
 

و   یساختمانیشرکتها مانکارانیپ ییانجمن صنفی کارفرمابرنامه راهبردی، کالن و اجرایی 

 استان تهران یزاتیو تجه یساتیتاس

 ارائه ذیل شرح به تهران استان يزاتیتجه و يساتیتاس و  يساختمانیشرکتها مانکارانیپ یيکارفرما صنفي انجمن اندازچشم سند اهداف و مأموریت انداز،چشم

 گردند.مي

 

 

 اندازچشم

 تهران استان يزاتیتجه و يساتیتاس و  يساختمان یشرکتها مانکارانیپ یيکارفرما صنفي انجمن ،4141 افق در ایران اسالمي جمهوری اندازچشم تحقق برای

 باشد. داشته بایست مي پیمانکاری حوزه در منطقه در برجسته جایگاه و کشور انجمنهای میان در علمي مدیریت و مرجعیت نقش دارای آینده سال سه در

 (تهران استان يزاتیتجه و يساتیتاس و  يساختمان یشرکتها مانکارانیپ یيکارفرما صنفي انجمن اساسنامه استناد )به مأموریت

 فرهنگ بر مبتي پژوهشي-آموزشي هایزیرساخت بهبود و ایجاد با پیمانکاری یزمینه در متخصص نیروهای پرورش و علمي ارتقای پیشبرد، گسترش،

 پیمانکاران موانع رفع و پیمانکاری

 انجمن( اساسنامه اساس مدیرهبر هیات به شده تنفیض ختیاراتا و مجمع هایگذاریسیاست استناد )به کالن اهداف

 ،پیمانکاری زمینه در الملليبین و ملي تعامالت توسعه .4

 عمومي، هایآموزش گسترش و تعمیق .2

 ساختاری. لحاظ از انجمن توانمندسازی .3

  

 

 

 

 

 

 



 

 پیمانکاری زمینه در الملليبین و ملي تعامالت توسعه :4 هدف

 اجرایي برنامه کالن برنامه راهبرد

 همکاری هایزمینه توسعه و ایجاد -4 راهبرد

 در فعال صنعتي و علمي مراکز و انجمن بین

 هایتوانمندی افزایيهم جهت پیمانکاری حوزه

 کشور در موجود صوتي

 کشور داخل در پیمانکاری وضعیت پایش

 تهران استان

 پیمانکاری عرصه در فعال علمي مراکز شناسایي

 در پیمانکاری با مرتبط صنعتي مراکز و هاشرکت شناسایي

 استان و کشور

 و هااوریفن علوم، اوردهایدست از داده هایپایگاه ایجاد

 استان و کشور داخل در پیمانکاری با مرتبط محصوالت

 و علمي مراکز با دوجانبه روابط برقراری

 کشور در پیمانکاری عرصه در فعال صنعتي

  استان و

 در فعال صنعتي و علمي مراکز با همکاری نامهتفاهم امضاء

 پیمانکاری عرصه

 هایکمیته در صنعتي و علمي مراکز ظرفیت از استفاده

 انجمن تخصصي

 پیمانکاری متخصصان میان از علمي مشاوران کمیته تشکیل

 استان و کشور

 و انجمن بین علمي مبادالت توسعه -2 راهبرد

 به جهت کشور از خارج علمي مراکز

 علمي دستاوردهای گذاریاشتراک

 مابینفي علمي همکاری نامهتفاهم امضاء

 از کشورها سایر در مرتبط مراکز با انجمن

 عالي کانون طریق

 با دنیا در پیمانکاری حوزه در اعتنا قابل علمي مراکز شناسایي

 عالي کانون همکاری با مابینفي ارتباط برقراری امکان

 حوزه در علمي هایهمکاری توسعه

 همکاری با دیگر کشورهای با پیمانکاری

 عالي کانون

 همایش، در شرکت برای جهان صوتي دانشمندان از دعوت

 انجمن هایسمپوزیوم و سمینار کنگره،

 و آیاِسآی مجوز اخذ و التین زبان به علمي مطالب انتشار

 عالي کانون و انجمن سایتهای برای سياِسآی

 التین و فارسي تارگاه در گفتگو و بحث تاالرهای سازیفعال

 انجمن

 در تأثیرگذار و فعال حضور و عضویت

 مرتبط الملليبین علمي مجامع و هاسازمان

 پیمانکاری با

 با مرتبط الملليبین همایش یک حداقل در سالیانه حضور

 عالي کانون با پیمانکاری

 و گذاریسیاست نقش ایجاد - 3 راهبرد

 و گیرتصمیم مبادی طریق از ایمشاوره

 گذارقانون

 نهادها مبادی، کلیه با مستمر و مؤثر ارتباط

 موانع رفع برای ربطذی هایسازمان و

 پیمانکاران پیمانکاری

 دولت هیئت تخصصي هایکمیسیون با همکاری

 ریاست اوریفن و علمي  و عمراني معاونت با همکاری

 جمهوری

 اسالمي شورای مجلس هایپژوهش مرکز با همکاری



 نظام مصلحت تشخیص مجمع علمي معاونت با همکاری

 

 

 کشور علمي جوامع سطح در  پیمانکاری زمینه در تخصصي و عمومي هایآموزش گسترش و تعمیق :2 هدف

 اجرایي برنامه کالن برنامه راهبرد

 هایاوریفن و علوم ترویج و اشاعه -4 راهبرد

 پژوهشي و آموزشي مراکز در عمراني پیمانکاری

 کشور

 در ایيرسانه بسترهای از مناسب استفاده

 پیمانکاری سازیفرهنگ و ترویج راستای

 عمراني

 زمینه در الملليبین یا ملي همایش 4 حداقل سالیانه برگزاری

 کشور در عمراني پیمانکاری

 در خاص موضوعات با روزه یک سمینار 5 حداقل برگزاری

 کشور هایدانشگاه سطح در پیمانکاری زمینه

 با مرتبط هایحوزه در ملي مسابقه 4 حداقل سالیانه برگزاری

 عمراني پیمانکاری دستاوردهای و اوریفن

 عمران زمینه در تخصصي کارگاه 2 حداقل سالیانه برگزاری

 آموزشي هایدوره و هاکارگاه برگزاری

 انجمن مختص اطالعاتي و آموزشي های درگاه و سایت ایجاد

 عمراني پیمانکاری و

 هایزیرساخت توسعه و ایجاد - 2 راهبرد

 انجام جهت الزم افزارینرم و افزاریسخت

 زمینه در پژوهشي و آموزشي هایفعالیت

 عمراني پیمانکاری

  

 پیمانکاری زمینه در الزم هایپروتکل و استانداردها تدوین

 عمراني

 ای حرفه فني مراکز  در اعضا برای آموزشي هایدوره تشکیل

 با مرتبط هاینامهپایان تدوین در هادانشگاه با همکاری

 عمراني پیمانکاری

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ساختاری لحاظ از انجمن توانمندسازی :3 هدف

 اجرایي برنامه کالن برنامه راهبرد

 آفرینارزش انساني منابع توسعه -4 راهبرد

 پژوهشي و آموزشي مراکز در پیمانکاریبا مرتبط

 کشور

 منابع هایظرفیت از مندیبهره و استفاده

 پیمانکاری و عمراني های پروژه در انساني

 پیمانکاری حوزه در تخصصي هایکمیته سازیفعال و تشکیل

 اعضا تعداد افزایش

 انجمن، تارگاه در شرکتها عضویت به مربوط بخش سازیفعال)

 برگزارشده هایبرنامه حاشیه در انجمن عضویت فرم توزیع

 (ها همایش در انجمن توسط

 پیمانکاری زمینه در هاانجمن گیریشکل از حمایت

 موجود انساني منابع سازماندهي

 انجمن اعضای برای عضویت پروانه و کارت صدور

 هایبخش وظایف شرح تعریف و داخلي هاینامهآیین تدوین

 عالي کانون همکاری با تشکیالتي چارت

 مالي منابع ایجاد -2 راهبرد

 انجمن برتر جایگاه به توجه با ثروت تولید

 پیمانکاری حوزه در

 هاگواهینامه صدور

 آموزشي هایدوره برگزاری

 هاعضویت حق طریق از ثروت تولید

 هاعضویت حق به بخشیدن سامان

 جدید حقوقي اعضای جذب

 حقوقي اعضای امکانات از استفاده

  


