باسمه تبارک و تعالی
دانشگاه اصفهان
معاونت پژوهش و فناوری

شیوه نامه اجرایی برگزاری یا مشارکت در همایش های علمی
مقدمه
همايش های علمي در صورت برگزاری صحیح بخش مهمي از فرايند تولید ،نشر و مديريت دانش بشمار مي آيند .اين گردهمايي های
علمي در سطوح و انواع مختلف آن تالشي است در جهت اقناع روحیه جستجوگری و كاوشگری جامعه علمي دانشگاهي برای كسب
معلومات و اطالع از يافتههای جديد در عرصه علم و دانش .عالوه بر آن ،برگزاری همايشها به تجمیع تجربیات ،برقراری ارتباط مستقیم و
رو در روی پژوهشگران و محققین و علم آموزان و ايجاد زمینهای برای فعالیتهای جمعي كمک شاياني مينمايد.
يكي از فعالیتهای مهم دانشگاه برگزاری يا حمايت از برگزاری همايشها ميباشد كه از طريق همكاری مشترك معاونت پژوهشي
دانشگاه با گروههای آموزشي ،مراكز تحقیقاتي ،نهادها و سازمانهای دولتي و غیردولتي اجرا ميشود .در اين راستا و با هدف نظام مند
نمودن برگزاری همايش های علمي در دانشگاه اصفهان از جنبه های تصويب ،اجرا ،،ضوابط مالي و ساير فرايندهای شیوه نامه حاضر تهیه
مي شود.

ماده  :1تعاریف
همايش علمي گردهمايي است رسمي ،متشكل از متخصصین و افراد با تجربه كه در آن ضمن طرح تازههای علمي ،نتايج تحقیقات و
پژوهشهای انجام شده در موضوع علمي مشخص به صورت هدفمند و در قالب ارائه مقاله ،سخنراني و پوستر ارائه مي گردد .همايش
دارای سخنرانان متعدد بوده و به صورت دورهای و در فواصل زماني معین تكرار ميگردد .طول مدت همايش بسته به نوع و سطح آن يک
روز تا  5روز ميباشد .همايش علمي با توجه به مخاطبان ،متخصصان موجود در موضوع همايش ،و اهمیت و ضرورت برگزاری آن مي تواند
انواع مختلفي شامل سمینار (هم انديشي) ،كنفرانس (فرا هم آيي) يا سمپوزيم (هم نشستي) داشته و هر يک از انواع پیش گفته مي تواند در
سطح استاني ،ملي يا بین المللي برگزار گردد .در اين شیوه نامه بجز ضوابط و موارد اختصاصي هر همايش برای تمامي انواع و سطوح آن
از عبارت "همايش علمي" استفاده شده است.

الف -تعریف و الزامات سطوح مختلف همایشهای علمی
همایش بینالمللی :همايشي است كه دارای ويژگيهای زير باشد:
 – 1مورد تقاضا ،حمايت و پشتیباني يک وزاتخانه يا نهاد دولتي همتراز يا باالتر از وزارتخانه باشد.
 - 2با مشاركت يک يا چند سازمان يا انجمن تخصصي خارجي برگزار شود.
 – 3حداقل  3سخنران خارجي در آن مشاركت علمي داشته باشند.

 - 4دارای هدف و موضوع بین المللي باشد (مخاطباني از ملیتهای گوناگون داشته يا موضوع مورد عالقه ملیتهای مختلف را
مورد بحث قرار دهد).
 -5حداقل  %33از اعضای كمیته علمي همايش از متخصصین خارج از كشور انتخاب شوند.
همایش ملی :همايشي است كه دارای ويژگيهای زير باشد:
 -1توسط دانشگاه اصفهان و با حمايت سازمانها و نهادهای ديگر و با تصويب شورای پژوهشي دانشگاه در سطح كشوری
برگزار ميگردد.
 -2حضور حداقل ده نفر عضو كمیته علمي در همايشهای ملي كه حداقل  %03از آنها با مرتبه دانشیاری و يا باالتر و  %03از
آنها خارج از دانشگاه باشند ،الزامي است.
همایش استانی :همايشي است كه دارای ويژگيهای زير باشد:
 -1همايشي است كه توسط دانشگاه اصفهان و حسب نیازها و اولويت های استان اصفهان برگزار شده و خاستگاه آن لزوم هم
انديشي و هم افزايي دانش در خصوص موضوعي مرتبط با مشكالت مربوط به استان اصفهان بوده يا توسط ارگان يا
نهادهای دولتي و يا خصوصي استاني برگزاری آن درخواست مي شود.
 -2در برگزاری اين نوع همايش ها تمامي توان علمي ،فني استان در زمینه موضوع سمینار بكار گرفته مي شوند.

ب -تعریف انواع همایش ها
سمینار (هماندیشی) :اجتماعات و گردهمايي كه هدف آن بیان تازههای علمي ،مبادله تجربیات و تجديد اطالعات در جهت چارهجويي
و حل مشكالت حرفهای شركتكنندگان است .سمینارها به صورت ارائه سخنراني ،میزگرد ،پانل و جلسات پرسش و پاسخ ارائه ميگردد و
طول مدت آن بیش از يک روز و معموال دو تا سه روز ميباشد.
کنفرانس (فراهمآیی) :نشستها و اجتماعاتي كه به منظور شور و بحث در يک زمینه خاص تشكیل ميگردد و در آن افراد نقطه
نظرات خود را درباره تازه های علمي و مسائل و مشكالت مهم از طريق سخنراني ،جلسات پرسش و پاسخ ،میزگرد و گزارش موارد جالب
) (Case Reportمطرح مينمايند .اين نشستها ميتواند در طي يک روز يا به صورت جلسات دورهای تشكیل گردد .چنانچه اين
جلسات بصورت ادواری تشكیل شود به آن كنفرانسهای دورهای اطالق ميشود.
و -سمپوزیم (همنشست) :به منظور آموزش مسائل علمي تخصصي و فوق تخصصي درباره موضوعي خاص به صورت سخنراني،
كار گروهي ،بحث و ارائه مقاله برگزار ميگردد .در سمپوزيم هر يک از سخنرانان درباره جنبه خاصي از موضوع به بحث ميپردازند.
مخاطبین سمپوزيوم افراد متخصص و صاحبنظر ميباشند .طول مدت سمپوزيوم معموال يک روز است.

ماده  :2اقدامات اولیه الزم و مراحل مربوطه
 -1درخواست برگزاری يا مشاركت در همايش ابتدا بايد در شورای تخصصي گروه آموزشي يا گروه پژوهشي ،مركز تحقیقات ،و
پژوهشكده مربوطه به تصويب رسیده و پس از برگزاری جلسه هماهنگي داخلي همايش توسط برگزاركنندگان جهت تعیین دبیر

يا دبیران اجرايي و علمي ،پیشنهاد كتبي برگزاری يا مشاركت در همايش مطابق بند  2اين شیوه نامه به معاونت پژوهشي
وفناوری دانشگاه ارسال شود.
 -2ارسال تقاضای برگزاری همايش از طرف دانشكده ،پژوهشكده ،مركز تحقیقاتي يا گروه پژوهشي مستقل به همراه تايید انجمن
مربوطه (در صورت همكاری انجمن ها در برگزاری همايش) در قالب اطالعات مندرج در كاربرگ شماره  1اين شیوه نامه به
معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه.
تبصره  :1حداقل فاصله زماني بین ارسال تقاضا و زمان تقريبي برگزاری برای همايش های بین المللي  1سال ،برای همايش
های ملي  0ماه ،و برای همايش های استاني  4ماه مي باشد.
تبصره  :2با توجه به اينكه در نظام های ارزيابي ملي و بین المللي ،همايش های بینالمللي دارای امتیاز قابل توجه تری
نسبت به ساير سطوح همايش ها هستند ،لذا برگزاری همايشهای بین المللي از اهمیت و اولويت ويژهای برای دانشگاه
برخوردار است.
 -3طرح موضوع در شورای پژوهشي دانشگاه و رد يا تصويب درخواست ارائه شده باستناد رعايت يا عدم رعايت الزامات ماده  1و
توضیحات ،اطالعات ارائه شده در كاربرگ شماره  1و سوابق علمي و توانايي هايي علمي-اجرايي دبیران همايش و
برگزاركنندگان همايش .در صورت نیاز و تشخیص دبیر شورای پژوهشي دانشگاه ،شورا مي تواند از حضور و توضیحات
متقاضیان برگزاری همايش استفاده نمايد.
 -4ابالغ تصويب و صدور مجوز برگزاری همايش به برگزاركنندگان (پیشنهاد دهندگان همايش)
 -5ارسال درخواست برگزاری و حمايت همايش به معاونت تحقیقات و فناوری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت صدور
مجوز برگزاری ودريافت حمايت های مادی و معنوی موجود
 -0تبصره  :3باستناد بخشنامه شماره  3/90009مورخ  91/5/4وزارت علوم تحقیقات فناوری ،جهت دريافت مجوز برگزاری
همايش های بین المللي ،پس از تصويب برگزاری همايش توسط شورای پژوهشي دانشگاه ،نامه ای از سوی رئیس دانشگاه به
مركز همكاری های علمي و بین المللي وزارت ارسال مي گردد .اين مركز نامه ای همراه با مستندات با امضاء مقام وزارت برای
طرح در هیات دولت ارسال خواهد كرد .تكمیل مدارك و مستندات مربوطه الزم كه در آئین نامه مصوب هیات وزيران به شماره
/73537ت  32254ه مورخ  03/12/4بدانها اشاره شده است بر عهده برگزاركنندگان همايش مي باشد.
 -7معرفي دبیران پیشنهادی از طرف معاونت پژوهش و فناوری به رياست دانشگاه جهت صدور و ابالغ حكم
 -0برگزاری اولین جلسه هماهنگي با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ،دبیران همايش ،مدير روابط بین الملل دانشگاه
(برای همايش های بین المللي) به منظور تصمیم گیری در خصوص:
الف :تعیین عنوان نهايي همايش ،تاريخ دقیق برگزاری ،مدت زمان برگزاری ،مكان دبیرخانه ،مكان برگزاری همايش
ب :بررسي چگونگي تامین و هزينه كرد منابع مالي همايش و روش های تعامل با سازمانها و حامیان بالفعل و بالقوه خارج از
دانشگاه
ج :بررسي رئوس وظايف كمیته اجرايي و نوع و چگونگي همكاری معاونت پژوهشي در برگزاری همايش
د :طرح و بیان پیشنهادات و تجربیات و توصیه های الزم در خصوص نحوه برگزاری هرچه بهتر همايش
 -9صدور احكام اعضای كمیتههای علمي و اجرايي همايش توسط دبیران علمي و اجرايي همايش

ماده  :3چگونگی تشکیل و وظایف کمیته علمی
دبیر علمي همايش پس از دريافت ابالغ از رياست دانشگاه مسئول تشكیل كمیته علمي همايش مي باشد و با رعايت الزامات مندرج در
ماده  1اين شیوه نامه از متخصصین مربوطه برای عضويت در كمیته علمي دعوت بعمل مي آورد.
 :1-3شرح وظایف کمیته علمی
 -1نهايي سازی محورهای علمي -پژوهشي همايش و تعیین فرم و قالب مورد نظر جهت دريافت خالصه مقاالت
 -2انتخاب هیئت داوران همايش
 -3تنظیم چک لیست استاندارد جهت داوری مقاالت بر اساس روش شناسي و محتوای علمي مقاله به صورت سخنراني و پوستر
 -4پي گیری دريافت و ارسال مقاالت جهت اعالم نظر به هیئت داوران همايش
 -5انتخاب مقاالت برگزيده و اعالم به دبیرخانه جهت انعكاس موضوع به نويسندگان مقاله
 -0تنظیم كتابچه خالصه مقاالت و ارائه به كمیته اجرائي جهت پيگیری چاپ
 -7تنظیم و سازماندهي برنامه علمي همايش (تنظیم عناوين و برنامه سخنرانيها ،تعیین سخنران ،زمان سخنرانيها ،كارگاههای
جنبي ،نمايشگاهها)
 -0تهیه و ارائه گزارش نهايي همايش شامل :تعداد شركت كننده ،مقاالت رسیده ،مقاالت پذيرفته شده ،مقاالت ارائه شده و مووارد
مرتبط ديگر

ماده  :4چگونگی تشکیل و وظایف کمیته اجرایی
دبیر اجرايي همايش پس از دريافت ابالغ صادره توسط رياست دانشگاه مبادرت به تشكیل كمیته اجرائي مينمايد .در اين زمینه افراد
شايسته و دارای توانمندیهای الزم جهت عضويت در كمیته اجرائي و شركت در جلسات انتخاب مي شوند .از دانشجويان عالقمند و دارای
توانايي الزم نیز مي توان در قالب كار دانشجويي و در كمیته اجرايي همايش بهره جست.
 :1-4شرح وظایف کمیته اجرایی همایش:
 -1تعیین اهداف برگزاری همايش با هماهنگي كمیته علمي

 -2تنظیم برنامه اجرايي همايش
 -3مديريت برگزاری همايش ( پیشنهاد و تشكیل كمیتهها ،پیشنهاد راهكارهای اجرائي به كمیتههای مختلف و)...
 -4تشكیل واحدهای عملیاتي كمیته اجرايي و انتصاب مسئولین مربوطه و نظارت بر آنها
 -5تعیین محل برگزاری همايش و بازديد و بررسي امكانات و كمبودهای احتمالي آن
 -6تعیین محل اسكان مدعوين ويژه و بازديد و بررسي امكانات و كمبودهای احتمالي آن
 -7تعیین میزان وجه ثبت نام با در نظر گرفتن هزينه های برنامه و اعتبارات آن
 -8پیگیری و نظارت بر اجرای كلیه فعالیتهای مشخص شده جهت واحدهای عملیاتي كمیته اجرايي كه بطور مبسوط در ادامه ذكر گرديده است

 :2-4واحدهای عملیاتی کمیته اجرایی:

 -1دبیرخانه ،هماهنگي و تبلیغات
 -2انتشارات
 -3تداركات
 -4تشريفات ،روابط عمومي
 -5طراحي و امور سايت
 -6شنیداری و ديداری

 :3-4شرح وظایف دبیرخانه همایش بعنوان رکن اجرایی همایش
دبیرخانه مهمترين جزء تشكیالت اجرايي و كانون رهبری و هماهنگي فعالیتهای اجرايي يک همايش است  .اهم فعالیتهای دبیرخانه
همايش بطور خالصه شامل موارد زير است:
 -1پیگیری تشكیل جلسات هماهنگي بین برگزاركنندگان و كمیته های مختلف همايش  ،تنظیم صورتجلسات و پي گیری مصوبات
 -2پايش مداوم روند اقدامات اجرايي مطابق با جداول زمانبندی همايش و پي گیری امور عقب افتاده
 -3انجام كلي روند مربوط به پذيرش مقاله  ،ارسال مقاله به دبیر علمي همايش و جمع آوری نظرات هیئت داوران با هماهنگي دبیر علمي
 -4كسب اطالع از روند ثبت نام  ،آمار ثبت نام كنندگان  ،دريافت و جمع آوری فیش بانكي ثبت نام كنندگان
 -5انجام كلیه امور مكاتباتي همايش  ،تبلیغات و اطالع رساني همايش

ماده  -5هزینه های همایش و ضوابط مالی
 :1-5کلیات
نحوه تامین منابع مالي همايش و هزينه كرد آن مهمترين چالش اجرايي برگزاری يک همايش است .با توجه به دستورالعمل وزارتي مربوط
به هزينه كرد بودجه پژوهشي دانشگاه و ضوابط مالي و اعتباری مربوط ،معاونت پژوهش و فناوری صرفا در موارد خاص و بسته به نوع و
سطح همايش كه در ادامه خواهد آمد فقط بخشي از هزينه های ريالي و امكانات سخت افزاری مورد نیاز همايش را تامین خواهد نمود .از
اين رو الزم است ضمن حداكثر صرفه جويي در هزينه نمودن اعتبارات مالي ،تدابیر الزم جهت تامین اعتبار از ساير منابع ممكن اتخاذ
گردد.
ضروريست برگزاركنندگان همايش علمي قبل از ارائه پیشنهاد مربوط به برگزاری همايش نسبت به برآورد و ارزيابي تقريبي هزينه ها و
درآمدهای همايش اقدام و نتیجه ارزيابي های اولیه خود را به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعالم نمايند .منابع تامین مالي همايش ها
يا تامین بخشي از امكانات سخت افزاری آن مي تواند از طريق واريز وجه ثبت نام شركت كنندگان ،رديف های موجود مربوط به قطب
علمي مرتبط با همايش مورد نظر (در صورت وجود قطب و توافق برگزاركنندگان همايش علمي با مستولین قطب علمي) ،كمک مالي و
اجرايي انجمن های علمي مرتبط ،جذب حامیان مالي ،واگذاری غرفه های همايش ،فروش كتاب در جنب همايش و جلب كمک از
سازمانها و ارگانهای مختلف به صورت تامین اعتبار يا در اختیار قراردادن امكانات مورد نیاز همايش تامین شود.
برگزاركنندگان همچنین در راستای كاهش هزينه های همايش مي توانند نسبت به برگزاری همايش به صورت مشترك با ساير دانشگاهها،
ادارات يا سازمانهای علمي مرتبط باموضوع همايش ،استفاده حداكثری از امكانات موجود دانشگاه و حتي االمكان پرهیز از ارجاع پاره ای از
امور امكان پذير در دانشگاه به بخش خصوصي (طراحي آرم ،پوستر ،سالنهای همايش ،مهمانسرای دانشگاه جهت اسكان مدعوين و،)...

استفاده از دانشجويان در قالب كار دانشجويي در واحدهای عملیاتي كمیته اجرايي همايش ،كمک گرفتن از نهادهای دانشگاهي (جهاد
دانشگاهي -بسیج دانشجوئي -انجمن اسالمي و  ،).....پرهیز از تقبل و انجام هزينههای نامتعارف جهت اسكان و پذيرايي شركتكنندگان
كه مستلزم صرف وقت و هزينه توسط برگزاركنندگان است اقدام نمايند.
 :2-5ضوابط مالی
رویکرد اول :دانشگاه يا واحدهای زير مجموعه آن برگزاركننده اصلي همايش هستند و از اين رو مسائل مالي همايش مي بايست در
چهارچوب مقررات مالي – معامالتي دانشگاه صورت پذيرد .در اين نوع همايش ،معاونت پژوهش و فناوری در محورهای مالي و اجرايي
تعهداتي را در قبال همايش برعهده مي گیرد و برگزاركنندگان با هماهنگي معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعتبارات مصوب مربوط به
همايش را هزينه مي نمايند .در اين خصوص موارد ذيل مورد توجه قرار مي گیرد:
 -1در حالت كلي دانشگاه اصفهان علیرغم نگاه نظارتي بر نحوه هزينه كرد منابع مالي همايش به هیچ وجه نگاه انتفاعي به
برگزاری همايش های علمي ندارد .بدين معني كه تمامي درآمد اختصاصي ناشي از برگزاری همايش مي تواند جهت پوشش
هزينه های همايش به برگزاركنندگان پرداخت شود .با اين وجود باقي مانده درآمدهای حاصل از همايش پس از اتمام حسابرسي
های مربوط به هزينه های همايش بعنوان باالسری توسط دانشگاه برداشت خواهد شد .اين مبلغ مي تواند در صورت تشخیص
معاونت پژوهش و فناوری در جهت تقويت واحدهای پژوهشي و آموزشي برگزار كننده همايش هزينه مي شود.
تبصره  :1بديهي است در صورتیكه هیات رئیسه دانشگاه اصفهان سفارش دهنده برگزاری همايش علمي باشد مسئولیت تامین
و پرداخت منابع مالي الزم از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه يا ساير منابع درآمدی خارج از دانشگاه بر عهده
دانشگاه خواهد بود كه پس از تصويب در هیات رئیسه دانشگاه جهت اجرا به معاونت پژوهش و فناوری ابالغ خواهد شد .در اين
خصوص موارد زير در اولويت حمايت مالي دانشگاه قرار دارند:
-

برگزاری همايش های معرفي توانمندی پژوهشي-صنعتي كه منجر به توسعه بازار شده و عقد قراردادهای مربوط به
مديريت ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه را تسهیل نمايد.

-

برگزاری سمینارهايي كه دستاوردهای نوين پژوهشي را در يک زمینه تخصصي به نام دانشگاه اصفهان منتشر مي نمايد و
منجر به افزايش اعتبار پژوهشي دانشگاه مي شود.

 -2برگزاركنندگان همايش موظفند گزارش مربوط به بودجه الزم برای پوشش هزينه های همايش را با ذكر جزئیات و دقت كافي
تهیه و در اختیار معاونت پژوهش و فناوری قرار دهند .در تنظیم و نهايي سازی گزارش ياد شده نماينده معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه حضور خواهد داشت .اين گزارش عالوه بر جنبه كاربری نظارتي آن مالك تامین اعتبار و مبالغ تنخواه دريافتي
برگزاركنندگان از دانشگاه در مراحل مختلف برگزاری همايش خواهد بود.
 -3وظیفه هماهنگي و انعقاد قراردادهای الزم و پرداخت هزينه های جاری همايش شامل اجاره سالن های برگزاری همايش،
مهمانسرا ،هزينه تامین نیروی انساني و ساير موارد هزينه ای مربوط به برگزاری همايش (از محل تنخواه های دريافتي مربوط
به درآمد اختصاصي همايش) بر عهده برگزاركنندگان (دبیر اجرايي همايش) بوده و معاونت پژوهش و فناوری در اين زمینه
دخالتي نخواهد داشت.

تبصره  :2معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تمامي همكاری های الزم در خصوص تامین دفتر دبیرخانه همايش ،تامین خط
اينترنت و تلفن (هزينه مربوط به استفاده از تلفن از محل درآمد همايش پرداخت مي شود) و فضای ايتنرنتي مربوط به سايت
همايش را بعمل خواهد آورد.
 -4در صورت انحراف هزينه های انجام شده از مبالغ پیش بیني شده در گزارش مورد اشاره در بند  ،2موضوع هزينه های همايش
طي جلسه ای با حضور دبیر اجرايي همايش ،كارشناس مالي حوزه معاونت پژوهش و فناوری و مدير امور پژوهشي بررسي و
تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
تبصر :3بديهي است دانشگاه هیچ مسئولیتي در قبال تامین هزينه های فراتر از درآمد اختصاصي همايش ندارد و نظارت
صورت گرفته در بند  4صرفا مربوط به بررسي داليل مربوط به انحراف هزينه ها از گزارش اولیه تهیه شده است.
 -5پس از پايان همايش تمامي يا بخشي از موارد سخت افزاری مشمول تملک دارايي باقي مانده از همايش كه دارای كاربری
آموزشي و پژوهشي مي باشند مي تواند به گروه آموزشي يا دانشكده برگزاركننده همايش تحويل شود .سخت افزارهای باقي
مانده كه مي تواند در برگزاری همايش های بعدی مورد استفاده قرار گیرد در تملک معاونت پژوهش و فناوری باقي مي مانند.
 -0كلیه وجوه درآمدی مربوط به همايش شامل حق ثبت نام ،درآمد غرفه ها و  ...ميبايست به حساب درآمدهای اختصاصي
دانشگاه واريز و برگزاركنندگان همايش با هماهنگي معاونت ياد شده اعتبارات مربوط به همايش را هزينه نمايند .جهت سهولت
و راحتي برگزاركنندگان محترم همايش پیشنهاد ميشود كمکهای موسسات و شركتهای حمايت كننده از همايش حتي
االمكان به جای پرداخت وجه نقد بصورت تقبل هزينههای همايش شامل :هزينه بلیط و اسكان میهمانان ويژه همايش ،پذيرايي
(ناهار – شام و  ،)...تامین هدايا ،تامین سخنران و  ....صورت پذيرد كه اين امر با هماهنگي و توافق برگزاركنندگان محترم
همايش و شركت های مذكور امكان پذير است.
رویکرد دوم :برگزاركننده همايش يكي از انجمن ها يا سازمانهای علمي خارج از حوزه دانشگاه بوده ،دانشگاه به صورت مشاركت كننده و
همكار در برگزاری همايش مي باشد .در اين نوع همايش مديريت مالي شامل درآمدها و هزينه ها توسط انجمن يا سازمان مذكور صورت
مي پذيرد .هزينه اينگونه همايش ها در چارچوب مقررات مالي – معامالتي دانشگاه نمي باشد و دانشگاه در قالب تفاهمات بعمل آمده با
برگزار كننده همايش ،به صورت تامین فضا ،امكانات اقامتي – رفاهي يا قبول اسناد هزينه شده در قالب میزان اعتبار در نظر گرفته شده در
برگزاری همايش مساعدت مي نمايد.

ماده  :6ضوابط مربوط به امتیازات اجرایی و حق الزحمه عوامل علمی و اجرایی همایش
 -1امتیازات اجرايي-علمي مربوط به عوامل علمي -اجرايي همايش (دبیران همايش وروسای كمیته های تخصصي و داوران علمي
و  )...مطابق با شیوه نامه ارتقاء اعضاء هیات علمي دانشگاهها و برابر با تائید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اعطا خواهد شد.
 -2حق الز حمه عوامل برگزاركننده همايش در بخش های علمي و اجرايي متناسب با ساعت اعالم شده از سوی دبیر اجرايي
همايش و پس از تائید معاون پژوهش و فناوری از محل اعتبارات همايش و توسط دبیراجرايي همايش پرداخت مي شود .مبلغ
ساعتي كاركرد عوامل اجرايي متناسب با ضوابط امور اداری دانشگاه و نوع وظیفه محوله تعیین مي شود.
 -3حق الزحمه ريالي دبیران علمي و اجرايي و روسای كمیته های علمي همايش بسته به نوع و سطح همايش و بر اساس واحد
معادل پیشنهادی از سوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ،ضوابط مربوط به حق التدريس و از محل اعتبارات ريالي همايش
پرداخت مي شود .حداكثر واحد معادل قابل اعالم برای مراتب مختلف ذكر شده به شرح زير است:

الف -دبیر ان علمي و اجرايي همايش :همايش بین المللي  2-4واحد ،همايش ملي  1-3واحد و همايش استاني  1-2واحد
ب -روسای كمیته های علمي و اجرايي :همايش بین المللي 2-3واحد ،همايش ملي  1-2واحد ،و همايش استاني  1واحد
تبصره  :1به اعضای كمیته های علمي و اجرايي برابر ساعات اعالم شده از سوی دبیران علمي و اجرايي همايش حق الجلسه
پرداخت خواهد شد.

ماده  :7ضوابط مربوط به مشارکت دانشگاه در برگزاری همایش های خارج از دانشگاه
 -1هیچ نهاد يا موسسه خارح از دانشگاه نمي تواند راسا در دانشگاه اصفهان همايش علمي برگزار نمايد .مگر آنكه با يكي از
زيرمجموعه ها يا مبادی علمي دانشگاه شامل گروه آموزشي ،دانشكده و مراكز تحقیقاتي و پژوهشي دانشگاه در اين خصوص
هماهنگي قبلي بعمل آمده باشد و موضوع به تصويب معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برسد.
تبصره  :1بند فوق در خصوص گردهمايي ها يا همايش های فرهنگي يا غیرعلمي كه شاكله اصلي يک همايش علمي را
نداشته و مجوز آن از سوی هیات رئیسه دانشگاه صادر شده است صادق نبوده و مراحل اجرايي و مالي آنها هیچ ارتباطي با
معاونت پژوهش و فناوری ندارد.
 -2پذيرش درخواست حمايت علمي و معنوی دانشگاه اصفهان از يک همايش علمي در خارج از دانشگاه اصفهان منوط به تحقق
تمامي شروط زير است .در صورت تحقق شرايط زير مجوز درج لوگوی دانشگاه اصفهان بعنوان حامي علمي و معنوی همايش
صادر خواهد شد.
-

تائید اولیه رياست يا معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

-

داشتن حسن سابقه در همكاری های قبلي و همايش های برگزار شده قبلي

-

حضور اعضاء هیات علمي و يا قبول مسئولیت مراكز آموزشي يا تحقیقاتي دانشگاه در كمیته های علمي همايش

-

اعطای تخفیف  23تا  53درصدی در هزينه های ثبت نام به دانشجويان ،فارغ التحصیالن و اعضاء هیات علمي دانشگاه
اصفهان

تبصره  :2صرفا درخواست برگزاركنندگاني قابل بررسي است كه موسسه برگزاركننده آن جزء مراكز آموزشي -تحقیقاتي
دولتي ،سازمان های معتبر دولتي يا شركت های معتبر وابسته به آنها باشد.
تبصره  :3درخواست شركت ها و مراكز صنعتي خصوصي يا نیمه دولتي جهت درج لوگوی دانشگاه اصفهان بعنوان حامي
علمي در صورتي قابل بررسي است كه همايش از كمیته علمي وزيني متشكل از افراد شناخته شده علمي دانشگاه اصفهان يا
دانشگاههای معتبر كشور تشكیل شده باشد.

ماده  :8سایر ضوابط و مقررات
 -1دبیر همايش موظف است پس از مواف قت دانشگاه با برگزاری همايش و در اسرع وقت كلیه اطالعات مربوط به همايش را در
سامانه پايگاه استنادی جهان اسالم به آدرس  http://www.iscconferences.comثبت نمايد.

 -2در صورتیكه مشاركت كنندگان خارج از دانشگاه از سازمان ها و مراكز خارج از كشور باشند مراتب بايد به دفتر روابط بین الملل و
حراست دانشگاه اطالع رساني گردد.
 -3مواردی كه در اين آئین نامه پیش بیني نشده و يا ممكن است در آينده نیاز به تصمیم گیری داشته باشد از طريق دبیران علمي
و اجرايي همايش و يا مدير امور پژوهشي به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منعكس تا پس از طرح در شورای پژوهشي
دانشگاه در خصوص آنها تصمیم گیری شود.
 -4معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه موظف است در مراحل اولیه برگزاری همايش بخشي از هزينه های همايش را ازمحل بودجه
پژوهشي دانشگاه و بعنوان تنخواه گردان در اختیار دبیر اجرايي همايش قرار دهد .بديهي است اين مبلغ از درآمدهای همايش
كسر وبه حساب معاونت پزوهش و فناوری دانشگاه بازگشت داده خواهد شد .مبلغ پرداختي پس از جلسه اولیه هماهنگي اجرای
همايش في مابین دبیران همايش با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین خواهد شد.
 -5برگزاری همايش علمي بايد در راستای حل بخشي از نیازهای كشور و يا ارائه دستاوردهای نوين در جهت توسعه ملي باشد.
 -0به منظور حفظ و ارتقای كیفیت همايش ها ،فرايند برگزاری همايش شامل تهیه فراخوان و پوستر ،داوری مقاالت ،برنامه
ومديريت نشست ها ،میزگردها ،كارگاهها بايد با نظم و برنامه زمانبندی دقیق و به دور از تشريفات و صرف هزينه های
غیرضروری صورت پذيرد.
 -7همايشي كه طي سالهای گذشته به طور منظم و ادواری در ايران برگزار شده است و از نظر جامعه علمي هدف از تاثیرگذاری
الزم برخوردار است مشمول حمايت های بیشتری خواهد بود .در خصوص همايش هايي كه برای اولین بار برگزار مي شوند ارائه
مستندات و داليل الزم مبني بر ادواری بودن همايش در سالهای آتي از سوی برگزاركنندگان ضروريست.

این شیوه نامه با  8ماده و 11تبصره در جلسه مورخ  1333/4/18شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه به تصویب
رسید و مطابق با مصوبه یکصد و نودمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه از تاریخ تصویب الزم االجرا و جایگزین تمامی مصوبات
و شیوه نامه های قبلی می باشد.

بدیهی است تمامی ضوابط ،شیوه نامه ها و دستورالعمل های قبلی مربوط به موضوع این شیوه نامه از تاریخ ابالغ این شیوه
نامه ملغی و بی اثر خواهند بود .مسئولیت اجرا و نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه بر عهده معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه می باشد .مدیریت امور پژوهشی دانشگاه وظیفه دارد در دوره های  2ساله نسبت به بازنگری و روزآمد سازی این
شیوه نامه اقدام وتغییرات اعمالی را به تائید شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و شورای دانشگاه برساند.

تهیه کننده :مدیریت امور پژوهشی

