
 معرفی نشریات دانشجویی 

 
مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه گرمسار   

 سرکار خانم فاطمه بهار
 

 .فعالیت خود را آغار نمودند 2931ال در س نشریات دانشجویی دانشگاه گرمسار  

 "حیاط ت "نشریه

اولین ویژه نامه خود را منتشر و  2931گروه معماری بود که در مهر "  حیاط ت"هنری  –اولین نشریه دانشجویی این دانشگاه نشریه علمی  

 .شماره آن انتشار یافته است 3تاکنون بیش از 

 میالد حدادی: مدیر مسئول

 حامد عابدینی:  سردبیر

 :اعضای هیأت تحریریه 

 امیر ابراهیمیان–علی خدادادی  –وحید سعادتی  –فرزاد اسدی  –حمید اسدی  -علی رضا شعبانی پور -فرزاد اسدی

 :و در حال حاضر اعضای هیأت تحریریه نشریه عبارتند از

 ساالر خدادادی :مدیر مسئول

 میالد شیرازیان :سردبیر

 وحید سعادتی –حسانه عباسی  –پریسا جاوید  -فرزاد اسدی

 نشریه پترولیک

 .منتشر شد2939پاییزمنتشر شد و به ترتیب اولین شماره آن از  2939آن در اردیبهشت اولین پیش شماره 

 :اعضای هیأت تحریریه نشریه پترولیک

 امیر حسین تکمیلی :مدیر مسئول 

 احمد  مومنی میانایی : سردبیر  

 :اعضای هیأت تحریریه

 فرهاد صالحی سده  –امیر حمزه آذر  -عادل حبیبی –مجید رجبی  –سجاد بهرام پور  –امیر حیدری  –هدیه کمایی –سینا ابراهیمی 

 :مشاور استادان

 دکتر علی رفیعی  –مهندس گتمیری  



 نشریه فراصنعت

 تخصصی مهندسی صنایع –نشریه علمی  

 .منتشر شد2931اولین شماره این نشریه به همت گروهی از دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه گرمسار در  اردیبهشت  

 :نشریه فراصنعت اعضای هیأت تحریریه

 زهرا مویدی مهر:  مدیر مسئول  

 زهرا مویدی مهر: سردبیر

 :اعضای هیأت تحریریه

 فرحناز سالک حسنی  –فاطمه پوررحیمی  –شهاب الدین دهنوی  -میالد کیان فر –زینب کوهستانی 

 :استاد مشاور

 دکتر فاطمه رکنی

 

 

 :نشریه کندو 

کندو مربوط به گروه مهندسی عمران در حال راه اندازی می باشد و اولین شماره آن با شروع سال تحصیلی جدید  تخصصی –نشریه علمی 

 .از گروه مهندسی عمران با ارائه گزارش از فعالیت های انجمن علمی منتشر می شد (ساز و کار) منتشر خواهد شدوتاپیش از این خبرنامه 

 :اعضای هیأت تحریریه نشریه کندو

 جواد عبدی: ر مسئولمدی

  سهیل عابد :سردبیر

 :اعضای هیأت تحریریه 

  -محمد شیرازی  –صبا صداقت زاده  –گلنوش قزلو –عاطفه نظامی  

 

 .در نهمین جشنوار سراسری نشریات دانشجویی شرکت نموده اند( فراصنعت  –پترولیک  –حیاط ت ) الزم به ذکر است که نشریات

 


