
 در محل دانشگاه علم و صنعت ایران شهری توسعه و معماری ،عمرانساالنه  کنگره ششمینبرگزاری 
 

 هماییگرد و با سابقه ترین ترین منظم ،معتبرترین ،بزرگترین عنوان به شهری توسعه و معماری عمران، ساالنه کنگره ششمین

 در تاریخ ایران کشور در خاورمیانه زیست محیط و شهرسازی ، معماری ، عمران حوزه اجرایی و پژوهشی ، علمی ساالنهشناخته شده 

 به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت(، ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم) از برگزاری رسمی مجوز باماه امسال  آذر 19الی  91

شامل دانشگاهیان، صاحب نظران،  نفراز فعالین این عرصه 0011با شرکت بیش از  ISC نمایه دارای و 18929-19112 شماره

متخصصان از کشورهای های ذی ربط و عالقه مند، مهندسین مشاور، پیمانکاران و  سیاستگزاران و مدیران، دانشجویان ، سازمان

 هنر شگاهندا مراغه، دانشگاهدانشگاه علم و صنعت ایران،  شیراز، دانشگاهدانشگاه میعاد،  رم، ساپینزا دانشگاهبا همکاری  مختلف جهان

د. این گردبرگزار می تهرانمحل دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر  در دانشگاه های برجسته ایران و ایتالیا سایر و تبریز اسالمی

کنگره در نظر دارد با معرفی توان علمی و کاربردی برای ارتقای سطح کیفی معماری، سازه و توسعه های شهری و همچنین بررسی 

ها، تجربیات نوین و تحلیل ابعاد نظری و کاربردی توسعه های آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسایی نگرشضرورتنیازمندی و 

 .شهری، به تحلیل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد

 حمایت همکاری، با و مربوطه های مجوز و علمی و پژوهشی های استاندارد باالترین با و منظم و سالیانه صورت بهمهم  رویداد این 

 مجامع در الهس همه خود علمی پشتوانه و باال اعتبار به توجه با و گردیده برگزار کشور معتبر پژوهشی مراکز و ها دانشگاه پشتیبانی و

. تاس گردیده ثبت آن علمی دستاوردهای و مقاالت و گردیده نمایه خارجی و داخلی معتبر های نهاد و مربوطه تخصصی های سایت ،

 گردهمایی برای فرصتی "آینده توسعه سوی  به راهی شهری توسعه" شعار با ساله همه کنگره این برگزاری

 .است بوده شهری وتوسعه سازه معماری، درحوزه واندیشمندان صاحبنظران،متخصصان

ن پژوهشی واجرایی بین با توجه به اعالم دبیرخانه کنگره ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطالعات و ارایه دستاوردهای نوی

اندرکاران در زمینه عمران ، معماری ، توسعه شهری ومحیط زیست کشور و اندیشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست

 است ذکر شایان .جهان مهمترین هدف برگزاری این کنگره با حضور اساتید برجسته بین المللی به خصوص از کشور ایتالیا می باشد

 نمره و پژوهشی امتیاز دارایISC در شده نمایه های کنگره و ها کنفرانس در شده ارائه مقاالت تنها  علوم وزارت جدید قوانین طبق

 .باشند می نامه پایان

توسعه  و معماری مهندسی ای،لرزه بهسازی و زلزله سازه،  محورهای اصلی کنگره عبارت اند از: مهندسی عمران و توسعه پایدار،

های شهری، مهندسی محیط زیست و ریزی، مدیریت و طراحی شهری، مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساختپایدار، برنامه

شناسی و روانشناسی محیط زیست شهری،مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار ، منظر شهری پایدار و توسعه، فرهنگ ، جامعه

 و جهانگردی ، مدیریتی ،مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحرانشهری ، مرمت بافت ها و آثار تاریخ

 پروژه. در کارآفرینی و اقتصاد ، شهری ، مدیریت پایدار توسعه

 .ماه فرصت دارند تا مقاالت خود را از طریق پورتال کنگره ارسال نمایند شهریور 02عالقه مندان حداکثر تا 

ی، مسابقه عکاسی ، تورهای تخصصی ، کارگاه های آموزشی تخصصی وسخنرانی های کلیدی و نشست های نمایشگاه تخصصی جانب

کنگره برگزار خواهند شد. نمایشگاه تخصصی جانبی کنگره فرصتی کم نظیر برای معرفی شرکت ها و کسب و  ایندر راستای  علمی

. برای کلیه شرکت کنندگان در کنگره گواهینامه آموزشی کارهای مرتبط و معرفی محصوالت و خدمات در این عرصه خواهد بود



، کنسرسیوم محتوای  ISCعالوه بر نمایه در کنگره  ششمینمقاالت پذیرفته شده کلیه  معتبر بین المللی صادر گردیده همچنین

ال مجدد در نشریات و ژورن در قالب کتاب مجموعه مقاالت چاپ گردیده و کلیه مقاالت برگزیده بدون نیاز به داوریملی و سیویلیکا 

 .چاپ خواهند گردید رایگان پشتیبان کنگرهISC و ISIهای معتبرپژوهشی، تخصصی ،

عالقه مندان جهت ارسال مقاالت ، شرکت در کنگره و حضور در نمایشگاه تخصصی وکسب اطالعات بیشتر در زمینه مشارکت در 

با دبیرخانه کنگره به شماره یا مراجعه نموده و  www.6icsau.ir به آدرس این رویداد مهم بین المللی می توانند به پورتال کنگره

 .فرمایند حاصل تماس  11988031010

 


