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 گردشگری نمونه شهر معرفی نام با 2015 سال از را طرحی اسالمی همکاری سازمان به معروف اسالمی کنفرانس سازمان

 ” اسالم جهان گردشگری نمونه شهر ” عنوان به اسالمی کشورهای از شهری ساله هر طرح ای  در زد. کل د اسالمی کشورهای

 عنوان به 2016 سال در نرک ه قون ه شهر معرفی دوم   در و 2015 سال در فلسط   قدس شهر معرفی اول   در شود. می معرفی

 نهایت در و انتخاب عنوان ای  به عربستان مدینه شهر ن ز 2017 سال برای شدند. معرفی اسالم جهان گریگردش نمونه شهر

 ارشد کارشناسان اجالس در انتخاب ای  شد. انتخاب 2018 سال در اسالم جهان گردشگری نمونه شهر عنوان به نبریز شهر

 شد. انجام ن جر جمهوری پایتخت ن امی شهر در اسالمی همکاری سازمان عضو کشورهای گردشگری وزیران کنفرانس نهم  

 نوانست زنبری که بودند شده معرفی نامزد عنوان به انتخاب مع ارهای نوجه با ایران از یزد و نبریز شهر دو انتخاب ای  از قبل

 کند. خود نص ب را عنوان ای 

 گ ری هرهب با دارد نظر در کاربردی، علمی جامع دانشگاه و مدنی شه د دانشگاه نبریز، دانشگاه  همکاری با کنفرانس دب رخانه 

 و معماری ، عمران  کنفرانس ، پژوهشی علمی نهادهای و جهان و ایران معتبر های دانشگاه بزرگوار اسان د گذشته، نجارب از

 رگزارب اسالمی های کشور گردشگری پایتخت عنوان به نبریز شهر انتخاب راستای در را  اسالم جهان های کشور شهرسازی

 ران،مدی و س استگذاران دانشگاه ان، اندیشمندان، نظران، صاحب آوردن گردهم با که است آن دنبال به کنفرانس ای  .نماید

 و مفاه م نب    به ، شهرسازی و معماری ، عمران موضوع دانمن عالقه و متخصصان و مند، عالقه و ربط ذی های سازمان

 ای  .باشد مذکور ی زم نه در نوی  پژوهشی های یافته ی ارائه و اطالعات نبادل برای مناسب فرصتی و بپردازد آن اهداف

  ست.ا شهرسازی و معماری عمران، حوزه در واندیشمندان متخصصان صاحبنظران، گردهمایی برای فرصتی کنفرانس



 صنعتی و ینحق قان علمی، مراکز دانشمندان و پژوهشگران دانشجویان، کارشناسان، متخصصان، نمامی از افتخار با اساس ای  بر

 خری آ ارائه با و نموده مشارکت المللی ب   مهم رویداد ای  در کنفرانس ای  متنوع های برنامه در شرکت با نماید. می دعوت

 .سازند فراهم را فوق اهداف به دست ابی زم نه خود، اجرایی و علمی دستاوردهای

 یپژوهش– علمی های همایش برگزاری دستورالعمل همچن   و فناوری و نحق قات علوم وزارت مصوبه و جدید قوان   طبق

 دارای باشند رس ده ثبت به(ISC )اسالم جهان علوم استنادی پایگاه در که کنفرانسهایی ننها پس ای  از اسالمی آزاد دانشگاه

 نمره و پژوهشی امت از دارای ISC در شده نمایه یها کنفرانس در شده ارائه مقایت ننها و هستند علوم وزارت نظر  از اعتبار

 باشند. می نامه پایان

 هب اسالم جهان های کشور شهرسازی و معماری ، نعمرا کنفرانس بایی بس ار علمی سطح و فراوان اهم ت به نوجه با لذا

 میعل درمجامع شهرسازی و معماری ، عمران حوزه اجرایی و پژوهشی ، علمی ساینه گردهمایی معتبرنری  و بزرگتری  عنوان

 در شده پذیرش مقایت کل ه و است گردیده نمایه و ثبت اسالم جهان علوم استنادی پایگاه در کنفرانس این ،ایران کشور

 .گردند می نمایه آن در و شد خواهند مند بهره فوق امت از از کنفرانس ای 

 طنوس که علمی هایفرآورده از دسته آن اند،شده گذاریپایه علمی قوان   اساس بر علم سنجش مع ارهای که آنجا از همچن  

ISC نوسط شده نول د هایفرآورده با شوند،می سازینمایه  ISI نادیاست پایگاه در علمی کنفرانس یک ثبت لذا کنندمی برابری 

 ارزیابی درجه جهت از جهان معتبر دانشگاههای سایر و رانای فناوری و نحق قات علوم، زارتو دیدگاه از اسالم، جهان علوم

 ورکش نمام در علمی امت از دارای ها کنفرانس ای  در شده ارائه مقایت نمامی و .است خاصی اهم ت حائز کنفرانس، آن علمی

 های سازمان نمام نای د مورد  کنفرانس ای  در شده رائها های گواه نامه و  شده پذیرش مقایت کل هو  .باشد می جهان های

 .گردند دمن بهره فوق امت از از دنوانن عزیزمی پژوهشگران و باشد می جهان علمی مراکز سایر و ایران در علوم وزارت به وابسته
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 محور های تحت پوشش: 

 پایدار توسعه و عمران مهندسی

 ای لرزه بهسازی و زلزله ، سازه مهندسی

 پایدار توسعه و معماری مهندسی

http://conf.isc.gov.ir/aup96


 شهری های زیرساخت و نقل و حمل ، ترافیک مهندسی

 شهری طراحی و مدیریت ، ریزی برنامه

 شهری زیست محیط و زیست محیط مهندسی

 توسعه و پایدار شهری منظر

 شهری روانشناسی و شناسی جامعه ، فرهنگ

 تاریخی آثار و ها بافت مرمت

 بحران جامع مدیریت ایجاد های کار راه و بحران و ریسک مدیریت

 پایدار شهری وتوسعه شهرسازی مهندسی

 

 راه های ارتباطی :

 http://cau2018.ir : فرانسوبسایت کن

 info@cau2018.ir : ایمیل کنفرانس

  https://telegram.me/cau2018 لینک کانال تلگرام
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