
سمه تعاليب  

 نادانشگاه صنعتي اصفه             

    معاونت پژوهش و فناوري                  

 

     داخل دانشگاهداخل دانشگاهداخل دانشگاهداخل دانشگاهعلمي علمي علمي علمي ي ي ي ي هاهاهاهاهمايشهمايشهمايشهمايش    دستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجرايي

بسترسازي و فراهم نمودن زمينه براي عرضه آخرين دستاوردهاي پژوهشي و به منظور تبادل علمي با توجه به لزوم 

 برگزاري امور مربوط به مند شدن و تسهيل ها و همچنين ايجاد هماهنگي، نظامپژوهشگران، گسترش انديشه

 .تدوين شده است حاضر تهيه و دستورالعمل ،داخل دانشگاه هاي علميهمايش

 
 تعاريف: 1ماده 

هاي منظور، هرگونه گردهمايي علمي و پژوهشي توسط صاحبنظران و خبرگان رشته: همايش علمي -1-1

 توسط يكي از ... علمي است كه با عناوين كنفرانس، كنگره، سمينار، سمپوزيوم و  مختلف

 . شودهاي مورد تأييد آن برگزار ميدستگاه ياهاي وزارت زيرمجموعه

هاي عبارتند از شوراي سياستگذاري، رئيس، دبير، دبيران علمي و اجرايي و كميته :اركان همايش -2-1

 تخصصي 

 

 پذيرش برگزاري همايشضوابط : 2ماده  

 .همايش ترجيحاً از طريق يك يا چند انجمن علمي برگزار يا حمايت شود  -1-2

 در صورتي كه براي اولين بار در ايران و يا جهان برگزار و همايش ادواري و غيردانشجويي باشد  -2-2

 .باشدوجود داشته شود، شواهد و داليل كافي براي برگزاري و تداوم ادواري آن مي

المللي، ملي هاي بينهمايشدرخواست برگزاري الزم است  ،ريزي و فراهم نمودن امكاناتجهت برنامه -3-2

 .به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال شود ماه قبل 3و  6، 9ها به ترتيب و ساير همايش

 
  مرجع تصويب: 3ماده 

يا  و دانشكده تأييد علمي شوراي پژوهش و فناوري پس از بايستميدرخواست برگزاري همايش  -1-3

به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال  به همراه اطالعات مورد نياز ،دانشگاهپژوهشي  هايواحد

  .شود

دانشگاه بررسي و در صورت در هيأت رئيسه مطابق آئين نامه وزارت عتف  مذكور درخواست -2-3

 به سطح با توجه(دولت محترم و نيز اخذ موافقت معاونت پژوهشي وزارت عتف و يا هيأت  تصويب

هاي مختلف توسط معاونت هاي الزم با بخشهماهنگي، )الملليهاي ملي و بيننظير همايش همايش برگزاري

 .انجام خواهد شد دانشگاه پژوهش و فناوري
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 تعهدات دانشگاه: 4ماده 

هاي الزم در را به شرط آزاد بودن و تأمين هزينهموجود و مورد نياز همايش دانشگاه تمام امكانات  -1-4

 .اختيار برگزاركنندگان قرار مي دهد

ها يا تاالر شيخ بهايي و تاالرهاي جانبي و در صورت لزوم كالس(امكانات شامل محل برگزاري همايش  -2-4

 .باشدمي ...)، امكانات ورزشي و اعم از رستوران(رفاهي و تفريحي ، محل اسكان، فضاهاي )تاالرهاي ديگر

 
 تعهدات برگزاركنندگان: 5ماده 

وبگاه همايش صرفاً از طريق دامنه دانشگاه ايجاد و كليه اطالعات و نيز مراحل ثبت نام از جمله  -1-5

 .ارسال داوري مقاله از اين طريق انجام شود

كليه شركت كنندگان و عوامل اجرايي همايش موظف به رعايت قوانين دانشگاه و شئونات اسالمي  -25-

هستند در اين راستا از بكارگيري عوامل اجرائي كه ظواهر اسالمي را بطور كامل رعايت نمي كنند، بايستي 

 .بطور جدي جلوگيري شود

مي باشد و در صورت ايجاد خسارت بايستي فظ و نگهداري اموال دانشگاه بعهده برگزاركنندگان ح -3-5

 .هاي آن را به حساب دانشگاه واريز نمايدهزينه

 
 امور مالي همايش: 6ماده 

-نيز دريافت حق ثبت نام و ساير هزينههاي مالي حاميان و از طريق جذب حمايت منابع مالي همايش -1-6

 .شودمي دهد تأميناي كه دبير منتخب همايش ارائه ميطبق برنامهها، 

               تجارت شعبه دانشگاه صنعتي اصفهاننزد بانك    5644490051شماره درآمدهاي همايش به حساب -2-6

 .واريز مي شود همايش مورد نظر تحت عنوان

مالي  و توسط معاونت اداري در پيوست هاي تعيين شدهبراساس تعرفه ،پشتيباني همايشهاي هزينه -3-6

 ..شودالذكر برداشت فوق از حسابدانشگاه 

خريد تجهيزات ها توسط دانشگاه، با اولويت س از كسر هزينهمازاد درآمد حاصل از همايش پ -4-6

 .هزينه شودگيرد تا در چارچوب برنامه عملياتي واحد، قرار مياختيار واحد مربوطه  آموزشي و پژوهشي در

 

  .در هيأت رئيسه دانشگاه به تصويب رسيد  8/3/91نامه در تاريخ  اين آيين
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  :هاتعرفه

 ميليون تومان 5ساعت  5به ازاي هر جلسه تا   سالن شيخ بهايي -1

 و هر ساعت اضافي يك ميليون تومان 

 ميليون تومان 1هر تاالر به ازاي يك روز  تاالرهاي جانبي -2

كارگاهها به ازاي  ها براي ارائه مقاالت يا برگزاريها يا سالنساير كالس

 هزار تومان 500يك روز 

 مالي –هاي معاونت اداري مطابق با تعرفه اسكان -3

 هاي مصوبمطابق با تعرفه مجتمع ارديبهشت -4

 هاي مصوبمطابق با تعرفه امكانات ورزشي -5

 براساس قرارداد با امور قراردادها رستوران -6

 مالي هاي مصوب معاونت اداريبراساس تعرفه نقليه دانشگاه -7

 ميليون تومان بسته به حجم كنفرانس 5تا  1به ازاي هر روز  پشتيباني خدمات عمومي -8

 ميليون تومان 2هزار تومان تا  500به ازاي هر روز بسته به حجم همايش از  پشتيباني روابط عمومي -9

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


