
 

 
 

 

همایش ربگزاری  مقررات و ضوابط تعاریف،
 

 

 

 

 

 

  



 

 «تعاریف، ضوابط و مقررات برگزاری همایش»

 

 :همایش علمی معتبر -

ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و اوین زیر توسط دانشگاهمنظور، هرگونه گردهمایی علمی و پژوهشی است که به یکی از عن

 شود.فناوری، برگزار می

 :کنگره -

یا  تواند در سطح ملیآیند. کنگره میگیری درباره موضوعی ویژه گرد هم میکنندگان آن، برای بحث و تبادل نظر و تصیمیمشیرکت

وند. کنگره شسالیانه برگزار می صیورتبهالمللی و جهانی های بینگرهبیشیتر کن شیود.دائمی یا موقت برگزار  صیورتبهالمللی و بین

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

 است.

 اجرائی کنگره. هکمیت اعضایکنگره، علمی  هکمیت اعضایدبیر علمی کنگره، دبیر اجرائی کنگره،  :ارکان کنگره

 :کنفرانس -

لمللی، اکنند و در سطح داخلی یا بینتر از کنگره که در آن تعداد زیادی از افراد سخنرانی میجلسیاتی با شیکل و ماهیتی تخصصی 

 شود.ادواری بر اساس موضوع خاصی برگزار می صورتبهظرف مدت یک یا چند روز و در یک نوبت یا 

 .اجرائی کنفرانس هکمیت اعضایعلمی کنفرانس،  هکمیت اعضایدبیر علمی کنفرانس، دبیر اجرائی کنفرانس،  :رانسارکان کنف

 :سمینار -

ی و تخصص لةنظران برای طرح یا بررسی یک یا چند مسئشود که در آن صاحبهای معمولاً یک روزه اطلاق میبه سیلسله سخنرانی

یل المللی تشکدر سیطح محلی، ملی و بین تواندمیآیند. سیمینار های جدید گرد هم میو یافته ارائه و مبادلة اطلاعات تازه منظوربه

برنامه کاری یک  کنندگان در آن محدود بوده و موضوع ارائه شده معمولاً با داوری منسجم اولیه همراه نیست.شیود و تعداد شیرکت

 شود.یکننده تنظیم مهای افراد شرکتسمینار با هدف تقویت مهارت

 اجرائی سمینار. هکمیت اعضایعلمی سمینار،  هکمیت اعضایدبیر علمی سمینار، دبیر اجرائی سمینار،  :ارکان سمینار

  



 

 :سمپوزیوم -

د و کننشود که در آن متخصصان یک فن، دیدگاه خود را دربارة یک موضوع واحد از منظرهای مختلف ارائه میبه جلساتی گفته می

پردازند. هدف نهایی آن نیز آگاه شییدن متخصییصییان فن از دیدگاه همکاران خود و در جریان قرار بادل نظر میدر ادامه به بحث و ت

 باشد.های رشتة تخصصی خود میگرفتن از آخرین تحولات و یافته

 علمی و اجرائی سمپوزیوم. هکمیت اعضایرئیس سمپوزیوم،  :ارکان سمپوزیوم

 :نشست علمی -

سطح سازی عدودی متخصیص صاحبنظر در یک عنوان علمی برای بحث و تبادل نظر در جهت همجلسیه مسیتقلی که با حضیور م

 اطلاعات و نقد و تحلیل یک موضوع خاص برگزار گردد.

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

 :های همایش علمی معتبرشاخص -

واند تای باشد و موضوعات پراکنده و نامرتبط نمیخاص علمی و یا بین رشتهموضوع و محورهای همایش باید مرتبط با یک حوزه  -الف

 در یک همایش علمی قرار گیرد.

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

 باشد.معتبر میبرگزاری همایش به شیوه حضوری باشد و هرگونه همایش به شیوه مجازی نا -ج

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

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

 سخنرانی یا پوستر ارائه شوند. صورتبههای علمی مقاله -و

 های همایش در مجموعه مقالات منتشر شوند.مقاله -ز

 :واری بودناد -

منظم و ادواری در ایران و یا کشیورهای مختلف با موفقیت برگزار شده باشد در شرایطی که  صیورتبههای گذشیته همایش باید طی سیال 

 شود، شواهد و دلایل کافی برای تداوم برگزاری آن در آینده ارائه شود.یک همایش برای اولین بار برگزار می

 :پذیر بودنتوجیه -

 ایش، باید در راستای حل بخشی از نیازهای کشور و یا ارائه دستاوردهای نوین در جهت توسعه ملی باشد.برگزاری هم



 

 :کمیته علمی و اجرایی -

ش المللی باشند. دبیر علمی همایهای برجسته علمی کشور در سطح ملی و بینبایست از شخصیتعلمی همایش می هکمیت اعضای 

 ر شود.صاد «دانشگاه» رئیسمتناسب با سطح همایش باشد و پس از انتخاب، حکم وی توسط  باید فردی با سوابق علمی مرتبط و

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

 نظام جمهوری اسلامی باشد تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

 :کیفیت برگزاری -

ها، فرآیند برگزاری همایش شییامل تهیه فراخوان و پوسییتر، داوری مقالات، برنامه و مدیریت ای کیفیت همایشمنظور حفظ و ارتقبه

های غیر ضییرور، بندی دقیق و به دور از تشییریفات و صییرف هزینهها و غیره باید با نظم و برنامه زمانها، میزگردها، کارگاهنشییسییت

 صورت پذیرد.

 :زمان ارائه تقاضا -

اقل نامه باید حدهائی که نیاز به فراخوان مقاله دارد به همراه مدارک لازم دال بر تحقق کلیه بندهای این آییناری همایشتقاضییای برگز

راه ها به همهائی که نیاز به فراخوان مقاله ندارد مانند سیمپوزیوم و نشییستقبل از تاریخ برگزاری و تقاضیای برگزاری همایش سته ماه

 هشیییپژونامه و تقاضییای برگزاری آن، حداقل یک ماه قبل از برگزاری باید به معاونت ق کلیه بندهای این آیینمدارک لازم دال بر تحق

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

ده باشد برای برگزاری همایشی با همان عنوان و موضوع در اگر همایش ملی با یک عنوان و موضیوع مشیخص در یک سال انجام ش

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

 :هزینه برگزاری -

دبیر  هالزحمه، حقشورای پژوهشی دانشگا 24/40/2805مورخ  822 هشمار هشورای پژوهشی دانشگاه در جلس همصوب بر اساس -الف

 هالزحمدر مجموع نباید حق) همایشکل  هاز بودج %24کل همایش و سایر عوامل اجرائی نیز  هاز بودج %24علمی همایش معادل 

 شود.همایش باشد( تعیین می هاز بودج %14دبیر علمی و سایر عوامل اجرائی بیشتر از 

فراخوان  صورتبهشورای پژوهشی دانشگاه، مقالات همایش باید  17/40/2875مورخ  000 هشمار هجلس همصوب 9بند  بر اساس -ب

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

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

 ها، است.همایش، توسط سایر سازمان هبودجاز  %04منوط به تحقق حداقل  حسابتسویه -د

در صورت موافقت و تصویب در  %244های بنیادی و همایش %84های کاربردی حداکثر مشارکت دانشگاه در برگزاری همایش -ه

 شورای پژوهشی دانشگاه، است.



 

های علمی و درک بهتر پدیده های افزایش اندوخته  منظوربههای اصیل و بدیع از کاوشهمایش است که در آن  :بنیادی همایش 

کسب  ورمنظبه کار نظری یا تجربی که عمدتاً شود و مقالات با هدف غیره، بحث و تبادل نظر می طبیعی. انسانی اجتماعی. فرهنگی و

ظر ای آن در نکه هیچ کاربرد ویژه یا دقیقی برشود بدون اینمی برگزارهای مشاهده پذیر پدیده یا واقعیت أهای جدید از منشآگاهی

 گرفته شده باشد.

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

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

های ها از حمایت مالی سایر سازمانگونه همایشرود اینصنعتی باشد. انتظار می همعظل یک سازمان اجرائی یا مؤسس مشکل یا

 مند شود.اجرائی و مؤسسات صنعتی، بهره
 

 :ثبت همایش و مقالات آن -

 ابلاغی شییماره به شیییپژوه و آموزشییی علمی هیات اعضییای مرتبة ارتقای آیین نامة اجرایی شیییوه نامة 5 ماده 24 بند مطابق

گیرد که ( امتیاز تعلق میالمللیبیناعم از ملی و ) داخلیی معتبر علمی هاهمایش، به آن دسییته از 40/40/2875 مورخ و/294880

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

مدیریت  هنامه ثبت همایش در سیییامانقاله، همایش را مطابق شییییوه، موظف اسیییت قبل از فراخوان مدبیر علمی همایش هنمیایند

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

 ISC هه پایگانامه فوق بهمچنین پس از برگزاری همایش، برگزارکنندگان بایستی مجموعه مقالات همایش را جهت ثبت، طبق شیوه

 نمایند. ارسال

های علمی معتبر، طبق ماده فوق را و سیییایر پایگاه ISCدبیر علمی همایش باید تدابیر مقتضیییی جهت الزام ثبت همایش در پایگاه 

 است. ISCاتخاذ نموده و هرگونه حمایت مادی و معنوی توسط دانشگاه از برگزاری همایش، منوط به ارائه گواهی ثبت در پایگاه 



 

 به نام خدا 

 

 

 

 درخواست برگزاری همایش علمی ملی 

 

 

 

 :فارسی   

 :عنوان همایش

 :انگلیسی 

 

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

 

 □یك روز  □نیم روز     

 □روز دو  □ یك و نیم روز        :مدت                          :تاریخ برگزاری

 □بیش ازسه روز                □روز سه                                                                    

 

 :بعدازظهر   :صبح  :ساعات

 

0فرم شماره   



 

 :محل برگزاری

 

 :دبیر علمی() همایشنام دبیر 

 

 :نام دبیر اجرائی همایش

 

 :(جلسهصورتهمراه  به) دانشکده/واحد درخواست کننده

 :تاریخ ارائه به شورای پژوهشی دانشکده

 :(جلسهصورتبه همراه ) آموزشیگروه 

 

 :تاریخ ارائه به گروه آموزشی

 

 :تاریخ ارائه به شورای پژوهشی دانشگاه

 

 :اهداف و ضرورت برگزاری همایش  -6

 

 

 

 :محورهای همایش -9

 ا جهت تصویب فرم برگزاری همایش، الزامی است.وجود ارتباط بین عنوان همایش، اهداف و محوره -

 

 

 :های اجرائی/مؤسسات صنعتی کشوردستاورهای علمی همایش در جهت برآورده کردن نیازهای سازمان -1

بسته  هو ارائ ISCهای دانشگاه، انجام امور مربوط به همایش ههمایش در سامان نامثبتدبیر علمی همایش جهت  همعرفی نمایند -

 نهائی، الزامی است. حسابتسویه، جهت های سیاستیتوصیه



 

 

 :نام اعضای کمیته علمی ت 4

 علمی هرتب گروه آموزشی محل خدمت نام خانوادگی نام ردیف

2      

1      

8      

0      

5      

1      

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

 :ئیاعضای کمیته اجرا -5

مدیریت امور  هعضویت معاون اداری و مالی دانشکده/پژوهشکده، معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده و یک نفر به عنوان نمایند

 اجرائی همایش، الزامی است. هپژوهشی دانشگاه، در کمیت

 

 

 

 

 :بینی تعداد مدعوینپیش -1

  سایر تعداد مهمانان تعداد سخنران

 همکاران اداری و اجرایی

 

 آزاد دانشجو خارجی داخلی خارجی داخلی جمع

        

        

 :توضیحات

 

 



 

 :مدعوین -7

رود در این همایش شرکت می های اجرائی و صنعتی و مهمانان خارجی که احتمالعنوان مسئولان سیاسی، مملکتی، مسئولان سازمان

 :کنند

 

 :های همایشبرنامه بینی کلیپیش ت 8

 سمت سخنران زمان عدادت عنوان برنامه ردیف

    سخنرانی عمومی 2

    تخصصی( همقال) تخصصیسخنرانی  1

    سخنرانی تخصصی موازی 8

    کارگاه 0

    نشست  5

    میزگر 1

9 
 هنمایشگاه آخرین دستاوردهای علمی حوز

 تخصصی مرتبط با موضوع همایش
   

 

 برای مثال) نمایدجدول زیر ارائه  بر اساستعداد روزهای همایش،  بر اساسرا های خود بینی برنامهدبیر علمی همایش باید پیش -

 همایش دو روزه(.

 

 :شروع و خاتمه همایش -8

 روز اول

 بعداز ظهر صبح

 تعداد عنوان برنامه ساعت تعداد عنوان برنامه ساعت

  های تخصصیسخنرانی 20-21  افتتاحیه 24-0

  ائیپذیر 21-84/21  پذیرائی 84/24-24

  سخنرانی عمومی 84/21-84/24
84/20-

84/21 

های تخصصی/ سخنرانی

 اختتامیه
 



 

 

 روز دوم

 بعداز ظهر صبح

 تعداد عنوان برنامه ساعت تعداد عنوان برنامه ساعت

 20-21  سخنرانی عمومی 24-0
پوستر یا  هارائ

 های تخصصیسخنرانی
 

  پذیرائی 21-84/21  پذیرائی 84/24-24

  سخنرانی تخصصی 84/21-84/24
84/20-

84/21 
  اختتامیه

 

 :هامشارکت و همکاری سایر سازمان -60

 :نماید چگونگی همکاری را ذکر فرماییدای با دانشگاه همکاری میدر صورتی که در برگزاری این همایش سازمان یا مؤسسه

 ................... :نام مؤسسه

 ...........سایر..........)مالی )علمی  :نوع همکاری

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

 

 :تعیین نوع همکاری انتشارات دانشگاه -66

ای انجام امور هضوابط و مقررات انتشارات دانشگاه با پرداخت هزینه بر اساسچاپ، پوستر، بروشور، چکیده، مجموعه مقالات و ...  

 یادشده.

 

 لطفاً نام ببرید. :هاسایر برنامه -69

 

 :نام و نام خانوادگی دبیر علمی همایش 

 :امضا 

 :تاریخ



 

 :های همایشبینی هزینهپیش

 مبلغ به ریال عنوان هزینه

 علمی

  الزحمة همکاران علمی )شرکت در جلسات و داوری مقالات(حق

  ی، هنری و مذهبیهای فرهنگهزینة مراسم و برنامه

  های جانبی همایشها و سخنرانیهزینة تشکیل کارگاه

  هاهزینة برگزاری نشست

 اجرائی
  کل همایش هاز بودج %24مسئول کمیته علمی( ی معادل ) همایشالزحمة دبیر علمی حق

  کل همایش هاز بودج %24الزحمة دبیر اجرائی و عوامل اجرایی ی معادل حق

 تبلیغات

  الزحمة طراحی و چاپ پوستر، بروشور، پلاکارد، تزئین سالن، دعوتنامه، تایپ، تکثیر و لوازم التحریرحق

  الزحمة عکاسی، فیلمبرداری و خدمات کامپیوتریحق

  هزینة آگهی روزنامه

 انتشارات
  کامل( همقال) مقالاتهزینة چاپ مجموعه 

  هزینة چاپ چکیده مقالات

ایاب و 

ذهاب، 

 اقامت و

 پذیرائی

  هزینة غذا و پذیرایی

  موارد خارج از دانشگاه( در صورت لزوم) سالنهزینة اجاره 

  اقامت مهمانان داخلی و خارجی( در صورت لزوم) هتلهزینة 

  داخلی( در صورت لزوم) هواپیماهزینة بلیط 

  خارجی( در صورت لزوم) هواپیماهزینة بلیط 

  ن شهری و درون شهریهزینة رفت و آمد بی

 سایر

  خرید هدایا برای سایر شرکت کنندگان

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

  ها(درصد کل هزینه 5بینی نشده )های پیشهزینه

 جمع
  علمی

  اجرائی



 

 مبلغ به ریال عنوان هزینه

  تبلیغات

  انتشارات

  ایاب و ذهاب، اقامت و پذیرائی

  سایر

  جمع کل 

میزان 

 پرداخت

  های مرتبط با موضوع همایش با ذکر درصدتأمین از سازمان

  برآورد شده( هاز بودج %84حداکثر ) دانشگاهاز محل اعتبارات پژوهشی 

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

 

 

 :نام و نام خانوادگی دبیر علمی همایش

 :امضاء 

 

 

 

 

  



 

 های سیاستی همایشتوصیه

 

 :شناسنامه همایش

  :عنوان همایش

  :واحد برگزار کننده همایش

  :دبیر علمی همایش

  :دبیر اجرائی همایش

  :تاریخ برگزاری همایش

 :علمی همایش هکمیت اعضای
 

 

  :اجرائی همایش اعضای

  :های اجرایی مرتبطنمایندگان دستگاه

  :ی همایشمسأله محور

  :سیاستی های هدف توصیهسازمان

 

  



 

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

 

 

 

 :های سیاستیتوصیه
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