
  سمه تعالیاب
 

در ي علمی هاو کنفرانس هاهمایش برگزارينحوه اجرایی دستورالعمل 
  ی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائ

  
 

  مقدمه
و ملی و بین المللی  نهادها و موسساتبا سایر دانشگاه هاي علمی و بین المللی به منظور ارتقاي سطح کیفی پژوهش و آموزش و گسترش فعالیت

توانند با شرایط و ضوابط می اي از اعضاي هیأت علمیو یا مجموعه هاي دانشگاههر یک از دانشکدهخرین دستاوردهاي علمی، دستیابی به آ
همچنین این دستورالعمل در راستاي  .المللی نمایندبینملی و علمی  هايو کنفرانس هامایشاقدام به برگزاري ه دستورالعملمندرج در این 

  .  باشدمی 168216/3به شماره  08/09/93وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مورخ  "هاي علمیزاري و ساماندهی همایشآیین نامه نحوه برگ"
  

  اهداف -1ماده 
 هاي دانشگاههمایشبرگزاري مند نمودن ساماندهی و نظام .1- 1

 ارتباط دانشگاه و نیازهاي جامعه   ارتقاي کیفیت عملکرد و بهبود نحوه .2- 1

 ) ISC(تنادي جهان اسالم ها و مقاالت آنها در پایگاه اسسازي همایشنمایه .3- 1

  
  همایش ضوابط برگزاري -2ماده 

. اعضاي هیأت علمی دانشگاه باشندهاي برجسته علمی و شخصیتهمایش باید از  اصلی برگزار کنندگان: جایگاه علمی برگزارکنندگان .1
 .توانند مشارکت نمایندي همایش سایر موسسات مورد تأیید وزارت علوم نیز میارهمچنین در برگز

همایش باید در راستاي حل بخشی از نیازهاي دانشگاه یا کشور و یا ارائه دستاوردهاي نوین در جهت توسعه  برگزاري :پذیر بودنتوجیه .2
 . ملی باشد

هاي برجسته علمی بایست از شخصیتهاي برگزار کننده، اجرایی و علمی میاعضاي کمیته: جایگاه علمی کارگروه برگزار کننده .3
توسط معاونت  ر همایش، باید فردي با سوابق علمی مناسب با سطح همایش باشد و پس از انتخابدبی. دانشگاه و کشور در سطح ملی باشند

از اعضاي کمیته علمی همایش ملی، از % 60الزم به ذکر است باید حداقل . شودوي توسط رئیس دانشگاه صادر می ابالغ، پژوهش و فناوري
 . هاي سراسر کشور باشندسایر دانشگاه

وري مقاالت برنامه و ها، فرایند برگزاري همایش شامل تهیه فراخوان و پوستر، دامایشبه منظور حفظ و ارتقاي کیفیت ه :کیفیت برگزاري .4
هاي غیر ضروري انجام ور از تشریفات و صرف هزینهها، باید با نظم و برنامه زمانبندي دقیق و به دها، میزگردها و کارگاهمدیریت نشست

 .شود

حداقل (مدارك دال بر تحقق کلیه بندهاي این دستورالعمل باید در بازه زمانی کافی  تقاضاي برگزاري همایش به همراه :زمان ارائه تقاضا .5
 :در تقاضا الزم است موارد زیر قید شود. قبل از تاریخ برگزاري همایش به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارائه شود) ماه 3

  دالیل توجیهی الزم در خصوص برگزاري همایش) الف            
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  ی حامیان مالی و معنوي همایشمعرف) ب
مسئول دبیرخانه، شوراي سیاستگذاري همایش، دبیر همایش، دبیر علمی، دبیر اجرایی، : معرفی ارکان برگزاري همایش شامل) ج

  و محل استقرار جلسات محل دبیرخانه همایشو کمیته علمی و اجرایی همایش، داوران مقاالت علمی 
  هاي مهمو تاریخبندي زمان برنامه و زمان دقیق برگزاري همایش) د
  مکان برگزاري همایش) ه
  سابقه برگزاري) و
  سطح همایش ) ز
  ه پذیرش مقاالت نحو) ح

همایش معتبر ملی یا  3بوده و سابقه عضویت در کمیته علمی حداقل  ترباالیا دبیر علمی همایش باید داراي حداقل مرتبه دانشیاري : 1 تبصره
  . را داشته باشدو یا سابقه عضویت در هیات تحریریه و داوري مقاالت مجالت معتبر المللی بین

 پوشانیهمو سایر رویدادهاي مهم دانشگاه هاي تحصیلی سالنیمش نبایستی با زمان برگزاري امتحانات پایانی زمان برگزاري همای: 2 تبصره
  . داشته باشد

اقدام  25/05/93مورخ  88780/15المللی بر اساس بخشنامه ابالغی وزارت علوم به شماره جهت دریافت مجوز برگزاري همایش بین: 3 تبصره
  .گردد

موارد خاص با تصویب شوراي  .المللی خواهد بودبینو همایش ملی  مجموعاً سهدر هر سال حداکثر مجاز به برگزاري  هر دانشکده: 4تبصره 
  .پژوهشی و هیات رئیسه دانشگاه قابل اجراست

  

  مراحل اجرائی -3ماده 
به معاونت  کنندهمشارکتهاي توسط دانشکده یا دانشکده 2ماده  5و سایر موارد مندرج در بند  جلسه تأیید برگزاري همایشارائه صورت - 1

 پژوهش و فناوري 

 پیشنهاد برگزاري همایش در شوراي پژوهشی دانشگاهو تصویب طرح  - 2

 صدور مجوز برگزاري همایش توسط هیأت رئیسه دانشگاه - 3

 پایگاه استنادي جهان اسالم، تحقیقات و فناوري و ارسال مدارك همایش براي وزارت علوم - 4

هاي آن از  ها به صورت خودگردان بوده و الزم است کلیه هزینهکنفرانسها و همایشراساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، برگزاري ب: 5تبصره 
بدیهی است امکان دریافت تنخواه به صورت محدود و پس از تصویب هیأت رئیسه . گران مالی فراهم گردد نام و حمایت محل درآمدهاي ثبت

ها از محل همچنین معاونت مالی و اداري موظف به پرداخت هزینه .شودشد که از محل درآمدهاي کنفرانس عودت داده میبا دانشگاه برقرار می
 .وجوه واریزي براي برگزاري همایش خواهد بود

هاي اختصاصی ، شماره حساب درآمد...کنندگان و ها، جهت دریافت وجوه مالی حامیان و شرکت رسانی الزم است در کلیه اطالع: 6تبصره 
 .هاي دیگر خودداري شود دانشگاه اعالم و از دریافت هرگونه وجه نقد و یا معرفی حساب

 .هیأت رئیسه دانشگاه رسیده باشدبندي آن قبل از اعالم، به تأیید  نام کنفرانس و زمان هاي ثبت الزم است کلیه هزینه: 7تبصره 

و خرید متقاضی بینی شده دانشکده  هاي پیش کنفرانس جهت اجراي برنامههمایش و یا زاري کلیه درآمدهاي خالص ناشی از برگ: 8تبصره 
 .صرف خواهد شد همان دانشکده تجهیزات پژوهشی

الزم است همچنین . هاي حامی و نیز سطح حمایت در نظر گرفته شود سطح خواستهالزم است گران مالی و معنوي،  تخاب حمایتدر ان: 9تبصره 
 .آنها با اهداف برگزاري کنفرانس مغایرت دارد و یا در شان دانشگاه نیستند، خودداري شود  فعالیت از انتخاب حامیان مالی که
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همایش با خارج از دانشگاه  رگزاريبجلسات و مکاتبات دبیران کنفرانس و مسئولین دانشکده که در راستاي از کلیه صورت الزم است: 10تبصره 
 .ارسال گردد و فناوري پژوهش گیرد، یک رونوشت براي معاونتصورت می

 ، هماهنگی الزم با مدیریت حراست دانشگاه)عنوان مثال اعضاي کمیته علمیبه(جهت حضور مهمانان خارج از دانشگاه الزم است : 11تبصره 
 .صورت گیرد توسط دانشکده مجري

ه و مجوزهاي الزم به منظور حضور مهمانان و مدعوین برنامه همایش، قبل از اجرا به تایید هیات رئیسه دانشگاه رساندالزم است : 12تبصره 
 .خارج از دانشگاه اخذ گردد

  
  هاي برگزاريهزینه  – 4ماده 

ها و تأمین آن توسط و از طریق پیش بینی بودجه الزم توسط دانشکده محل خود همایشهاي دانشگاه باید از طریق کلیه همایشهزینه  -1- 4
  . هاي مالی از سایر نهادها و موسسات صورت گیردمایش و یا جذب حمایتکنندگان در ههزینه پرداختی شرکت

  .نامه چگونگی دریافت حمایت مالی از سایر نهادها و موسسات، بر عهده دبیر اجرایی همایش خواهد بودتنظیم شیوه: 13تبصره 
و از محل همایش اختصاصی آمدهاي درجذب از محل هاي برگزاري همایش پس از کسر هزینهعوامل اجرایی و علمی حق الزحمه  -2- 4

  . قابل پرداخت خواهد بود درآمد خالص همایش به پیشنهاد دبیر همایش و تائید ریاست دانشگاه% 50تا سقف  اعتبارات همایش
  

  نظارت بر حسن اجرا -5ماده 
  .نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل بر عهده معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه است

  

 رالعملاعتبار دستو: 6ماده
 بههیأت رئیسه دانشگاه  19/02/95و جلسه مورخ  دانشگاه شوراي پژوهشی 23/01/95 مورخ جلسه در تبصره 13 و ماده 6 در دستورالعمل این

  .رسید تصویب


