
 
 بسمه تعــالي

 رشیو پذ ي، اطالع رسان يروابط عمومشرح وظایف کمیته 

 باشد:، به شرح زیر میرشیو پذ ی، اطالع رسان یروابط عمومهای کمیته برخی از اهم فعالیت

 علمی معماری و شهرسازی ایرانانجمن  فیمرتبط با وظا ینهادهاها و ارتباط متقابل با سازمان یبرقرار. 

 آن . یمرتبط و نظارت بر اجرا یانعقاد تفاهم نامه با نهادها و سازمانها یبرا یزنیرا 

 یابینظارت و ارز تهیکم یو جهت ده یزیبا نظارت ، برنامه ر یمجمع عموم ۀهر سال یبرگزار . 

 ه صورت مستقل .برگزاری نمایشگاه های جانبی کنفرانس ها و همایش ها و یا ب 

 ستادها، دفاتر و مراکز مرتبط . ،یعلم یبرقراری ارتباط با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، انجمن ها 

  ارتباط با آن ها . یفعال و برقرار ی و شهرسازی و طراحی صنعتیرامعمشناسایی افراد و شرکت های 

 . اخذ اطالعات از کلیه کمیته ها و سازماندهی آن ها 

 و  ی و شهرسازی و طراحی صنعتیرامعمو حقوقی و شرکت ها و سازمان های فعال در حوزه  تهیه بانک اطالعاتی از کلیه افراد حقیقی

 انجمن یاطالعات یدر بانک ها یجهت نگهدار رخانهیمستمر آن و ارائه به دب یبه روزرسان

 و دعوت از آنان  ی و شهرسازی و طراحی صنعتیرامعممتخصصان و عالقمندان بخش  ریموثر انجمن به سا یمعرف یتالش و اقدام برا

 در انجمن. تیعضو یبرا

 دادهایحضور در مناسبت ها و رو یو اقدام برا یزیبرنامه ر. 

 یاجتماع یهاو شبکه مجازی یحضور فعال در فضاها . 

 به موقع و مناسب اخبار انجمن . یرسانحفظ ارتباط با اعضا و اطالع 

 رهیمد اتیاقدام جهت تعامل موثر با رسانه ها با توجه به دستورات ه . 

 (یپرونده و امور اعضاء و امور حسابدار تیریمد ،ینیکارگز تیریمد رخانه،یامور دب تیری)مد یمناسبات درون سازمان میتنظ 

 از استادان برجسته ریمراسمات به عنوان مثال تقد یکنفرانس ها  و برگزار یو مستند ساز یبرگزار 

 پژوهش تهیآموزش و کم یها تهیمشترک با کم تیفعال 

 اعضاء    یها و شبکه ساز تهیاعضاء در کم یتوسعه ارتباطات، جلب همکار 

 ونیسیو کم یعلم یانجمن ها یها ، شورا هی، اتحاد یعلم یانجمن ها ریخصوصاً سا ،یحقوق یهاها و مجموعهارتباط با سازمان 

 . یعلم یانجمن ها

 تیسا یو نگهدار غاتیانجام اقدامات مربوط به تبل . 

 به صورت الکترونیکی و چاپی(.یرونیب یها طیانجمن به مح یبروشور، معرف هیته( 

 انجمن . یهاتهیکم گریبا د یهمکار 

 رهیمد اتیموارد حسب دستور ه ریسا . 

و  ی، اطالع رسان یروابط عموم، پس از درخواست کتبی رئیس کمیته رشیو پذ ی، اطالع رسان یروابط عمومجلسات کمیته الزم به ذکر است 

عضو را به عنوان اعضای کمیته  5می تواند  رشیو پذ ی، اطالع رسان یروابط عمومکند. رئیس کمیته و تایید هیات مدیره، رسمیت پیدا می رشیپذ

 از بین اعضای انجمن)افتخاری، پیوسته، وابسته یا دانشجویی( معرفی نماید.


