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دستورالعمل برگزاري همايشهاي علمي
مقدمه
با توجه به نقش ارزشمند تبادالت علمي و ارائه آخرين دستاوردها و با هدف تسهيل در امر برگزاري همايشهاي علمي در
دانشگاه پيامنور ،دستورالعمل حاضر تنظيم شده است.
ماده  :1تعريف همايش علمي
همايش علمي فعاليتي است پژوهشي كه با مشاركت صاحبنظران در موضوع يا موضوعات خاص به منظور تبادل دانش و اطالعات
از طريق ارائه شفاهي مباحث و يا به صورت پوستر با حضور شركتكنندگان برگزار ميشود.
ماده  :2انواع همايشهاي علمي
الف ـ همايش بينالمللي :همايشي است كه با مشاركت دانشگاه و يك يا چند سازمان يا انجمن تخصصي ملي و بينالمللي
برگزار ميگردد .تصميم گيري در مورد برگزاري اين همايشها فقط از طريق شوراي پژوهشي دانشگاه و براساس تصويب نامه
هيئت وزيران به شماره /55131ت28343/هـ مورخ 43/4/53قابل بررسي خواهد بود .تعيين تركيب اعضاي كميته علمي
همايشهاي بينالمللي به پيشنهاد شوراي پژوهشي و تأئيد رئيس دانشگاه ميباشد.
ب ـ همايش ملي :همايشي است كه توسط دانشگاه پيامنور و با حمايت سازمانها و نهادهاي ديگر و با تصويب شوراي پژوهشي
دانشگاه در سطح كشوري برگزار ميگردد.
حضور حداقل ده نفر عضو كميته علمي در همايشهاي ملي كه حداقل سه نفر از آنها با مرتبه دانشياري و يا باالتر و
 %06از آنها خارج از دانشگاه باشند ،الزامي است.
ج ـ همايش استاني :همايشي است كه در سطح يك استان و با همكاري مراكز و واحدهاي استان و با تصويب شوراي
پژوهشي استان برگزار ميگردد.
حضور حداقل ده نفر عضو كميته علمي در همايشهاي استاني كه پنج نفر از آنها با مرتبه استادياري و يا باالتر باشند،
الزامي است.
دـ همايش تخصصي(دانشگاهي)  :همايشي است كه توسط يك گروه علمي در يك موضوع خاص و مرتبط با همان گروه
برگزار ميگردد .تصميمگيري در مورد برگزاري همايشهاي تخصصي پس از پيشنهاد شوراي گروه و تأئيد شوراي دانشكده ،حسب
مورد به عهده شوراي پژوهشي استان محل برگزاري و يا در سازمان مركزي به عهده شوراي پژوهشي دانشگاه ميباشد.

تعيين تركيب اعضاي كميته علمي در همايشهاي تخصصي به عهده شوراي گروه مربوط ميباشد.

تبصره :همايش دانشجويي كه برگزار كنندگان و شركتكنندگان آن را عمدتا دانشجويان تشكيل ميدهند ،تنها از طريق معاونت
فرهنگي و دانشجويي دانشگاه قابل پيگيري است.

ماده  :5تشكيالت
الف ـ دبير همايش بينالمللي بايستي عضو هيئت علمي با حداقل درجه دانشياري در دانشگاه پيامنور باشد ،براي ساير موارد
درجه استادياري كفايت ميكند.
ب ـ جهت اجراي همايش ،تشكيل يك كميته علمي و يك كميته اجرايي به پيشنهاد دبير همايش الزامي است.
ماده  :8بودجه
الف ـ سقف مبلغ حمايت دانشگاه از همايش ملي براي سال  8811حداكثر مبلغ  881/666/666/-ريال ميباشد.
ب ـ سقف مبلغ حمايت دانشگاه از همايش استاني براي سال  8811حداكثر مبلغ  60/666/666/-ريال تعيين ميشود.
ج ـ سقف مبلغ حمايت دانشگاه از همايش تخصصي (دانشگاهي) براي سال  8811حداكثر مبلغ  81/166/666/-ريال ميباشد.
د ـ ارقام فوق ساالنه با تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه قابل تغيير است.
هـ ـ هزينه هاي مازاد بر سقف تعيين شده بايد از طريق دبير همايش با جلب حمايت ساير نهادها و سازمانها و يا از طريق مبلغ
حق ثبت نام شركت كنندگان تأمين شود.
ماده  :3نحوه بررسي و تصويب
الف ـ دبير همايش بايستي فرم درخواست برگزاري همايش علمي (فرم شماره  )9را شش ماه قبل از برگزاري همايش تكميل و
در استانها به تائيد رئيس مركز يا واحد آموزشي محل استخدام خود و در سازمان مركزي به تائيد دانشكده مربوط برساند.
ب ـ در مرحله بعد ،فرم مزبور بايستي حسب مورد به تأييد شوراي پژوهشي استان محل برگزاري و يا شوراي پژوهشي دانشگاه
برسد و سپس با دبير همايش ،قرارداد ( فرم شماره  )86منعقد ميشود.
تبصره :فرم درخواست و قرارداد برگزاري همايشهاي علمي در سايت دانشگاه به آدرس  www.pnu.ac.irموجود ميباشد.
ماده  :6ضوابط اجرائي همايشها
الف ـ تشكي ل كميته اجرايي همايش به عهده برگزار كننده بوده و شوراي پژوهشي مربوط داراي يك نماينده در اين كميته خواهد
بود.
ب ـ مسئوليت كليه مكاتبات و ديگر فعاليتها از قبيل صدور گواهينامه شركت در همايش ،اهداي جوايز و لوح در زمان برگزاري
همايش به عهده دبير همايش است.
ج ـ دبير همايش موظف است هنگام تسويه حساب نهايي ،مجموعه مستندات همايش از جمله رونوشت صورت جلسات
كميته هاي علمي و اجرايي و همچنين گزارش مبسوطي از فعاليتهاي علمي و اجرايي همايش را به شوراي پژوهشي مربوط ارائه
دهد.

ماده  :7نحوه پرداخت هزينه همايش
الف ـ پرداخت هزينه همايش حسب مورد به عهده مرجع تصويب كننده ميباشد.
ب ـ طبق قرارداد منعقد شده (فرم شماره  )86دبير همايش ميتواند  %86مبلغ قرارداد را حسب مورد از رئيس استان يا مديركل
دفترتحقيقات وخدمات پژوهشي تقاضا نمايد و  %56باقيمانده پس از ارائه اسناد و مدارك مثبته و گزارش و مستندات همايش
توسط دبير همايش پرداخت و با رعايت ماده  1قرارداد ،تسويه حساب خواهد شد.
تبصره :اين بند از دستورالعمل شامل همايشهاي بينالمللي نميشود.
ماده  :4تصميم گيري در زمينه موارد پيش بيني نشده در اين دستورالعمل به عهده شوراي پژوهشي دانشگاه است.
اين آئيننامه در  1ماده و  8تبصره تنظيم شده و در تاريخ  10/88/81به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيد و از زمان تصويب
الزماالجرا است.

