
 
 بسمه تعــالي

 آموزششرح وظایف کمیته 

شده در حوزه  هیارا یآموزش ها یگرفته تا اقدامات موثر بر توسعه و اثربخش یرسم ریغ یآموزش یدوره ها یاز برگزار یفیدر ط تهیکم نیا فیوظا

 شود. ی( را شامل میو دانشگاه یآموزش رسم یخاص )در قالب دوره ها یرشته تخصص ایانجمن  یتیفعال

 باشد:های کمیته آموزش، به شرح زیر میبرخی از اهم فعالیت

 تهیکم یداخل ینامه ها نیآئ نیتدو . 

 (.یابتین ای می) بشکل مستقنایمتقاض ریاعضا و سا یمرتبط برا یرسم ریو غ یرسم یآموزش یدوره ها یو اجرا یزی، برنامه ر یازسنجین 

 شش ماهه انجمن . یآموزش میارائه تقو 

 همکار . یهابا سازمان یدر همراه یآموزش یهانامهیو صدور گواه یآموزش یهادوره یبرگزار 

 های مرتبط نهیدر زم یآموزش یهامشارکت جادیو ا یهمکار یانعقاد قراردادها. 

 امثالهم . ای نامهیمنتج به صدور گواه یپودمان یهادوره یبرگزار 

 دانش در انجمن . تیریدر آموزش و مد تیفیک تیریمد یهاستمیس جادیا 

 یآموزش یهایهمکار یو دعوت از آنان برا یالمللنیو ب یدر سطح ملّ فعالیت انجمن نهیصاحب نظران و متخصّصان در زم ییشناسا . 

 تبادل دانش یهانشست جادیا . 

  مورد درخواست  های خاصآموزشبرگزاری. 

 های مرتبط با فعالیت انجمن.در حوزه یریادگیو  سیتدر یروش ها یارتقاء و استانداردساز یبرا ییروش ها شنهادیپ 

 اهداف انجمن . یدر راستا یو مشاوره ا یخدمات آموزش هیارا 

 یبازآموز یهادوره یو اجرا نیتدو ،یطراح . 

 یآموزش یها دوره یبرا ینامه علم یگواه هیته . 

 ( .یبازآموز ازی) امتیآموزش یها تیفعال یبرا یرسم یگاهیجا نییتالش در جهت تع 

 ها و اهداف مصوب انجمن . استیانجمن در جهت ارتقاء س گرید یها تهیکم ریبا سا یهمکار 

 های ارتقا نظام مهندسی در راستای همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.برگزاری دوره 

 رهیمد اتیموارد حسب دستور ه ریسا . 
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