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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 
 
 

 علمی  جامعه  در  هایافته  این  بررسی  و  نقد  امکان  و  علمی  دستاوردهاي  ارائه  و  نشر  براي  مناسبی  بستر  ایجاد  و  دانشگاه  علمی  سطح  ارتقاء  منظور  به
 سند شماره به 24/10/97 مورخه عتف وزارت علمی هايهمایش نامهآیین  اجراي راستاي در زیر نامهشیوه ،علمی غناي بردن باال راستاي در و

 فناوري و پژوهش معاونت توسط ذیل شرایط با کردستان دانشگاه در علمی هايهمایش برگزاري نمودن مندنظام منظور به و 3102-آ عتف
 :گردید تدوین شود،می نامیده »معاونت« پس این از که دانشگاه

 در و دانشگاه نام با که جوایز و مسابقه جشنواره، گواهینامه، صدور به منتهی هايدوره و هاآزمون ها،کارگاه ها،کنفرانس برگزاري مراحل -1  ماده

 :باشدمی زیر شرح به شوند،می خوانده «همایش» اختصار به نامهآیین این در و شوندمی برگزار دانشگاه
 این در .پژوهشکدهدانشکده/ پژوهشی شوراي در تائید از پس معاونت به همایش برگزاري براي دانشکده/پژوهشکده کتبی درخواست )1

 زمان  گردد.  مشخص باید همایش  برگزاري  زمان  و  محورها  عنوان،  لزوم)،  صورت  (در  افتخاري  رئیس  علمی،  و  اجرایی  دبیران  درخواست
 الف فرم تکمیل و است ايمنطقه  و ملی المللی،بین همایش براي ترتیب به همایش برگزاري از قبل ماه 4 و 8 ،12 حداقل درخواست

  باشد. کمتر تواندمی باال هايزمان حداقل معاونت در تصویب  صورت در موجه دلیل ذکر با و خاص شرایط در .است الزامی
 رئیس صالحیت همایش، برگزاري ضرورت و لزوم میزان علمی، اعتبار (بررسی دانشگاه پژوهشی شوراي در درخواست تصویب و طرح  )2

  ...)؛ و همایش دبیران و
 از پس دانشگاه امناي هیات تصویب المللی بین هايهمایش مورد در نمونه براي ذیربط؛ مراجع از مجوز اخذ جهت معاونت درخواست )3

  است؛ ضروري دانشگاه پژوهشی شوراي تصویب
 و شده ارسال کننده درخواست به نامه اصل معاونت. طرف از دانشگاه لوگوي از استفاده مجوز و همایش برگزاري کتبی مجوز صدور  )4

 گردد؛می ارسال نیز دانشگاه عمومی روابط به الزم هايهماهنگی و اطالع جهت آن رونوشت

 معاونت؛ طرف از همایش دبیران و رئیس براي حکم صدور )5

 تهیه  چون  اولیه  کارهاي  برخی  انجام  و  دبیرخانه  اندازيراه  جهت  دانشکده/پژوهشکده  حساب  به  تنخواه  عنوان  به  مشخصی  مبلغ  پرداخت )6
 براي ریال میلیون 100 المللی،بین هايکنفرانس  براي ریال میلیون 200 معادل 1398 سال براي مبلغ این سایت. وب و پوستر

 شوراي در ساله هر و گردید تعیین اییمنطقه هايکنفرانس  براي شورا نظر به توجه با ریال میلیون 40 سقف تا و ملی هايکنفرانس
 بعد معاونت به اتوماسیون طریق از همایش علمی دبیر توسط تنخواه دریافت جهت کتبی درخواست شود؛می روز به دانشگاهپژوهشی

 پذیرد. می صورت ISC در همایش ثبت به اقدام از

 کلیدي سخنرانان علمی، برنامه کنندگان،شرکت تعداد همایش، مالی و علمی وضعیت خصوص در همایش دبیران توسط گزارش ارائه )7
 هفته سه حداقل همایش هايهزینه برآورد نیز و حامیان و کنندگانشرکت از هادریافتی میزان برآورد همایش، زمان مدت مدعو، و

 دانشکده/پژوهشکده؛ به همایش برگزاري از قبل

  دانشگاه؛ پژوهشی شوراي در گزارش بررسی )8
 همایش؛ برگزاري )9

 دانشگاه. پژوهشی معاون به گزارش ارائه و دانشگاه هايهمایش ارزیابی کمیته توسط برگزارشده همایش ارزیابی )10

 

 کردستان دانشگاه در یعلم يهاشیهما برگزاري نامه وهیش
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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 زیر با هماهنگی ضمن آنکه مگر نماید؛ برگزار همایش دانشگاه نام با و دانشگاه در راساً تواندنمی دانشگاه از بیرون موسسه یا نهاد هیچ :1  تبصره
  نماید. اقدام رابطه این در مشترك صورت به مرکز) و پژوهشکده دانشکده، شامل پژوهشی و آموزشی (نهادهاي دانشگاه هايمجموعه

 المللبین  روابط  کمیته  در  باید  موارد  باشند،  کشور  از  خارج  مراکز  و  هاسازمان  از  همایش  برگزاري  براي  کنندگان  مشارکت  که  درصورتی  :2  تبصره

 .گردد مصوب و مطرح نیز دانشگاه

 جهانی یا  کشوري علمی  ممتاز و  برجسته هايشخصیت  از  بایستمی نیاز  صورت  در  و  است  کنفرانس  افتخاري  رییس  رییس،  از  منظور  :3  تبصره
 پژوهشی شوراي در آن وجود به نیاز توجیهی دالیل ارائه و مربوطه گروه پیشنهاد به البته که باشد استادي مرتبه با مربوطه تخصصی حوزه در

  است. طرح قابل دانشگاه

 ز:ا عبارتند گیرند قرار  توجه مورد باید »همایش« برگزاري در که مالی موارد :2  ماده

 حساب هر معرفی گردد. واریز کردستان دانشگاه پژوهشی معاونت اختصاصی درآمدهاي حساب به باید برگزاري جهت دریافتی وجوه کلیه الف)
 شود؛می محسوب تخلف و بوده غیرقانونی همایش دبیرخانه یا و پژوهشکده دانشکده، حساب مانند دیگري

 خواهد  واریز هاهمایش  يذخیره  صندوق   حساب  به و  شده  کسر  معاونت  توسط  باالسري  درصد  10  آن،  ورودي  اساس  بر  همایش  هر  حساب  از  ب)
 شد؛
 برگزاري   زیان  و  ضرر  مسئولیت  و  داشت نخواهد  آمده  وجود به  هايکسري   جبران  جهت  مالی  تعهد  هیچگونه  معاونت  همایش،  برگزاري  از  پس  ج)

 است؛ برگزارکنندگان برعهده

 تعیین شود. گرفته نظر در نامثبت ویژه تخفیف کردستان دانشگاه دانشجویان و علمی هیات اعضاي براي هاهمایش در تا گرددمی توصیه د)
 باشد.می همایش دبیرخانه عهده به تخفیف میزان

 براي  ايهزینه و شوندمی برگزار دانشگاه از خارج دیگري محل در اما بوده کننده برگزار کردستان دانشگاه که هاییهمایش حساب از :4 تبصره
 شد. خواهد دریافت درصدي 5 باالسري اینصورت غیر در .شد نخواهد دریافت باالسري ننمایند، ایجاد معاونت

 دستورالعمل، این دو ماده اجراي در شوند،می برگزار دانشگاه از خارج نهادهاي با مشترك صورت به که هاییهمایش خصوص در :5 تبصره
 برگزاري  است ذکر به الزم دارد.می اعالم نیز را دانشگاه از خارج نهاد سهم جهت آمده عمل به توافق موضوع، این اظهار ضمن برگزارکننده

 .بود نخواهد کننده برگزار همکار حساب به دریافتی وجوه واریز جواز صدور معناي به دانشگاه، از خارج نهاد یک با مشترك

 دانشگاه اداري  حمایت با و مستقل صورت به کنند،می همکاري همایش برگزاري جهت در که مالی حامیان با برگزارکنندگان ارتباط :3 ماده
 .شودمی انجام

-علمی  اعتبار  رفتن  باال  صنعتی،  ارتباطات  افزایش  به  منجر  که  مواردي  صرف  تواندمی  معاونت  تشخیص  با  هاهمایش  ذخیره  صندوق   منابع  :4  ماده

 شود. دانشگاه پژوهشی هايتوانمندي رشد و کشور جاري هايدغدغه و مشکالت حل جهت در هاییفعالیت به کمک دانشگاه، ژوهشیپ 

 در تا گرفت خواهد قرار دانشکده/پژوهشکده اختیار در و بوده دانشگاه به متعلق ها،همایش برگزاري براي شده خریداري وسایل کلیه :6 تبصره
 گیرد. قرار استفاده مورد بعدي هايهمایش

 :است ذیل مراحل به توجه و اعمال به منوط دانشگاه، از خارج در همایش یک علمی حامی عنوان به کردستاندانشگاه آرم درج :5  ماده
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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 علمی، حمایت جهت معاونت از همایش برگزارکنندگان رسمی درخواست الف)

 قبلی، هايهمایش برگزاري در سابقه حسن داشتن ب)

 برگزاري،  علمی کمیته در دانشگاه هايپژوهشکده و مراکز مسئولیت قبول یا و علمی هیات اعضاي حضور ج)

 داشت. خواهند ترم یک ازاي به موظفی کسر مختلف سمینارهاي براي زیر شرح به همایش اجرایی و علمی دبیران :6  ماده

 ايمنطقه همایش المللی بین  و  ملی همایش سمت

 1 2 اجرایی  دبیر
 1 2 علمی دبیر

 و  مربوطه گروه پیشنهاد به صورتاین غیر در و کنفرانس عایدات محل از تواندمی کنفرانس افتخاري رییس به  الزحمهحق پرداخت :7 تبصره
 پذیرد. انجام دانشگاه پژوهشی شوراي تصویب

 همایش  برگزاري  کیفیت  بررسی  :7  ماده
 گرفته  قرارکنندگان  شرکت  اختیار  در  همایش   برگزاري  طول  در  معاونت  هماهنگی  با  ارزیابی  و  نظارت  دفتر  توسط  همایش  ارزیابی  پرسشنامه  الف)

 شد. خواهد ارزیابی و استخراج آن نتایج آوري،جمع از پس و
 نظر در با را مربوطه همایش کمیته، این و شد خواهد تشکیل همایش برگزاري از بعد ماه یک تا حداکثر دانشگاه هايهمایش ارزیابی کمیته ب)

 دانشگاه  پژوهشی  معاون  به  را  الزم  اقدامات  سایر  پیشنهاد  امتیاز،  تعیین  ضمن  و  ارزیابی  کمی  و  کیفی  بصورت  قبل  بند  از  آمده  بدست  نتایج  گرفتن
 پژوهشی معاون حراست، مدیر المللی، بین و علمی هايهمکاري دفتر مدیر پژوهشی، مدیر از: عبارتند کمیته اعضاء نمود. خواهد ارائه

 دانشگاه. پژوهشی معاون انتخاب به نظر صاحب نفر دو حداکثر و مربوطه دانشکده/پژوهشکده

 همایش  دبیران  شرایط  :8  ماده
 ؛دانشگاه علمی هیات عضو -۱
 ؛دانشگاه پژوهشی شوراي بیصوت و مربوطه دانشکده توسط تائید و تخصصی پژوهشی مرکز یا گروه توسط معرفی -۲
 همایش؛ اداره توان و مدیریتت، خالقی -۳

 همایش؛ کامل مسئولیت پذیرش و پذیريمسئولیت  -۴

 یی.اجرا و علمی هايکمیته اعضاي انتخاب در توانمندي -۵

 باشد. دانشگاه پژوهشی شوراي تشخیص با مناسب علمی کارنامه داراي باید فوق  شرایط بودن دارا بر عالوه همایش علمی دبیر :8  تبصره

 افتخاري  رییس  و  دبیران  وظایف  :9  ماده
  آن؛ اجراي حسن بر نظارت و هاآن بین کار تقسیم و اجرایی و علمی هايکمیته اعضاء تعیین )1
 ویژه؛ خارجی میهمانان اسکان و سفر مقدمات و ویزا تهیه رسانی،اطالع جهت دانشگاه المللی بین و علمی هايهمکاري دفتر با هماهنگی )2

 اجرایی) (دبیر
 افتخاري)؛ رییس یا علمی دبیر (ترجیحاً همایش رسمی افتتاح )3
 معاونت؛ به کار پیشرفت روند درباره کتبی هايگزارش  ارائه )4
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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 همایش؛ برگزاري از پس معاونت به مالی و علمی گزارشهاي ارائه )5

 گردد: قید باید ذیل نکات گزارش این در
 همایش؛ مقاالت مجموعه در شده چاپ نهایت در و ردشده شده، پذیرفته شده، ارائه مقاالت تعداد از دقیق آمار •

 غیره؛ و مدعو اساتید مقاله، دهندگان ارائه از اعمکنندگان شرکت دقیق آمار •

 همایش؛ برگزاري جهت شده انجام اجرایی و تبلیغاتی جنبی، فعالیتهاي کلیه •

 مالی. تراز •

 بروشورهاي  و پوسترها کلیه از نسخه 5 و فشرده) لوح 5 مقاالت، مجموعه چاپ عدم صورت (در همایش مقاالت مجموعه از جلد 3 ارائه )6
 معاونت؛ به همایش

 سازي؛نمایه جهت وجود) صورت (در خارجی و داخلی مؤسسات و همایش حامی هايانجمن به همایش گزارش ارسال )7

 آنها؛ فعالیت میزان حسب بر اجرایی عوامل الزحمهحق  پرداخت )8

  همایش؛ برگزاري در کنندگانمشارکت سایر و همایش حامیان با قرارداد عقد و مکاتبه )9
 علمی). (دبیر خارجی مهمانان از دعوت و مکاتبات انجام )10

 علمی کمیته  وظایف  :10 ماده

 ؛یکبار ماه هر حداقل همایش علمی برنامه تدوین  منظور به مستمر جلسات تشکیل )1
 ؛همایش علمی محورهاي تصویب و پیشنهاد )2
 ؛پوستر یا سخنرانی صورت به همایش در ارائه قابل مقاالت انتخاب و مقاالت بررسی و مرور )3
 ؛همایش علمی روزانه هايبرنامه تنظیم )4
 کلیدي؛ و مدعو سخنرانان انتخاب )5

  نیاز؛ مورد هايپانل تعیین )6
 ؛همایش پوستر طرح تایید )7
  مقاالت؛ خالصه فشره لوح یا کتابچه تهیه )8
 علمی؛ میزگردهاي تنظیم پیشنهاد )9

 علمی. دبیر امضاي باکنندگان شرکت براي مقاله ارائه گواهی یا همایش در شرکت گواهی صدور )10

 اجرایی کمیته  وظایف  :11 ماده
 ل:شام مربوطه مسئولین انتخاب و فرعی هايکمیته  تشکیل  )1

 رسانی اطالع و عمومی روابط •

 تبلیغات و انتشارات •

 کارت صدور و نامثبت •

 الملل بین امور و تشریفات •

 تدارکات و پشتیبانی •
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 معاونت پژوهش و فناوري

 نمایشگاهی امور •

 غیره؛ و •
 ؛گزارش اخذ و آنها شده بنديزمان برنامه طبق فرعی يهاکمیته فعالیت بر نظارت )2
 همایش؛ برگزاري زمان تا یکبار روز 15 هر مستمر و منظم جلسات تشکیل )3

 همایش؛ بنديزمان برنامه سایت، وب تبلیغاتی، بنرهاي بروشور، پوستر، تهیه )4

 همایش؛ دبیران هماهنگی با هاهزینه سایر و همایش در نامثبت هزینه اعالم و تعیین )5

 همایش؛ دبیران هماهنگی با سخنرانان و مدعوین ،کنندگانشرکت هدایاي تعیین )6

 همایش؛ دبیران هماهنگی با دانشگاه عمومی روابط طریق از همایش تبلیغات و خبري پوشش رسانی،اطالع جهت ریزيبرنامه )7

 همایش؛ جنبی هايبرنامه تنظیم و تدوین )8

 ؛اجراییو  بصري ،سمعی امکانات نظر از همایش برگزاري محل بررسی و پیشنهاد )9
  اسکان؛ و غذا ،پذیرایی ،بصري و سمعی سالن قرارداد عقد جمله  از مقدماتی امور کلیه انجام  )10
 همایش؛ ویژه میهمانان یا خارجی میهمانان براي اسکان محل وررز  )11

 ؛ الزحمه حق پرداخت منظور به آنها با قرارداد عقد و اجرایی عوامل کار ساعات میزان تعیین )12
 ها؛غرفه بهاي اجاره تعیین  )13

 لزوم؛ صورت در شگاهیینما امور بازاریاب هايشرکت انتخاب )14

 همایش؛ دبیران هماهنگی با همایش پذیرایی و غذایی برنامه تعیین  )15

 ؛آنان غیاب و حضور و کنندگانشرکت نامثبت  )16
 مقاله)؛ ارائه هايگواهی از غیر (بهکنندگان شرکت نیاز مورد هايگواهی سایر و همایش در شرکت کارت صدور  )17

 ؛کنندگان شرکت و سخنرانان ینب هدایا توزیع  )18
 ؛همایش به مربوط امور کلیه انتشار و تکثیر ،چاپ بر نظارت  )19
 همایش. دبیران هماهنگی با الزم هايپیگیري انجام و همایش حامیان انتخاب و شناسایی  )20

 کنفرانس  لغو  یا زمان  تغییر  :12 ماده

 تایید و دالیل ذکر و همایش دبیران کتبی درخواست به منوط آن لغو یا و همایش برگزاري زمان در تغییر نیاز، صورت در و اضطراري حالت در
  است. دانشگاه پژوهشی شوراي و دانشکده/پژوهشکده

 گردیده دانشکده پژوهشی معاونت تسلیم همایش برگزاري زمان از پیش هفته 6 حداقل بایست می لغو یا زمانی تغییرات درخواست :9 تبصره

  باشد.

 اختالف  موارد :13 ماده
 بود. خواهد دانشگاه پژوهشی شوراي ها همایش اجرایی و علمی مسائل خصوص در اختالفات و شکایات به رسیدگی مرجع باالترین

 دانشگاه  رئیسه  هیئت  18/9/1398  مورخ  جلسه  در  و  دانشگاه  پژوهشی  شوراي  23/7/1398  مورخ  جلسه  در  تبصره  9  و  ماده 13  در  نامه  آیین  این
   رسید. تصویب به و مطرح



 

 
 نامه پژوهشیآیین
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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 همایش  مشخصات  (الف): فرم

  مشخصات عنوان ردیف 

  :)یفارس(همایش عنوان 1
  :)یسیانگل(همایش عنوان 2
 ايمنطقه   یمل  المللینیب :همایش سطح 3
  همایش: هايمحور 4
  همایش: برگزاري محل 5
  روز/ماه/سال: همایش برگزاري تاریخ 6
  همایش: برگزارکننده دانشکده/پژوهشکده/گروه 7
  همایش: افتخاري رئیس 8
  افتخاري: رئیس علمی افتخارات و مرتبه 9
  همایش: علمی دبیر خانوادگی نام و نام 10
  همایش: علمی دبیر علمی مرتبه 11
  همایش: اجرایی دبیر خانوادگی نام و نام 12
  همایش: اجرایی دبیر علمی مرتبه 13
  همایش: برگزارکنندگان سایر 14
  همایش: علمی و مالی حامیان 15

16 
 احتمالی  جنبی  هايبرنامه  سایر  و  هانمایشگاه  ها،کارگاه  مشخصات

 همایش:
 

  همایش: در بینیپیش قابلکنندگان شرکت تعداد 17
  حقوقی): و حقیقی (اشخاص ویژه مدعوین 18
  کامل):  مقاله/مقاالت  (خالصه  همایش  مقاالت  مجموعه  انتشار  نحوه 19
  هردو):/فشرده لوح/(کتابچه انتشار روش 20
  (ریال): همایش هزینه بینیپیش 21
  (ریال): همایش درآمد بینیپیش 22
  (ریال): همایش درنام ثبت هزینه ینیبشیپ  23
  :(ریال) اسکان هزینه ینیبشیپ  24
  (ریال): کنندهشرکت هر براي کردهزینه احتمالی میزان 25

 

 همایش علمی دبیر
 امضاء

 شیهما ییاجرا ریدب
 امضاء

 


