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 حیدریهدانشگاه تربت علمی هایهمایشنحوه برگزاری و ساماندهی  داخلی نامهآیین
 (22/01/0931های علمی وزارت علوم مصوب شورای معاونان مورخ نامه همایش)پیوست آیین

 

 ضوابط داخلی برگزاری همایش -0ده ما

و دانشگاه و یا شوراي پژوهشکده زعفران، شوراي پژوهشي آموزشي  هت برگزاري همایش ملي، تصویب در گروهج -0-0

 هیأت رئیسه دانشگاه الزامي است. 

 آموزشیي و ییا شیوراي پژوهشیکده زعفیران، شیوراي پژوهشیي        المللي، تصویب در گروهجهت برگزاري همایش بین -0-2

 ، هیأت رئیسه دانشگاه و هیأت امناء الزامي است.دانشگاه

-ماه مي 14و  ۸، 6ترتیب المللي، بهاي، ملي و بینطقههاي منهت ارائه تقاضاي برگزاري همایشحداقل زمان الزم ج -0-9

 باشد.

(، از جمله سایر ضوابط الزامي برگیزاري  CDچاپ مجموعه کامل مقاالت ارائه شده در روز همایش )بصورت کتاب یا  -0-4

ونیکي مجموعه مقاالت بایستي با مجوز انتشارات دانشگاه تربت نسخه چاپي یا الکتر باشد.حیدریه ميدر دانشگاه تربت همایش
 حیدریه از محل بودجه همایش منتشر گردد.

نامه ارسال مقاالت به همایش را مطالعیه و پیا از ام یا بیراي     کلیه ارائه دهندگان مقاله در همایش بایستي موافقت -0-5

در همیایش   مقاله و هزینه پرداختي گیرياري همایش امکان باز پادبیرخانه ارسال نمایند. ضمناَ پا از پذیرش مقاله و برگز
 به هیچ عنوان وجود ندارد.

 

 ساختار سازمانی همایش -2 ماده

معاون اداري و مالي دانشگاه،  پژوهشي و معاون آموزشي ،همایشرئیا  شامل گذاری:کمیته راهبردی و سیاست -2-0

انتخاب و صدور  باشد.سه نفر از افراد فعال در موضوع همایش ميیک تا ایي و دبیر علمي، دبیر اجر دانشگاه، مدیر پژوهشي،
احکام رئیا همایش و دبیران علمي و اجرایي همایش از سوي رئیا دانشگاه یا معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه صورت 

 پذیرد.مي
 باشد:به شرح ذیل مي گذاريکمیته راهبردي و سیاست وظایف

 همایشتعیین خط مشي کلي  -

 هانظارت بر حسن اجراي فعالیت -

 هاي ماليتالش براي جذب منابع و حمایت -

 الزحمه عوامل اجرایيتعیین حق -

 ارائه گزارش نهایي همایش -

 

 بسمه تعالی 
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در نظران داخلي و خارجي شامل دبیر علمي و تعدادي از اع اي هیأت علمي، متخصصان و صاحب کمیته علمی: -2-2

همایش و انجمن علمي مربوطه )درصورت وجود همکاري مشترک(، رئیا با هماهنگي  دبیر علميباشد. زمینه همایش مي
-تشکیل ميهاي علمي همایش را جربه در زمینهخصوص افراد با تکمیته علمي همایش مرکب از متخصصین فن مربوطه به

 شوند. ن ميگذاري تعییاع اي کمیته علمي به پیشنهاد دبیر علمي و تصویب کمیته راهبردي و سیاستدهد. 
 

 باشد:علمي به شرح ذیل ميوظایف کمیته 
 انداز علمي همایشتعیین اهداف و چشم -

 ارساليمقاالت مدیریت داوري  -

 تعیین سخنرانان کلیدي -

 هامدیریت علمي کارگاه -

 هاي شفاهي و پوستريهاي کلیدي، ارائهریزي جلسات سخنرانيبرنامه -

 همایشگذاري و سیاستراهبردي به کمیته پیشرفت کار ارائه گزارش مستمر  -

 

به پیشنهاد دبیر اجرایي و تصویب باشد که این اع ا و تعدادي ع و مي شامل دبیر اجرایي همایش کمیته اجرایی: -2-9

 شوند.گذاري تعیین ميکمیته راهبردي و سیاست
 

 باشد:اجرایي به شرح ذیل ميوظایف کمیته 

 اجرایي اندازي دبیرخانه همایش و تشکیل ستادراه -

چاپ بروشور، پوستر و هاي اجتماعي، تبلیغات در شبکهاندازي پایگاه اینترنتي، رساني از طریق راهفراخواني و اطالع -
 هاي مربوط به همایشارسال نامه و ایمیل

 (نام، نمایشگاه و کارگاه و ...شامل امور حامیان، ثبت) همایشمدیریت امور مالي  -

 موزشي و علميآ يهامدیریت اجرایي کارگاه -

 کنندگان غیربومي و ...(تشریفات )شامل پذیرایي، اسکان شرکت -

 هاي فرهنگي جانبيریزي بازدیدهاي علمي و فعالیتبرنامه -

 مدیریت اجرایي تدوین مجموعه مقاالت همایش با هماهنگي با کمیته علمي -

 گذاريبه کمیته راهبردي و سیاست پیشرفت کار ارائه گزارش مستمر -

 

 د.کن استفادهها دانشجویان عالقمند دانشگاه نیز در برگزاري همایشاز  تواندکمیته اجرایي مي: 0تبصره 
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اجراییي   علمي هاياجرایي و کانون رهبري و هماهنگي فعالیت علمي ترین جزء تشکیالتمهمدبیرخانه همایش:  -2-4

اولویت بیا   شود.همایش انتخاب ميگذاري و سیاستردي مسئول دبیرخانه همایش به پیشنهاد شوراي راهب .یک همایش است
 باشد.علمي مياع اي هیأت

 
 باشد:دبیرخانه همایش به شرح ذیل ميوظایف 

گیري جلسات و پیهاي مختلف همایش، تنظیم صورتپیگیري تشکیل جلسات هماهنگي بین برگزارکنندگان و کمیته -
 مصوبات

 بندي همایش و پیگیري اعالم گزارش آن به رئیا همایشبا جداول زمانپایش مداوم روند اقدامات اجرایي مطابق  -

آوري نظرات هیئت داوران با انجام کلي روند مربوط به پذیرش مقاله، ارسال مقاله به دبیر علمي همایش و جمع -
 همایش CD، تهیه کتاب و هماهنگي دبیر علمي

 کنندگانآوري فیش بانکي ثبت نامافت و جمعکنندگان، دریکسب اطالع از روند ثبت نام، آمار ثبت نام- -

 رساني همایشانجام کلیه امور مکاتباتي همایش، تبلیغات و اطالع -

 

 : امور مالی همایش -9ماده 

ها از خارج دانشگاه خواهد بود و حوزه پژوهشي دانشگاه تیا سیقف مصیوب بیه     هاي همایشمنابع اصلي تأمین هزینه -9-0

 صورت زیر خواهد بود:سقف میزان حمایت مالي حوزه پژوهشي از همایش به .خواهد نمود ها کمکهمایش

 میلیون ریال 144تا سقف  ايمنطقههمایش الف( 
 میلیون ریال 444همایش ملي تا سقف ب( 
 میلیون ریال 044المللي تا سقف هاي بین( همایشج

 

 

 هیأت رئیسه دانشگاه در هر سال قابل بیازبیني اسیت.   مبالغ فوق با توجه به بودجه پژوهشي دانشگاه و با تصویب :2ه تبصر

ها و یا از طریق مبلغ با جلب حمایت سایر نهادها و سازمان اجرائيهاي مازاد بر حمایت حوزه پژوهشي باید از طریق دبیر هزینه
 شود.کنندگان تأمین نام شرکتحق ثبت

 

 شود:صورت زیر هزینه ميدرآمد خالص حاصل از همایش به :9ه تبصر

 عنوان باالسري قرار خواهد گرفت.درصد در اختیار دانشگاه به 44 -الف
  هاي آموزشي برگزارکننده همایش شود.گروه یاتواند صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهي گروه مابقي مي -ب
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ل قانوني در اختیار شود، پا از برگزاري همایش، طي مراحکلیه تجهیزاتي که از محل اعتبار همایش خریداري مي :4ه تبصر

  گیرد.دانشگاه قرار مي
 

هاي همایش از این محیل  واریز و تمامي هزینه)با هماهنگي امور مالي(  درآمد حاصل از همایش به حساب بانکي :5تبصره 

 پرداخت خواهد شد.

 

 همایش عواملالزحمه حق -9-2
المللي، مطیابق جیدول   ملي و بیناي، منطقه همایشبا توجه به سطح علمي ع و هیأتهمکاران داشت زحمات منظور پاسبه

 شود:الزحمه در نظر گرفته ميزیر حق
 

 سمت
 واحد معادل

ايمنطقه الملليبین ملي   

 6 0 4 دبیر علمي و دبیر اجرایي

۵/1 مسئول دبیرخانه  0 ۵/0  

ياع اي کمیته علمي و اجرای  1 1 4 

 

 گردد.توسط کمیته راهبردي و سیاست گذاري تعیین مي علميالزحمه عوامل غیر ع و هیأتحق :۶تبصره 

 ف قابل بازنگري است.تیا در صورت تغییر قوانین باال سري وزارت عنامه در صورت نیاز به اصالحات این آیین

 
 40/0/10۸۹و هیأت رئیسیه میورخ    01/1/10۸۹راي پژوهشي مورخ تبصره در جلسه شو 6ماده و  0نامه داخلي مشتمل بر این آیین

 مورد تصویب اع ا قرار گرفت.

 


	2- برگزاری
	karbarg14

