
 
 بسمه تعــالي

 يعلم یها یيها و گردهما شیهماشرح وظایف کمیته 

 ها است. تهیکم ریصورت گرفته با سا یها یهمکار زانیوابسته به نوع و م یادیتا حد ز تهیکم نیا تیموفق

 باشد:، به شرح زیر مییعلم یها ییها و گردهما شیهماهای کمیته برخی از اهم فعالیت

 تهیکم یداخل ینامه ها نیآئ نیتدو . 

 الزم با مؤسسه برگزار کننده. یها یدوساالنه و انجام هماهنگ شیبرنامه هما نیتدو 

 یو پژوهش یابی، نظارت و ارز یراهبرد یها تهیکم یبا هماهنگ نارهایها و سم شیموضوعات هما نییتع. 

 کشور. صنعتیمعماری و شهرسازی و طراحی  یدانشگاه یدر گروه ها انهیماه ینارهایسم یبرگزار یبرا یهماهنگ یزیبرنامه ر 

 آموزش. تهیکم یبا توجه به برنامه ها یآموزش یکارگاه ها یبرگزار یمقدمات الزم برا یاسازیمه 

 ازیماهانه مورد ن ینارهایسم یو سخنران برا یموضوعات سخنران شنهادیپ . 

 یردولتیو غ یدولت یمشترک حسب مورد با سازمان ها و نهادها یعلم ینشست ها یبرگزار یازسنجین . 

 آن ها . یبرگزار یبرا یو هماهنگ یعلم ینشست ها یبرا یزیبرنامه ر 

 انجمن . رهیمد أتیه یشده برا لیتکم یفرم ها لیها و تحل شیها و هما ناریسم یبرا یابیارز یفرم ها نیتدو 

 ها . تیحما افتینمودن در یاتیعمل یبودجه و اعتبارات برا تهیآن به کم شنهادیانجمن و پ یهاشیهما انیمشخص نمودن حام 

 یو خارج یسالیانه و دو ساله داخل یالملل نیبرگزاری کنفرانس ب . 

 . برگزاری همایش های فصلی 

 . برگزاری کارگاه های جانبی کنفرانس ها و همایش ها 

  ضرورت موجود .برگزاری گردهمایی های موردی بر حسب 

 جهت  رخانهیمستمر آن و ارائه به دب یها در سطح جهان و به روزرسان شیمربوط به کنفرانس ها و هما یِآمار و بانک اطالعات یِگردآور

 انجمن . یاطالعات یدر بانک ها ینگهدار

 یالملل نیو ب یلم ،یو منطقه ا یدر سطوح سه گانه محل یهرگونه نشست تخصص یو اقدام جهت برگزار یزیبرنامه ر . 

 یو تخصص یعلم یها یینشست و گردهما ش،یهرگونه هما تریقو یجهت برگزار یتخصص یها تهیکم ریارتباط با سا. 

 انجمن . یهاتهیکم گریبا د یهمکار 

 رهیمد اتیموارد حسب دستور ه ریسا . 

و  یعلم یها ییها و گردهما شیهما، پس از درخواست کتبی رئیس کمیته یعلم یها ییها و گردهما شیهماجلسات کمیته الزم به ذکر است 

عضو را به عنوان اعضای کمیته از بین اعضای  5می تواند  یعلم یها ییها و گردهما شیهماکند. رئیس کمیته تایید هیات مدیره، رسمیت پیدا می

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


