
 
 بسمه تعــالي

 شهرسازی، معماری و طراحي صنعتي(های در حوزهعلمي)شرح وظایف کمیته 

 شهریحوزه های شهرسازی، معماری و طراحی مرتبط با  یپژوهش یها تیکالن فعال اناتیاز انجام پژوهش گرفته تا رصد جر علمی تهیکم فیوظا

 .ردیگ یرا در بر م

 باشد:های علمی، به شرح زیر میهای کمیتهبرخی از اهم فعالیت

 تهیکم یداخل ینامه ها نیآئ نیتدو . 

 صنعتیمعماری و شهرسازی و طراحی در حوزه آموزش و پژوهش  یعلوم و فناور یو ارتقا یفرهنگ ساز. 

 یعلم یانجمن ها گریانجمن با د یها یگسترش روابط و همکار قیاز طر یرشته ا نیب کردیرو تیتقو یتالش برا. 

 های مرتبطحوزهارتقا  یبرا ازیمورد ن یموضوعات پژوهش یابی نهیو زم یازسنجین . 

 های مرتبطحوزهمرتبط با  یپژوهش یشرکت در فراخوان ها. 

 یمتقاض یو حقوق یقیو افراد حق ییاجرا یبا دستگاه ها یپژوهش یمذاکره منجر به انعقاد قراردادها . 

 یتخصص یاطالعات یبانک ها دیتول یدر راستا تیفعال. 

 اعضا انجمن در آن. تیعضو یچگونگ نیینخبگان و تب یمل ادیبحث بن یریگیپ 

 یپژوهش ینامه ها دهیچک دیو تول هیته یدر راستا تیفعال . 

 ها.از میان اعضا انجمن و سایر انجمن یبشکل مشارکت های مرتبطبخش قاتیانجام پژوهش ها و تحق 

 یو پژوهش یدر دانشگاه ها و مراکز آموزش های مرتبطحوزه یپژوهش ها یفیو ک یکمک به بهبود کم. 

 یپژوهش یعلم یتخصص اتیانتشار نشر یبرا ییو محتوا یعلم یبانیپشت . 

 نامه برتر و  انیبرتر، محقق برتر، پا یقاتیهفته پژوهش،طرح تحق ری)نظیپژوهش یو شرکت در جشنواره ها ییبرپا یو اجرا یزیبرنامه ر

.)... 

 های مرتبطحوزهدر  یو خارج یداخل یپژوهش یهاتیفعال تیرصد وضع . 

 های مرتبطحوزهدر  یپژوهش یهاتیفعال یشناس بیو آس ینقد ، بررس. 

 های مرتبطحوزه یپژوهش ها یفیک تیارتقاء وضع یتالش برا. 

 صنعتیمعماری و شهرسازی و طراحی های حوزهدر  یپژوهش یهاتیاولو یو معرف یشناسائ. 

 انجمن . یها تیدر موضوع فعال یپژوهش یها تیفعال قیو تشو یابیارز یدر راستا یزیبرنامه ر 

 یو خارج یداخل یبه مقاالت چاپ شده علم زیجوا یاهدا یدر راستا یزیبرنامه ر  . 

 (.یلیتکم التیبر تحص دی)با تاکیلیتحص ینامه ها انیپا تیو هدا تیبا واسطه جهت حما ای میمستق یزیبرنامه ر 

 انجمن . یهاتهیکم گریبا د یهمکار 

 رهیمد اتیموارد حسب دستور ه ریسا . 

 یعلمکند. رئیس کمیته و تایید هیات مدیره، رسمیت پیدا می یعلم، پس از درخواست کتبی رئیس کمیته یعلمجلسات کمیته الزم به ذکر است 

 نماید. عضو را به عنوان اعضای کمیته از بین اعضای انجمن)افتخاری، پیوسته، وابسته یا دانشجویی( معرفی 5می تواند 


