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 »تعاریف، ضوابط و مقررات برگزاري همایش«

 

 :همایش علمی معتبر -

ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مایی علمی و پژوهشی است که به یکی از عناوین زیر توسط دانشگاهمنظور، هرگونه گرده

 شود.فناوري، برگزار می

 :کنگره -

یا  تواند در سطح ملیآیند. کنگره میگیري درباره موضـوعی ویژه گرد هم میو تصـمیم نظرتبادلکنندگان آن، براي بحث و شـرکت

وند. کنگره شسالیانه برگزار می صـورتبهالمللی و جهانی هاي بینبیشـتر کنگره شـود.دائمی یا موقت برگزار  رتصـوبهالمللی و بین

تر از کنفرانس، سمپوزیوم و کارگاه تر و رسمیو معمولاً بزرگ است زمانهمکشد و داراي چندین جلسه غالباً براي چند روز طول می

 است.

 اجرائی کنگره. هکمیت اعضايعلمی کنگره،  هکمیت اعضاي، دبیر اجرائی کنگره، دبیر علمی کنگره :ارکان کنگره

 :کنفرانس -

لمللی، اکنند و در سطح داخلی یا بینتر از کنگره که در آن تعداد زیادي از افراد سخنرانی میجلسـاتی با شـکل و ماهیتی تخصصی 

 شود.اس موضوع خاصی برگزار میادواري بر اس صورتبهظرف مدت یک یا چند روز و در یک نوبت یا 

 .اجرائی کنفرانس هکمیت اعضايعلمی کنفرانس،  هکمیت اعضايدبیر علمی کنفرانس، دبیر اجرائی کنفرانس،  :ارکان کنفرانس

 :سمینار -

و ی تخصص لۀبراي طرح یا بررسی یک یا چند مسئ نظرانصاحبشود که در آن هاي معمولاً یک روزه اطلاق میبه سـلسله سخنرانی

یل المللی تشکدر سـطح محلی، ملی و بین تواندمیآیند. سـمینار هاي جدید گرد هم میاطلاعات تازه و یافته مبادلهارائه و  منظوربه

برنامه کاري یک  کنندگان در آن محدود بوده و موضوع ارائه شده معمولاً با داوري منسجم اولیه همراه نیست.شـود و تعداد شـرکت

 شود.کننده تنظیم میهاي افراد شرکتویت مهارتسمینار با هدف تق

 اجرائی سمینار. هکمیت اعضايعلمی سمینار،  هکمیت اعضايدبیر علمی سمینار، دبیر اجرائی سمینار،  :ارکان سمینار

  

 



 

 :سمپوزیوم -

د و کننلف ارائه مییک موضوع واحد از منظرهاي مخت دربارهشود که در آن متخصصان یک فن، دیدگاه خود را به جلساتی گفته می

ــان فن از دیدگاه همکاران خود و در جریان قرار می نظرتبادلدر ادامه به بحث و  ــص ــدن متخص پردازند. هدف نهایی آن نیز آگاه ش

 باشد.تخصصی خود می رشتههاي گرفتن از آخرین تحولات و یافته

 م.علمی و اجرائی سمپوزیو هکمیت اعضايرئیس سمپوزیوم،  :ارکان سمپوزیوم

 :نشست علمی -

سطح سازي در جهت هم نظرتبادلدر یک عنوان علمی براي بحث و  نظرصاحبجلسـه مسـتقلی که با حضـور معدودي متخصـص 

 اطلاعات و نقد و تحلیل یک موضوع خاص برگزار گردد.

 علمی و اجرائی نشست. هکمیت اعضايرئیس نشست،  :ارکان نشست

 :هاي همایش علمی معتبرشاخص -

واند تباشد و موضوعات پراکنده و نامرتبط نمی ايرشتهبینو محورهاي همایش باید مرتبط با یک حوزه خاص علمی و یا  موضوع -الف

 در یک همایش علمی قرار گیرد.

 مرتبط و هماهنگ باشد. »دانشگاه«موضوع و محورهاي همایش علمی باید با زمینه فعالیت و مأموریت  -ب

 باشد.ري باشد و هرگونه همایش به شیوه مجازي نامعتبر میبرگزاري همایش به شیوه حضو -ج

 شود. ثبت (ISC) همایش و مقالات آن در پایگاه استنادي علوم جهان اسلام -د

 ها توسط کمیته علمی تخصصی برخوردار باشد.از فرآیند داوري مقاله -ه 

 سخنرانی یا پوستر ارائه شوند. صورتبههاي علمی مقاله -و

 ي همایش در مجموعه مقالات منتشر شوند.هامقاله -ز

 :ادواري بودن -

منظم و ادواري در ایران و یا کشـورهاي مختلف با موفقیت برگزار شده باشد در شرایطی که  صـورتبههاي گذشـته همایش باید طی سـال 

 ارائه شود. شود، شواهد و دلایل کافی براي تداوم برگزاري آن در آیندهیک همایش براي اولین بار برگزار می

 :پذیر بودنتوجیه -

 برگزاري همایش، باید در راستاي حل بخشی از نیازهاي کشور و یا ارائه دستاوردهاي نوین در جهت توسعه ملی باشد.

 



 

 :کمیته علمی و اجرایی -

همایش  یالمللی باشند. دبیر علمهاي برجسته علمی کشور در سطح ملی و بینبایست از شخصیتعلمی همایش می هکمیت اعضاي 

 ر شود.صاد »دانشگاه« رئیسباید فردي با سوابق علمی مرتبط و متناسب با سطح همایش باشد و پس از انتخاب، حکم وي توسط 

علمی همایش موظف اسـت جهت جلوگیري از هرگونه فعالیت در همایش که در تضاد با اصول و مبانی  هکمیت -

 اید.نظام جمهوري اسلامی باشد تدابیر لازم را اتخاذ نم

 :کیفیت برگزاري -

ــتر، داوري مقالات، برنامه و مدیریت منظور حفظ و ارتقاي کیفیت همایشبه ــامل تهیه فراخوان و پوس ها، فرآیند برگزاري همایش ش

هاي غیر ضــرور، بندي دقیق و به دور از تشــریفات و صــرف هزینهها و غیره باید با نظم و برنامه زمانها، میزگردها، کارگاهنشــســت

 رت پذیرد.صو

 :زمان ارائه تقاضا -

ــاي برگزاري  اقل نامه باید حدآیین اینکه نیاز به فراخوان مقاله دارد به همراه مدارك لازم دال بر تحقق کلیه بندهاي  هاییهمایشتقاض

راه ها به همنشـست که نیاز به فراخوان مقاله ندارد مانند سـمپوزیوم و هاییهمایشقبل از تاریخ برگزاري و تقاضـاي برگزاري  سـه ماه

 هشــیپژونامه و تقاضــاي برگزاري آن، حداقل یک ماه قبل از برگزاري باید به معاونت آیین اینمدارك لازم دال بر تحقق کلیه بندهاي 

 ها نشست ارائه شود.ارائه شود. در تقاضا لازم است دلایل و پیشنهادة توجیهی براي برگزاري همایش »دانشگاه«

باشد براي برگزاري همایشی با همان عنوان و موضوع در  شدهانجامیک عنوان و موضـوع مشـخص در یک سـال اگر همایش ملی با 

 سایر نقاط کشور در همان سال، باید دلایل و توجیه لازم ارائه شود تا در صورت تأیید، مجوز صادر شود.

 :هزینه برگزاري -

دبیر  هالزحمشوراي پژوهشی دانشگاه، حق 10/04/1385مورخ  311 هشمار هشوراي پژوهشی دانشگاه در جلس همصوب بر اساس -الف

 هالزحمدر مجموع نباید حق( همایشکل  هاز بودج %10کل همایش و سایر عوامل اجرائی نیز  هاز بودج %10علمی همایش معادل 

 شود.همایش باشد) تعیین می هاز بودج %20دبیر علمی و سایر عوامل اجرائی بیشتر از 

فراخوان  صورتبهشوراي پژوهشی دانشگاه، مقالات همایش باید  29/08/1395مورخ  484 هشمار هجلس همصوب 7بند  بر اساس -ب

 دریافت شده و سفارش مقاله که مستلزم پرداخت هزینه باشد، ممنوع است.

 است.هاي همایش، بینی هزینهپیشاعطائی از طرف دانشگاه، فقط در قالب جدول  ههزینه کرد بودج -ج

 ها، است.همایش، توسط سایر سازمان هاز بودج %40منوط به تحقق حداقل  حسابتسویه -د

در صورت موافقت و تصویب در  %100هاي بنیادي و همایش %30هاي کاربردي حداکثر مشارکت دانشگاه در برگزاري همایش -ه

 شوراي پژوهشی دانشگاه، است.

 



 

 هايپدیدهعلمی و درك بهتر  هاياندوختهافزایش  منظوربهاي اصیل و بدیع هاز کاوشهمایش است که در آن  :بنیادي همایش 

کسب  رمنظوبه کار نظري یا تجربی که عمدتاًشود و مقالات با هدف می نظرتبادلغیره، بحث و  طبیعی. انسانی اجتماعی. فرهنگی و

که هیچ کاربرد ویژه یا دقیقی براي آن در نظر بدون اینشود می برگزار پذیرمشاهدههاي پدیده یا واقعیت أهاي جدید از منشآگاهی

 گرفته شده باشد.

کاربردي باید  همایشگیرد. حل مشکل یا معضل خاص علمی یا اجتماعی انجام می منظوربهاست که  همایش :کاربردي همایش 

شود. همچنین در جهت حل برگزار  ،در جامعه ،کسب دانش علمی و فنی جدید براي کاربرد ویژه منظوربه روشن و مشخص صورتبه

 هايها از حمایت مالی سایر سازمانگونه همایشرود اینصنعتی باشد. انتظار می هیک سازمان اجرائی یا مؤسس معضلمشکل یا 

 مند شود.اجرائی و مؤسسات صنعتی، بهره
 

 :ثبت همایش و مقالات آن -

 و/170334 ابلاغی شماره به پژوهشی و آموزشی علمی هیأت اعضاي مرتبه قايارت نامهآیین اجرایی نامهشیوه 5 ماده 10 بند مطابق

ـــته از 08/08/1395 مورخ ـــطگیرد که ) امتیاز تعلق میالمللیبیناعم از ملی و ( داخلیي معتبر علمی هاهمایش، به آن دس  توس

 ثبت شده باشند. )ISC( اسلامدر پایگاه استنادي علوم جهان  »دانشگاه«

ـــیوهعلمی همایش دبیر هنمـایند ـــت قبل از فراخوان مقاله، همایش را مطابق ش ـــامان، موظف اس مدیریت  هنامه ثبت همایش در س

 ثبت نمایند. ISC)( ) و پایگاه استنادي علوم جهان اسلامhttp://conf.atu.ac.ir:آدرس( دانشگاههاي همایش

 ISC نامه فوق به پایگاهت همایش را جهت ثبت، طبق شیوههمچنین پس از برگزاري همایش، برگزارکنندگان بایستی مجموعه مقالا

 نمایند. ارسال

هاي علمی معتبر، طبق ماده فوق را و ســـایر پایگاه ISCدبیر علمی همایش باید تدابیر مقتضـــی جهت الزام ثبت همایش در پایگاه 

 است. ISCبه ارائه گواهی ثبت در پایگاه اتخاذ نموده و هرگونه حمایت مادي و معنوي توسط دانشگاه از برگزاري همایش، منوط 

 



 

 به نام خدا 

 

 

 

 درخواست برگزاري همایش علمی ملی 

 

 

 

 :فارسی   

 :عنوان همایش

 :انگلیسی 

 

 □نشست علمی              □سمپوزیوم        □ سمینار           □کنفرانس         □کنگره :نوع همایش

 

 □روزیک                 □نیم روز      

 □روز دو  □ یک و نیم روز                               :مدت                          :تاریخ برگزاري

 □روز از سهبیش                  □روز سه                                                                                         

 

 :بعدازظهر   :صبح  :ساعات

 

 :محل برگزاري

1فرم شماره   

 



 

 :دبیر علمی)( همایشنام دبیر 

 
 :نام دبیر اجرائی همایش

 

 :)جلسهصورتبه همراه ( دانشکده/کنندهدرخواستواحد 

 :تاریخ ارائه به شوراي پژوهشی دانشکده

 :)جلسهصورتبه همراه ( آموزشیگروه 

 

 :تاریخ ارائه به گروه آموزشی

 

 :تاریخ ارائه به شوراي پژوهشی دانشگاه

 

 :اهداف و ضرورت برگزاري همایش -1

 

 

 

 :محورهاي همایش -2

 وجود ارتباط بین عنوان همایش، اهداف و محورها جهت تصویب فرم برگزاري همایش، الزامی است. -

 

 

 :هاي اجرائی/مؤسسات صنعتی کشورعلمی همایش در جهت برآورده کردن نیازهاي سازمان دستاوردهاي -3

هاي توصیهبسته  هو ارائ ISCهاي دانشگاه، انجام امور مربوط به همایش ههمایش در سامان نامثبتمی همایش جهت دبیر عل همعرفی نمایند -
 نهائی، الزامی است. حسابتسویه، جهت سیاستی

 

  

 



 

 

 :نام اعضاي کمیته علمی ـ 4

 علمی هرتب گروه آموزشی محل خدمت نام خانوادگی نام ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 علمی همایش، الزامی است. هعضویت معاون پژوهشی دانشکده در کمیت -

 :اعضاي کمیته اجرائی -5

اه، مدیریت امور پژوهشی دانشگ هعضویت معاون اداري و مالی دانشکده/پژوهشکده، معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده و یک نفر به عنوان نمایند
 الزامی است.اجرائی همایش،  هدر کمیت

 

 

 

 

 :بینی تعداد مدعوینپیش -6

  سایر تعداد مهمانان تعداد سخنران

 همکاران اداري و اجرایی

 

 آزاد دانشجو خارجی داخلی خارجی داخلی جمع

        

        

 :توضیحات

 

  

 



 

 

 :مدعوین -7

 :رود در این همایش شرکت کنندن خارجی که احتمال میهاي اجرائی و صنعتی و مهماناعنوان مسئولان سیاسی، مملکتی، مسئولان سازمان

 

 :هاي همایشبرنامه بینی کلیپیش ـ 8

 سمت سخنران زمان تعداد عنوان برنامه ردیف

    سخنرانی عمومی 1

    تخصصی) همقال( تخصصیسخنرانی  2

    سخنرانی تخصصی موازي 3

    کارگاه 4

    نشست  5

    میزگرد 6

7 
 هخرین دستاوردهاي علمی حوزنمایشگاه آ

 تخصصی مرتبط با موضوع همایش
   

 

براي مثال همایش دو ( نمایدجدول زیر ارائه  بر اساستعداد روزهاي همایش،  بر اساسهاي خود را بینی برنامهدبیر علمی همایش باید پیش -
 روزه).

 

 :شروع و خاتمه همایش -8

 روز اول

 بعدازظهر صبح

 تعداد عنوان برنامه ساعت تعداد عنوان برنامه ساعت

  هاي تخصصیسخنرانی 14-16  افتتاحیه 10-8

  پذیرائی 16-30/16  پذیرائی 30/10-10

 30/16-30/18  سخنرانی عمومی 30/12-30/10
هاي تخصصی/ سخنرانی

 اختتامیه
 

 

 



 

 روز دوم

 بعدازظهر صبح

 تعداد عنوان برنامه ساعت تعداد عنوان برنامه ساعت

 14-16  سخنرانی عمومی 10-8
 هايپوستر یا سخنرانی هارائ

 تخصصی
 

  پذیرائی 16-30/16  پذیرائی 30/10-10

  اختتامیه 30/16-30/18  سخنرانی تخصصی 30/12-30/10

 

 :هامشارکت و همکاري سایر سازمان -10

 :اید چگونگی همکاري را ذکر فرماییدنماي با دانشگاه همکاري میدر صورتی که در برگزاري این همایش سازمان یا مؤسسه

 ................... :نام مؤسسه

 سایر.....................)مالی )علمی  :نوع همکاري

 ریال ...................................................... :هاي مالی برآورد شدهمیزان احتمالی کمک

 

 :تعیین نوع همکاري انتشارات دانشگاه -11

 هاي انجام امور یادشده.ضوابط و مقررات انتشارات دانشگاه با پرداخت هزینه بر اساساپ، پوستر، بروشور، چکیده، مجموعه مقالات و ... چ 

 

 نام ببرید. لطفاً :هاسایر برنامه -12

 

 :نام و نام خانوادگی دبیر علمی همایش 

 :امضا 

 :تاریخ

  

 



 

 :هاي همایشبینی هزینهپیش

 بلغ به ریالم عنوان هزینه

 علمی

  همکاران علمی (شرکت در جلسات و داوري مقالات) الزحمهحق

  هاي فرهنگی، هنري و مذهبیمراسم و برنامه هزینه

  هاي جانبی همایشها و سخنرانیتشکیل کارگاه هزینه

  هابرگزاري نشست هزینه

 اجرائی
  کل همایش هاز بودج %10دل مسئول کمیته علمی) ـ معا( همایشدبیر علمی  الزحمهحق

  کل همایش هاز بودج %10دبیر اجرائی و عوامل اجرایی ـ معادل  الزحمهحق

 تبلیغات

  التحریرلوازم، تایپ، تکثیر و نامهدعوتطراحی و چاپ پوستر، بروشور، پلاکارد، تزئین سالن،  الزحمهحق

  و خدمات کامپیوتري برداريفیلمعکاسی،  الزحمهحق

  آگهی روزنامه زینهه

 انتشارات
  کامل) همقال( مقالاتچاپ مجموعه  هزینه

  چاپ چکیده مقالات هزینه

ایاب و 
ذهاب، 
 اقامت و

 پذیرائی

  غذا و پذیرایی هزینه

  موارد خارج از دانشگاه) در صورت لزوم( سالناجاره  هزینه

  اقامت مهمانان داخلی و خارجی) در صورت لزوم( هتل هزینه

  داخلی) در صورت لزوم( هواپیما بلیت هزینه

  خارجی) در صورت لزوم( هواپیما بلیت هزینه

  شهريدرونو  شهريبینرفت و آمد  هزینه

 سایر

  کنندگانشرکتخرید هدایا براي سایر 

  خرید هدایا و لوح تقدیر براي مدعوین، صاحبان مقالات و سخنرانان

  ها)درصد کل هزینه 5ه (بینی نشدهاي پیشهزینه

 جمع

  علمی

  اجرائی

  تبلیغات

  انتشارات

 



 

 بلغ به ریالم عنوان هزینه

  ایاب و ذهاب، اقامت و پذیرائی

  سایر

  جمع کل 

میزان 
 پرداخت

  هاي مرتبط با موضوع همایش با ذکر درصدتأمین از سازمان

  برآورد شده) هاز بودج %30حداکثر ( دانشگاهاز محل اعتبارات پژوهشی 

  نام، فروش کتاب، نشریات همایش، عکس و...)بینی درآمد همایش (حق ثبتیشپ

 

 

 :نام و نام خانوادگی دبیر علمی همایش

 :امضاء 

 

 

 

 

  

 



 

 هاي سیاستی همایشتوصیه

 

 :شناسنامه همایش

  :همایشعنوان 
  :همایش واحد برگزار کننده

  : مسئول همایش
  :همایش تاریخ برگزاري

  : همایش لمیع کمیته اعضاي
  :اجرایی همایش کمیته اعضاي
  اجرایی همایش: اعضاي

  هاي اجرایی مرتبط:نمایندگان دستگاه
  : همایش مسأله محوري

  سیاستی: هاي هدف توصیهسازمان
 

 :ها و مشکلات پیش رو)مقدمه، چالششده (چکیده مباحث طرح

 

 

 

 :هاي سیاستیتوصیه

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

 

  

 


