
 دانشگاه گرمسار دانشجویی –انجمن های علمی 

 ارـسرکار خانم به: مسئول واحد

 

 4951-59انجمن های علمی در سال 

 انجمن علمی معماری

 مهندس یونسیجناب آقای  :استاد مشاور 

 

 علی گوران: دبیر انجمن

 :اعضای شورای مرکزی

 پدرام معانی   -مصطفی باقری  -علی زارع سهیلی  -فاطمه الهویی –علی گوران  

 :اعضای علی البدل

 علی قلمبر –نواز رحیمی  مه

 

 :ترین فعالیت ها خالصه مهم 

برگزاری دوره های  -کارگاه آموزشی اتوکد -sketch upکارگاه اموزشی  -همایش باغ ایرانی  –نشست تخصصی فضای ایرانی  

کروکی از برج  -عکاسی از شهرک سینمایی غزالی –طراحی غرفه نمایشگاهی  –باغ ایرانی  –آموزشی اسکیس ایستگاه اتوبوس 

 آزادی

 

  انجمن علمی مهندسی عمران

 مهندس اکرمسرکارخانم :استاد مشاور

 

 سهیل عابد: دبیر انجمن

 :اعضای شورای مرکزی

 سبحان عابدین نژاد –امیر علی حامی نوبری  –عاطفه نظامی  –علی رشتی زاده  –سهیل عابد 

 :اعضای علی البدل

 احمد محمدنیا



 :خالصه مهم ترین فعالیت ها

-برگزاری نمایشگاه کتاب دست دوم –کارگاه آموزشی پل ماکارونی  -برگزاری اولین دوره از مسابقات سازه ماکارونی

 بازدی علمی از سیلوی در حال ساخت گرمسار  –برگزاری مسابقات عکاسی سازه  –برگزاری مسابقات جنگا 

 

 انجمن علمی مهندسی نفت

 مهندس گتمیری جناب آقای:استاد مشاور

 

 مسعود پدرام پور: دبیر انجمن  

 :اعضای شورای مرکزی

 علی طالب علم -مهدی قارامحمد –مسعود اسدی  –احسان زارعی  –مسعود پدرام پور 

 :اعضای علی البدل

 سجاد بهرام پور –هدیه کمایی 

 

 :ترین فعالیت ها خالصه مهم

  –دوره آموزشی نرم افزار اکسل  –برگزاری کالس آموزش زبان انگلیسی  –برگزاری نمایشگاه کتاب دست دوم 

کالس نرم افزار  –کارگاه آموزشی نمک زدایی  –کارگاه آموزشی مقاله نویسی  -PVTIدورهآموزشی نرم افزار 

PIPESIM  

 
 

 انجمن علمی مهندسی صنایع

 مهندس رکنیسرکار خانم :استادمشاور

 

 احسان آقاکریمی: دبیر انجمن 

 :اعضای شورای مرکزی 

کامیاب  –فرحناز سالک حسنی  –حسین عامری شهرابی  –میالد کیان فر  –احسان آقاکریمی 

 تبریزی پور

 :اعضای علی البدل

 سارا صبوری خواه   -آرش سرایی 



 :ترین فعالیت ها خالصه مهم

برگزاری دوره  -عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن علمی دانشگاه امیرکبیر -برگزاری دوره آموزشی نرم افزار اکسل

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار  -برگزاری همایش آینده شغلی و هدایت تحصیلی – ISO9001-2015آموزشی 

 MSPهای تخصصی

 

 

 *.الزم به ذکر است انجمن های مذکور به نهمین جشنواره ملی حرکت نیز راه یافته اند*

 


