
 
 بسمه تعــالي

 شرح وظایف کمیته بین الملل

و  یا)منطقهیتعامالت در سطح فرامل یشامل برقرار ستیبا ی( میالملل نیو ب یاالملل)ارتباطات منطقه نیب یهایهمکار تهیکم تیفعال تیمحور

 یردموا و یفرامرز یریارتباط گ یاعضا برا یآماده ساز ،یالمللنیو ب یادر سطوح منطقه یبردارقابل بهره یهااستفاده از فرصت( ، یالملل نیب

 همانند باشد.

 باشد:برخی از اهم فعالیت های کمیته بین الملل به شرح زیر می

 تهیکم یداخل ینامه ها نیآئ نیتدو . 

 رانیدر ا یعلم یجهت سخنران یالملل نیدعوت از صاحبنظران ب . 

 یالملل نیحضور در مجامع ب . 

 یسیمجله انجمن به زبان انگل یراه انداز ندیفرا یبررس . 

 انجمن . تیسا یسیبه روز نمودن بخش انگل 

 انجمن يسیبروشور انگل هیته . 

 کشور . یموسسات و دانشگاه ها یالملل نیب یآموزش یمشارکت در کارگاه ها 

 ایدن یالملل نین ها و موسسات بتعامل با سازما . 

 با آنها . یارتباط فرد یها وهیمرتبط و ش یالمل نیب یساختار و کارکرد و خدمات سازمان هااعضا انجمن با  ییآشنا 

 همسو . یها هیاتحاد جادیو ا یالمل نیو ب یامرتبط منطقه یمتقابل انجمن در سازمان ها تیعضو یریدنباله گ 

 هیقابل ارا ایاعطا شده  یو بورس ها گانیرا یآموزش یها و دوره هاتگرن تیوضع یریدنباله گ . 

 انهیبشکل سال یعلم یانجمن ها ریتبادل تجارب با سا. 

 آوردن زمینه ایجاد روابط علمی و آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خارج ازکشور به منظور تبادل اطالعات فراهم

 . دیبه ویژه با اسات حوزه های مرتبط با فعالیت انجمن یابیآموزش و ارزش نهیو تجربیات درزم

 منظور دسترسی کشور به اطالعات مورد خارج از کشور به یمشی همکاری متقابل با مجامع و مراکز آموزشی، پژوهشی، و علمتعیین خط

و پژوهشی و فراهم نمودن امکانات جهت بازدید متقابل از مراکز علمی  حوزه های مرتبط با فعالیت انجمن نینو یآموزش ها نهیدرزم ازین

 یکدیگر

 حوزه  )به عنوان نماینده( نیالمللی فعال در اای و بینها، اجالس ها، مجامع و سازمانهای منطقهنقطه تماس اتحادیه 

 أتیجلسات  مربوط به نمایشگاه ها و کنفرانس های خارجی در ارتباط با وظایف ذیربط، طبق مصوبات ه یریزی در زمینه برگزاربرنامه 

 .انجمن  رهیمد

 با انجمن ها. ینامه همکار تفاهم میو تنظ یالملل نیب یها و شبکه ها هیانجمن در اتحاد تیفراهم کردن عضو 

 و  یمعتبر منطقه ا یو فن یکشورها و مراکز علم ریبا سا یو تعامل فعال،سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناور یگسترش همکار

 (.یمقام معظم رهبر یابالغ یعلم و فناور یکل یها استیاستقالل کشور)بند شش س میجهان اسالم ، همراه با تحک ژهیبه و یجهان

 انجمن . یهاتهیکم گریبا د یهمکار 

 رهیمد اتیموارد حسب دستور ه ریسا . 
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