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 مقدمه
 یعرصه در دانش مدیریت یندفرا از جزیی عنوان به و نمایشگاه های تخصصی علمی هایهمایش برگزاری    

 ،یو مدیریت محل این حوزه علمی اعضای میان تقویت ارتباط و قراریبه منظور بر مدیریت شهری و روستایی

یزی رمرکز مطالعات برنامه . است ضروری امری جدید، های دستاورد و ها یافته ارائه اندیشه و تجربه و تبادل

 آیین نامه ضوابط و استانداردهای ساماندهی همایش های دستگاه های اجرایی 3به استناد ماده  شهری و روستایی

 ،غیرضروربه منظور ارتقاء بهره وری همایش ها، جلوگیری از صرف هزینه های و  سازمان امور اداری و استخدامی

یها و شهردار ،سازمانها و وظایف اصلی ا با مأموریتها، سیاستهمنطبق کردن عناوین، موضوعات و مباحث همایش

ام به اقد نمایشگاههاو  هاحمایت از همایش ضوابط مربوط به ساماندهی برگزاری، مشارکت ودهیاریهای کشور، 

    .نموده است «حوزه مدیریت شهری و روستایی هایو نمایشگاه هانظام نامه ساماندهی همایش» تهیه

 اهداف:1ماده

 اییحوزه مدیریت شهری و روستتخصصی های نمایشگاهعلمی و  های همایش اثربخشی و کیفی سطح ارتقاء :1-1

 مدیریت شهری و روستایی کشور در دانش تقویت مدیریت رویکرد با هاهمایش نمودن مندنظام و ساماندهی :2-1

 تبادل تجربیات و های محلیمدیریتدر حوزه  و اجرایی دستاوردهای علمیآخرین  با آشنایی :3-1

  تعاریف: 2ماده

 کشور یها سازمان شهرداریها و دهیاری: : سازمان 2-1

 ریزی شهری و روستایی برنامه مرکز مطالعات: : مرکز 2-2

 سازمانتوانمندسازی و  کارگروه آموزش: سازمانکارگروه :  3-2

 استانآموزش و توانمندسازی  کمیته اجرایی: استان کمیته: 4-2

و شرکت  شدههمایش: هرگونه کنفرانس، کنگره، سمپوزیم، سمینار و نظایر آن که در داخل کشور برگزار : 4-2

ظام نهای علمی و تبادل نظر با صاحبنظران، با توجه به شرایط این مندی از آخرین یافتهتواند به منظور بهرهکننده می

 در آن شرکت نماید. نامه

 و ودمی ش برگزار خاص جغرافیایی واحد یک صاحبنظران شرکت با که است علمی همایش: محلی : همایش5-2

  .دهد می قرار بررسی مورد را (...و ر،شهرستانواحد )شه آن مسائل معموالً

 یم خاص برگزار جغرافیایی منطقه یک صاحبنظران شرکت با که است علمی همایش: ای منطقه : همایش6-2

 .دهد می قرار بررسی مورد را منطقه آن مسائل معموالً و شود

 .ی گرددم برگزار فارسی زبان به و کشور سراسر از صاحبنظران شرکت با که است همایشی: ملی : همایش7-2

ایران  درخارجی  تخصصی انجمن یا سازمان چند یا یک مشارکت با که است همایشی: المللی بین : همایش8-2

http://cabinetoffice.ir/fa/news/2491/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 سطعلمی تو های مقاله و ها سخنرانی از بخشی همچنین. باشد المللی بین موضوع و هدف دارای و گردد برگزار

  .شود ارائه خارجی کنندگان شرکت

نمایشگاه عبارت است از فضای مناسب که در آن عرضه کنندگان و بازدید کنندگان می توانند با : نمایشگاه: 9-2

فعالیت های سازمان یافته و هماهنگ به مبادله کاالها، خدمات و اطالعات بپردازند، نمایشگاه محل تالقی عرضه 

ید است، محل مبادله اطالعات و محل ارائه کنندگان و بازدیدکنندگان است، نمایشگاه محل ارائه تفکر جد

 .ابتکارات، اختراعات و ابداعات است

: شرکت کننده: منظور از شرکت کنندگان در این نظام نامه، افراد حقیقی و حقوقی وابسته به سازمان، 10-2

داخلی  هایاهها و نمایشگشهرداریها، سازمانهای وابسته به شهرداری و دهیاری است که متقاضی شرکت در همایش

 باشد.

 : اعضاء  و وظایف کارگروه : 3ماده 

 سازمان اعضاء کارگروهالف(

سازمان است و بنابر ضرورت و اعضای کارگروه آموزش و توانمند سازی اعضای کارگروه سازمان متشکل از 

 خواهد شد.تخصصی سازمان نیز دعوت  و دفاتر موضوع همایش از معاونت ها

  سازمان وظايف کارگروهب(

 مایش ها و نمایشگاه های پیشنهادی؛بررسی و اعالم نظر ه -1

 ها؛ تعیین سهمیه افراد شرکت کننده و استانها در همایش ها و نمایشگاه -2

 بررسی نحوه مشارکت مالی و معنوی سازمان و شهرداری ها در همایش ها و نمایشگاه ها؛ -3

 تصویب و ابالغ همایش ها و نمایشگاه های کارگروه به استانها؛ -4

 ها؛ تعیین سهمیه افراد شرکت کننده و استانها در همایش ها و نمایشگاه -5

 انتخاب و اعزام ناظر یا ناظران جهت نظارت بر حسن اجرای همایش و نمایشگاه ها؛ -6

 بررسی سایر مسائل مربوطه. -7

اری زبرگامکان زمان  برخی همایشها و نمایشگاه ها که به دلیل محدودیتتصمیم در خصوص برگزاری : 1تبصره

 جلسه کارگروه مقدور نیست به مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی واگذار می شود.

 

 استان کمیتهاعضای  (ج

گی امور معاون هماهناعضای کمیته استان مشتمل بر اعضای کمیته اجرایی و توانمند سازی استان به ریاست  -

 عمرانی استانداری می باشد.
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 استان کمیتهوظايف د( 

 ی ها و دهیاری ها ی استان و شرکت هایا و نمایشگاه های پیشنهادی شهردارو اعالم نظر همایش ه بررسی -1

 گاه ها؛پیشنهاد دهنده همایش ها و نمایش

 بررسی نحوه مشارکت مالی  و معنوی در همایش  و نمایشگاه ها؛ -2

 تصویب  و اعالم همایش ها و نمایشگاه ها به کارگروه سازمان؛ -3

 اد شرکت کننده در همایش  و نمایشگاه ها و اعالم به کارگروه سازمان؛بررسی مشخصات افر -4

 بررسی سایر مسائل مربوطه. -5

 

 / مشارکت برگزاری  ضوابط: 4ماده

 جهت برگزاری یا مشارکت به شرح ذیل میباشد:و نمایشگاه ها شرایط همایش ها 

سازمان و شهرداریها و دهیاریهای کشور، استفاده از خدمات بخش خصوصی برای برگزاری همایش توسط  .1

 د.تبار و سوابق کاری آنها صورت گیربا توجه به اعفراخوان و مذاکره، بایستی براساس 

ارائه  یا و مدیریت شهری و روستایی نیازهای از بخشی حل راستای در بایدهمایش ها و نمایشگاه ها  .2

  .باشد شهری و روستایی توسعه جهت در نوین دستاوردهای

 که هبود و خصوصی و عمومی نهادهای دولتی یا و پژوهشی و آموزشی اتموسسمراکز و  از برگزارکنندگان .3

 نمایند. اقدام همایش برگزاری به ود، نسبتحوزه تخصصی خ درمشترک  یا و مستقل طور به

 شد.باحصالح داشته  برگزار کننده همایش و نمایشگاه می بایست مجوز رسمی برگزاری را از مراجع ذی .4

 .داجرای متناسب با موضوع داشته باشبرگزار کننده همایش و نمایشگاه می بایست ساختار علمی و  .5

 باشد. مدیریت شهری و روستاییروز  مسایل و نیازهایبایست بر اساس میمحورها و اهداف همایش  .6

ستی بایو نمایشگاه ها ها ها در تمامی همایش ها ودهیاری شهرداری افراد حقیقی و حقوقی وابسته به شرکت  .7

 کافی باشد.بوده و دارای توجیه آنها شرح وظایف و ماموریت در حوزه 

 دستگاه اعزام کننده ارایه شده و گزارش نهایی همایش بهبایست به و نمایشگاه می همایشحضور در گزارش  .8

 مرکز ارسال گردد. استان و 

ح ملی در سطکارگروه سازمان در سطح استان و  استانکمیته   گیری در خصوص افراد اعزامیتصمیممرجع  .9

 می باشد.

 

 : مرجع صدور مجوز5ماده 

ی هاو نمایشگاه هادر همایششهرداری ها و دهیاری های کشور سازمان  صدور مجوز برگزاری / مشارکتمرجع  .1

 خواهد بود.سازمان کارگروه ، ملی و منطقه ای
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 اناستکمیته محلی  ها و نمایشگاه هایدر همایش  شهرداریها و دهیاریها مرجع صدور مجوز برگزاری/مشارکت .2

 باشد.می

ها، مرجع در سطح کالنشهرو توانمندسازی  آموزش کارگروه: با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته به 1تبصره 

 مذکور در صدور مجوز برگزاری یا مشارکت در همایش ها و نمایشگاه ها در سطح کالنشهرها برعهده کمیته

 شهرداری بوده و این کمیته موظف به هماهنگی با مرکز می باشد.

ت برگزاری یا مشارکت در همایش ها و نمایشگاه ها توسط شهرداریها و دهیاریها باید حداقل یک :درخواس2تبصره 

 به مرکز ارسال گردد. استان کمیته ماه قبل از برگزاری توسط

ه گردد، مشمول آیین نامالمللی که در خارج از کشور برگزار میشگاه های بین: حضور در همایش ها و نمای3تبصره 

 سفرهای های خارجی خواهد بود که متعاقباً اعالم خواهد شد.

: همایش ها و نمایشگاه هایی که از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور حمایت و تایید می 4تبصره

 شد. شوند به استان ها اطالع رسانی خواهد

: با توجه به اینکه بعضی از همایش ها و نمایشگاه ها توسط مراکز دولتی مورد حمایت قرار می گیرند از 5تبصره 

  صورت گیرد.استعالم الزم از کارگروه سازمان اینرو به منظور بررسی  و و حدت رویه الزم است 

 

 : ارزیابی  و نظارت 6ماده 

 ها بر عهده کارگروه سازمان می باشد. نظارت بر حسن اجرای همایش و نمایشگاه -

به منظور سنجش کیفیت برگزاری همایش و نمایشگاه ها ارزیابی در قالب فرم های نظر خواهی از شرکت  -

 انجام می شود و نتایج پایش نهایی پس از تایید کمیته استان به کارگروه سازمان ارسال خواهد شد. کنندگان

 : صدور گواهی نامه آموزشی7ماده 

گواهی نامه های آموزشی می بایست در چارچوب ضوابط  و مقررات دستور العمل های آموزشی شهرداری  -

 صار شود.ها و دهیاری ها 

صدور گواهی نامه های آموزشی در سطح محلی منوط به تصمیمات کارگروه استان و در سطح ملی  و منطقه  -

 ای منط به تصمیمات کارگروه سازمان است.

 

 مقام مسئول می باشد.مسئولیت حسن اجرای مفاد این نظام نامه برعهده باالترین    :8ماده 

 


