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  ي علمي در دانشگاه بيرجندها همايش و ساماندهي برگزاري آيين نامه نحوه

  مقدمه

 و علم توليد، پژوهشگران بين علمي تبادل، پژوهشي دستاوردهاي آخرين ارائه در سهولت و ساماندهي منظور به

و بمنظور استفاده بهينه از امكانات موجود آئين نامه نحوه برگزاري همايش هاي علمي در ، دانش گسترش مرزهاي

  .ستادانشگاه بيرجند به شرح زير تهيه و تدوين گرديده 

  تعاريف - 1ماده 

  .دنشو مي برگزار المللي بين و ملي، استاني، داخلي سطح چهار در ها همايش

  .شود مي برگزار روز يك در حداكثر و دانشگاه سطح در كه همايشي: داخلي شهماي •

  .شود مي برگزار روز دو در حداكثر و استان سطح در كه شيهماي: استاني همايش •

 از آن كنندگان شركت و شود مي برگزار روز سه در حداكثر و كشور سطح در كه همايشي: ملي همايش •

  .بود كشورخواهند سراسر

 شركت و شود مي برگزار روز چهار در حداكثر و المللي بين سطح در كه همايشي: المللي بين شهماي •

 مراجع سوي از را الزم مجوزهاي بايد ها همايش گونه اين. بود خواهند كشورها ساير ايران و از آن كنندگان

 .نمايند اخذ) وزيران هيأت نظير( ذيربط

تصويب شوراي پژوهشي در صورت درخواست برگزاري كارگاه آموزشي مرتبط با موضوع همايش با : 1تبصره 

 .دانشگاه يك روز به تعداد روزهاي همايش اضافه مي گردد

دهند، تنها  دانشجويان تشكيل مي كنندگان آن را عمدتاً كه برگزار كنندگان و شركت دانشجويي همايش:  2تبصره

  .فرهنگي و دانشجويي دانشگاه قابل پيگيري است هاي از طريق معاونت

  همايش برگزاري اوليه مقدمات  -2ماده 

 در( مربوطه انجمن تاييد همراه به دانشگاه درپژوهشي  يا آموزشي گروه طرف از همايش برگزاري تقاضاي - 1

 برگزاري تاريخ و همايش نوع و عنوان ذكر با) همايش برگزاري براي انجمنها با همكاري صورت

  به شوراي پژوهشي دانشگاه آن در شوراي پژوهشي دانشكده و ارجاع موضوع طرح و تصويب - 2
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 مرحله اين در. بودجه اختصاص و تاريخ، برگزاري كليات تصويب و دانشگاه پژوهشي شوراي در موضوع طرح - 3

 پژوهشي شوراي جلسه در همايش برگزاري داليل ارائه جهت شود دعوت كنندگان برگزار از است ممكن

  .يابند حضور دانشگاه

  )همايش دهندگان پيشنهاد( برگزاركنندگان به همايش برگزاري تصويب ابالغ - 4

  پژوهش و فناوري دانشگاه معاونتتاييد  و دانشكده پيشنهاد كتبي به همايش دبير تعيين - 5

    پژوهش و فناوري دانشگاه معاونت طرف از همايش دبيرحكم  ابالغ صدور - 6

مدير فرهنگي، مدير دانشجويي، مدير روابط عمومي، ، پژوهشي مدير حضور با هماهنگي جلسه اولين برگزاري  - 7

  و ساير بخش هاي ذيربط  همايش علمي و اجرايي دبير، همايش دبيرمدير پشتيباني، 

 توسـط  دولـت  هيئتدفتر رياست جمهوري و  از المللي بين هاي شهماي مجوز اخذ تجه الزم مكاتبات انجام - 8

اخذ ويزاي ميهمانـان خـارجي و مكاتبـه بـا ايشـان، از طريـق دفتـر         همچنين( الملل بين روابط مديريت

  )پذيرد الملل صورت مي ت روابط بينمديري

 همايش دبير توسط همايش اجرايي و علمي هاي كميته اعضاي دبير و احكام رصدو - 9

  همايشواحد فناوري اطالعات براي در اختيار گذاشتن سامانه  بااز طريق مديريت پژوهشي دانشگاه  مكاتبه -10

  مجوز برگزاري  - 3ماده

  :مجوز برگزاري همايش ملي  - 1- 3

هيات مديره  "يا  "موسسه  "مجوز برگزاري همايش ملي ، پس از بررسي ، احراز شرايط و تصويب در شوراي پژوهشي 

 .يا رئيس انجمن صادر مي گردد  "موسسه  "توسط معاونت پژوهش و فناوري  "انجمن 

  :المللي مجوز همايش بين  -2- 3

جهت دريافت مجوز برگزاري همايش هاي بين المللي ، بر اساس بخشنامه ابالغي از مركز هيات هاي امنا و هيات 

  .اقدام گردد  25/5/93مورخ  88780/15به شماره  "وزارت  "مميزه 

  :وزارت ) لوگو ( استفاده از نشان واره  -3- 3

. غيرقانوني و داراي پيگرد مي باشد  "معاونت  "، بدون هماهنگي و موافقت  "وزارت") لوگو( استفاده از نشان واره 

به همراه تصوير مجوز برگزاري همايش و  "موسسه  "درخواست مربوطه با امضاي رئيس يا معاون پژوهش و فناوري 

  .دد جهت ديافت مجوز فوق ارسال گر ISCگواهي ثبت در پايگاه 
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  همايش علمي كميته تركيب -  4ماده 

 علمي كميته) وجود همكاري مشتركدر صورت (با هماهنگي دبير همايش و انجمن علمي مربوط  علمي كميته دبير

. را تشكيل مي دهد همايش علمي زمينه در متبحر و تجربه با افراد بخصوص مربوطه فن متخصصين از مركب همايش

 ساير نام صاحب متخصصين از اعضاي كميته درصد 50مقرر گرديد تا  ،همايش علمي غناي و اعتبار افزايش منظور به

  .آيد عمل به دعوت همايش علمي كميته در عضويت جهت نيز كشور هاي دانشگاه

  علمي كميته وظايف شرح -  5ماده 

  مقاالت خالصه دريافت جهت نظر مورد قالب و فرم تعيين و همايش پژوهشي - علمي محورهاي تعيين - 1

  همايش انداور هيئت انتخاب  - 2

  همايش داوران هيئت به نظر اعالم جهت مقاالت ارسال و دريافت گيري پي  - 3

 نويسندگان به موضوع كاسانع جهت دبيرخانه به اعالم وبه صورت سخنراني يا پوستر  برگزيده مقاالت انتخاب  - 4

  مقاله

  چاپ گيري پي جهت اجرائي كميته به ارائه و مقاالت خالصه كتابچه تنظيم  - 5

 زمان، جنبي كارگاههاي، سخنران تعيين، نيهاسخنرا برنامه و عناوين تنظيم(  همايش علمي برنامه تنظيم  - 6

 )سخنرانيها

  رايزني با نشريات علمي براي چاپ مقاالت برگزيده - 7

  همايش اجرائي كميته تركيب - 6ماده 

 اجرائي كميته دبير. نمايد مي اجرائي كميته تشكيل به مبادرت با هماهنگي دبير همايش همايش اجرايي كميته دبير

 مي دعوت جلسات در شركت و اجرائي كميته در عضويت جهت را الزم هاي توانمندي داراي و مناسب افراد همايش

  .شود گرفته كمك دانشجويي كار قالب در الزم توانايي داراي و منده عالق دانشجويان از گردد مي پيشنهاد. نمايد

 .اجرايي حكم مسئول هريك از واحدهاي كميته اجرايي را به همراه وظايف آن واحد ابالغ مي كنددبير 

  همايش اجرايي كميته وظايف شرح - 7ماده 

  همايش ياجراي برنامه تنظيم - 1

  به دبير همايش مربوطه مسئولين انتصابپيشنهاد  و اجرايي كميته تيعمليا واحدهاي تشكيل  - 2

  آن احتمالي كمبودهاي و امكانات بررسي و بازديد و همايش برگزاري محل تعيين  - 3
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  آن احتمالي كمبودهاي و امكانات بررسي و بازديد و ويژه مدعوين اسكان محل تعيين  - 4

  دبير همايش هب، آن اعتبارات و برنامه هاي ههزين گرفتن نظر در با نام ثبت وجه ميزان پيشنهاد  - 5

 بطور كه اجرايي كميته عملياتي واحدهاي جهت شده مشخص فعاليتهاي كليه اجراي بر نظارت و پيگيري  - 6

 است گرديده ذكر ادامه در مبسوط

 با هماهنگي كميته علميلوح فشرده خالصه مقاالت  تهيه كتابچه يا چاپ - 7

  امور مالي همايش -8ماده 

تا سقف  دانشگاه ها از خارج دانشگاه خواهد بود و حوزه پژوهش و فناوري منابع اصلي تامين اعتبار هزينه هاي همايش

  . نمودخواهد  كمكبه همايش ها  مصوب

  :بصورت زير خواهد بود همايش از پژوهشي هميزان حمايت مالي حوزسقف  - 1

  ميليون ريال 50همايش ملي تا سقف ) الف 

  ميليون ريال 70همايش بين المللي تا سقف ) ب 

  .با توجه به بودجه پژوهشي دانشگاه و با تصويب هيات رئيسه دانشگاه در هر سال قابل بازبيني است مبالغ فوق: تبصره

هاي افتتاح مي شود و حمايت  رئيس دانشكده مربوطهبراي هر همايش حساب مشتركي با امضاي دبير همايش و  - 2

مذكور موظف به ارائه عملكرد مالي به دانشگاه  الزاماً دايركنندگان حساب .فوق به آن حساب واريز خواهد شدمالي 

 .خواهند بود

 يا و سازمانها و نهادها ساير حمايت جلب با همايش دبير طريق از بايدحمايت حوزه پژوهشي  بر مازاد هاي هزينه - 3

 .شود  تأمين كنندگان شركت نام ثبت حق مبلغ طريق از

 طي و همايش اريبرگز از پس، شود مي خريداري همايش اعتبار محل از كه امكاناتي و تجهيزات كليه - 4

 قرار استفاده مورد بعدي هاي همايش در تا گرفت خواهد قرار ذيربط دانشكده اختيار در اداري قانوني و مراحل

 .گيرد

 ها حمهالز حق - 9ماده 

 مي تعيين زير جدول براساس برگزاري دوره كل در همكاري براي )هيات علمي( اجرايي عوامل كسر موظف - 1

 .شود
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  سمت
  نيمسال 2براي  حداكثر واحد معادل

  بين المللي  ملي

  3  2  دبير

  2/2  5/1  مسئول كميته علمي و اجرايي

  5/1  1  مسئول واحد

  9/0  5/0  اعضاي واحد

  

حق الزحمه عوامل اجرايي براساس مصوبه شوراي اجرايي همايش تعيين و پس از تاييد معاونت پژوهش دانشگاه 

  .خواهد شدپرداخت 

 رزيابيا -  10ماده 

و يا به اشكال  نظرخواهي هاي فرم قالب در و است پژوهشي معاونت عهده به همايش برگزاري كيفي ارزيابي - 1

 .شود مي انجام ديگر و در صورت لزوم

 ارائه رئيسه هيأت در پژوهشي معاون توسط، پژوهشي شوراي بررسي از پس همايش هر كيفي ارزيابي نتايج - 2

اجرايي برگزاركنندگان همايش موثر  –بديهي است نتايج اين ارزيابي در اختصاص امتيازات علمي  .شود مي

 .خواهد بود

صدور هر نوع گواهي براي دبير و مسئولين كميته هاي علمي و اجرايي همايش توسط حوزه معاونت پژوهش و  - 3

 .مربوطه انجام خواهد شد فناوري و براي ساير دست اندركاران همايش توسط دبير و رئيس دانشكده 

  ثبت همايش و مقاالت آن - 11ماده 

شيوه  "طبق  ISCبرگزاركنندگان همايش هاي علمي موظفند قبل از فراخوان مقاله ، همايش خود را در پايگاه 

كه درر   13/5/89مورخ  112993به شماره  "نامه ثبت ، پردازش و اشاعه همايش هاي علمي و مقاالت آن 

ابالغ شده است ، ثبت  "وزارت "م اطالع رساني علم و فناوري و با امضاي معاون پژوهش و فناوري كميسيون نظا

همچنين پس از برگزاري همايش ، برگزاركنندگان بايستي مجموعه مقاالت همايش را جهت ثبت ، طبق  .نمايند 

  .ارسال نمايند  ISCشيوه نامه فوق به پايگاه 
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هيئت مديره انجمن موظف است ، تدابير مقتضي جهت الزام ثبت /"موسسه  "معاونت پژوهش و فناوري :  3تبصره 

وده و هر گونه حمايت مادي و معنوي مطبق ماده فوق را اتخاذ ن ISCهمايش توسط برگزاركنندگان در پايگاه 

  .نمايد  ISCايگاه توسط آن معاونت از برگزاري همايش را منوط به ارائه گواهي ثبت در پ

 

شوراي پژوهشي دانشگاه و در جلسه مورخ    2/7/93تبصره در جلسه مورخ  3بند و  32 ماده 11اين آيين نامه در 

  .سال الزم االجرا است 2به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب به مدت حداقل  هيات رئيسه 1/9/93

 


