال -فرحناز سالک حسنی"
فعالیت ها:
برگزاری کالس های آموزش نرم افزار excell- access
برگزاری کالس های آموزش مقاله نویسی
برگزاری دوره های تخصصی نرم افزار " ویژه مهندسی صنایع"
بازدید های علمی – آموزشی
راه اندازی نشریه تخصصی فراصنعت
و.................................

انجمن علمی مهندسی عمران:
اولین گروه انجمن علمی مهندسی عمران در آبان  2931آغاز به کار نمود
استاد مشاور :
مهندس امین مشتاق
دیر انجمن علمی :
جواد عبدی
اعضای اصلی:
علی رشتی زاده – سهیل عابد – یاسمن کمره یی -حسام محمدی
فعالیت ها :
شرکت در مسابقات سازه ماکارونی (شاهرود)
برگزاری کالس های نرم افزار های تخصصی
بازدید ها ی علمی – اموزشی
آموزش سازه های ماکارورنی
انجمن علمی مهندس عمران :2939

استاد مشاور :
مهندس امین مشتاق
دبیر انجمن علمی :
جواد عبدی
اعضای اصلی :
علی رشتی زاده – عاطفه کمره یی -سهیل عابد -حسام محمدی " یاسمن کمره یی – احمد محمدنیا"
برگزاری مسابقات پل ماکارونی  -دردو مرحله و تقدیر از برگزیدگان
برگزاری کارگاه های آموزشی نرم افزارهای تخصصی مهندسی عمران
برگزاری اولین همایش علمی عمران
بازدیدهای علمی – آموزشی
برگزاری کارگاه های آمورشی پل ماکارونی
ارائه خبرنامه سازو کار و گزارش فعالیت های انجمن علمی عمران
الزم به ذکر است که نشریه علمی  -تخصصی کندو نیز در مرحله اماده سازی قراردارد.

در ضمن از سال گذشته انجمن های علمی چهارگانه دانشگاه گرمسار در جشنواره ملی حرکت در حوزه های مختلف ،حضور ی
فعال داشته اند که این خود جهشی بزرگ و حرکت رو به پیشرفت در طی حدود سه سال فعالیت می باشد که بیانگر پویایی
انجمن های علمی و حمایت همه جانبه دانشگاه گرمسار از آن ها می باشد.

