
 فراخوان مقاله ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی 

 کمیسیون تخصصی معماری و شهرسازی اسالمی
 

 :موضوعات پیشنهادی

 ایرانی  - اسالمی  محور اصلی مباحث: تحقق معماری و شهرسازی با هویت -

 ایرانی  - محورهای چهارگانه در تحقق معماری و شهرسازی با هویت اسالمی -

 

اصالح و ارتقاء سرفصل و محتوای دروس،   - آموختگی شارتقاء در فرآیند دان اصالح و  -1

 های آموزشیها و گرایشرشته 

اصالح و ارتقاء موضوعات پژوهشی و روش   -

 دانشیتحقیق در مباحث میان

تقویت و تعمیق مباحث تربیتی و اخالق   -

 ها ای در دانشگاهحرفه 

اصالح مباحث مربوط به گزینش دانشجو،  -

  هایها و گرایشاستاد و گسترش رشته 

 مربوطه 
اصالح و تصویب قوانین در اسناد ملّی و   - مربوطه های نامهاصالح و تصویب قوانین و آئین -2

 مجمع تشخیص مصلحت نظام

اصالح و تصویب راهبردهای شورای عالی   -

 انداز ملّی های چشمانقالب فرهنگی و برنامه

های  خانهوزارتنامه در اصالح و تصویب آئین -

 ها و سایر نهادهای دولتی مربوطه، شهرداری 

های الزم در نظام  نامه اصالح و تصویب آئین -

 مهندسی کشور و سایر نهادهای ملّی

تعیین ضوابط انتخابی برای کلیه مدیران  - اصالح و ارتقاء تحصصی کارفرمایان دولتی و مردمی  -3

ابعاد  دولتی در حوزه معماری و شهرسازی از 

 تخصصی و تعهدی 

های ضمن خدمت الزم برای ارائه آموزش  -

 کلیه مدیران و کارشناسان دولتی 

ارتقاء مستمر مهندسی ساختمان و   -

در جهت ارزان، سریع، انبوه،   شهرسازی

 مقاوم و هوشمندسازی



های تبلیغی و ترویجی از معماری ارائه برنامه -

و شهرسازی مناسب و مطلوب توسط 

 های ملّی و دولتی رسانه

ارتقاء تخصصی، طراحان، پیمانکارن، مجریان و   -4

 امکانات اجرایی

های الزم و تکمیلی برای ارائه آموزش  -

 مهندسان مشاور مربوطه 

تر برای تر و تخصصیتعیین ضوابط دقیق -

 پیمانکاران مربوطه 

 آموزش و تعیین ضوابط مجریان مربوطه  -

ولید مواد،  ریزی دولتی و ملّی برای تبرنامه -

مصالح، اجزاء و عناصر ساختمانی ارزان، با  

 کیفیت و انبوه
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