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 با استعايت اس ذساويس هتعال، جشًىاره زر زو برش ساسهايی و غیزساسهايی بزگشار هی شىز.

 َای کشًر يیژٌ وشریات سازمان وظام مُىذسی ساختمان استان :سازماویبخش -1

 به تماهی عاصهاو های يظام ههًذعی عاختماوجؾًىاسه اسعال ياهه سعمی به ايضمام پىعتش  يحىه فزاذىاو :-

 داوسی خىاهًذ ؽذ. ايفشادیو اعتايی آثاس دسیافتی دس دوبخؼ دس ایى بخؼ -

  استايی برش1-1

ههًذعی عاختماو  های يظام وعاصهاياهه(  )هجله، خبشياهه، ویژهيؾشیات  هًترب اسشماره  زو ،به ايتخاب اعتاودس ایى بخؼ 
 ؽىيذ. های ریل داوسی هی هالکطبك بش ايذ  هبه چاپ سعیذ 9311لغایت آباو  9314که دس باصه صهايی فشوسدیى  های کؾىس اعتاو

 بسوو اولىیت( هالک های زاوری( 
 های ايجام گشفته دس اعتاو و ؽىسای هشکضی. ايعکاط هًاعب و هطلىب اخباس، سویذادها و فعالیت -
 علمی. هطالب  و کاسبشدی بىدو به سوص بىدو-
 ههًذعی عاختماو. عاصهاو يظام ها و اهذاف تىلیذ هحتىا و هطلب دس ساعتای اسصػ -
ً   اعتفاده اص هطالب و یادداؽت-  .ی دس يگاسػ آوهای اختصاصی و سعایت اصىل ف
 گشافیک جزاب و هًاعب.-
 گشدد. هایی که تىعط هیئت داوسی تعییى هی و عایش هالک -

 بزيسگاو و جىایش 
ل-  .عپاطل جؾًىاسه + لىح : تًذیظ ستبه او  اعتايی هجله ستبه او 
 .عپاط: تًذیظ ستبه دوم جؾًىاسه + لىح اعتايیهجله  ستبه دوم-
 .عپاط: تًذیظ ستبه عىم جؾًىاسه + لىح اعتايی هجله ستبه عىم-
 
ل جؾًىاسه + لىح - ل خبشياهه اعتايی: تًذیظ ستبه او   .عپاطستبه او 
 ستبه دوم خبشياهه اعتايی: لىح عپاط جؾًىاسه.-
 ىح عپاط جؾًىاسه.ستبه عىم خبشياهه اعتايی: ل-
 
ل جؾًىاسه + لىح - ل ویژه ياهه اعتايی: تًذیظ ستبه او   .عپاطستبه او 
 ستبه دوم ویژه ياهه اعتايی: لىح عپاط جؾًىاسه.-
 ستبه عىم ویژه ياهه اعتايی: لىح عپاط جؾًىاسه.-
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 برش ايفزازی 2-1

دس سؽته های ریل داوسی و دبیشخايه جؾًىاسه دو يؾشیه هًتخب و اسعالی عاصهاو اعتاو به  هطالب هًذسج دس اص بیىدس ایى بخؼ 
 صىست خىاهذ گشفت.

 گضاسػ بشتش هصاحبه بشتش هقاله بشتش خبش بشتش تیتش بشتش
 

 ؽىد. عًىاو بشتش ايتخاب هی 2ها  دس هش یک اص ایى بخؼتؾخیص هیئت داوساو : دس صىست 9 يکته-

 هالک های زاوری 

اختصاصی جهت داوسی آثاس سعیذه وجىد داسد که پظ اص هماهًگی يهایی با داوساو اعالم  هشکذام اص بخؼ های فىق هعیاسهای دس
 خىاهذ ؽذ.

 بزيسگاو و جىایش 

 آیذ. تقذیش به عمل هی (عپاطلىح تًذیظ جؾًىاسه و ) اص طشیك یک اثشهای فىق اص  دس هش یک اص بخؼ

 

 وحًٌ شرکت در جشىًارٌ. 2
 

 «:برش ساسهايی » 1-2
یه هًترب شماره  2هتقاضی هی بایغت  یها اعتاو به گىيه ای اسعال يمایًذ سا  يسره فیشیکی( 3)اس هز کسام  ذىزيشز

ید که  تهشاو، باالتش اص هیذاو ويک، خیاباو ؽهیذ خذاهی، »به يؾايی  دبیشخايه جؾًىاسه  به 11/10/09حساکثز تا تار
 سعیذه باؽذ. «دفتش يؾشیه ؽمظ، عاصهاو يظام ههًذعی عاختماو، طبقه اول، 9خیاباو تک ؽمالی، پالک 

 

 

 تعرفٍ َای شرکت در جشىًارٌ . 3

 

 ها ارسالی به استاو29/10/1309هىرخ هطابق با ياهه 

 رهاب و اعکاو به عهذه اعتاو ها هی باؽذ.کلیه هضیًه های ایاب و  :1تىضیح -
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صهاو يظام ههًذعی عاختماو عاوعذه و يهاس بش عهذه ؽىسای هشکضی  تاهیى هضیًه های هىسد يیاص جهت پزیشائی هیاو : 2تىضیح-
 اعت.

به جض سئیظ عاصهاو و -ها دس جؾًىاسه حضىس يذاسيذ  هایی که يؾشیات آو اعتاوهضیًه ؽشکت دس هشاعن جؾًىاسه بشای  :3تىضیح -
 باؽذ. هی سیال  000/000/5هش يفش حضىس به اصای  -عضى ؽىسای هشکضی

 

 های آتی هیئت اجزائی جشًىاره به اطالع عمىم ذىاهس رسیس. تذکز ههن : سایز اطالعات تکمیلی زر اطالعیه


