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مقدمه
به منظور ارائه فعاليت های پژوهشی اعضاء هيات علمی و دانشجويان تحصيالت تکميلی دانشگاه بناب در
مجامع معتبر علمی داخل کشور و تبادل نظر با ديگر متخصصان و گسترش و تقويت ارتباط علمی بين پژوهشگران
دانشگاهی و صنعتی و ارتقای کيفيت پژوهش ،اعضاء هيات علمی و دانشجويان تحصيالت تکميلی دانشگاه می
توانند با شرايط مندرج در اين دستورالعمل در مجامع معتبر علمی داخل کشور شرکت نمايند.
ماده  -8تعاریف و اختصارات شركت در مجامع علمي معتبر داخل كشور
وزارت  :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
معاونت :معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
موسسه :دانشگاه های و موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری دارای موافقت قطعی از شورای گسترش
آموزش عالی ،انجمن های علمی و پارک های علم و فناوری ،مراکز رشد و شهرک های علمی تحقيقاتی دارای مجوز
فعاليت از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
همایش علمي :هرگونه گردهمايی علمی ،پژوهشی و فناوری که دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و
فناوری ،انجمن های علمی ،پارک های علم و فناوری و شهرک های علمی و تحقيقاتی آن را با يکی از عناوين زير
برگزار کنند.
 كنگره :شرکت کنندگان آن برای بحث و تبادل نظر و تصميم گيری درباره موضوعی ويژه گرد هم می
آيند .کنگره در سطح ملی يا بين المللی و به صورت دائمی يا موقت برگزار می شود .بيشتر کنگره های بين
المللی و جهانی ساالنه برگزار می شوند.کنگره غالبا چند روز طول می کشد و دارای چندين جلسه همزمان
است.
 كنفرانس :جلساتی علمی با شکل و ماهيتی تخصصی تر از کنگره که در آن تعداد زيادی مقاله به صورت
سخنرانی يا پوستر ايراد می شود .کنفرانس در سطح داخلی يا بين المللی ،ظرف مدت يک يا چند روز و در
يک نوبت يا ادواری بر اساس موضوعی خاص برگزار می شود .کنفرانس ها معموال در دو قالب ،با تکيه
بيشتر بر جنبه آموزشی در موضوعات پيشرفته و تخصصی يا با تکيه بيشتر بر جنبه های پژوهشی و نوآورانه
موضوعی تخصصی برگزار می شود.
 سمپوزیوم :جلساتی علمی که در آن کارشناسان یک فن دیدگاه خود را درباره موضوعی واحد از نگاه
های متفاوت بیان می کنند و به بحث و تبادل نظر میپردازند .هدف نهایی سمپوزیوم آگاه شدن کارشناسان
فن از دیدگاه های همکاران و آخرین تحوالت و یافته های رشته تخصصی خود است .معموال در
سمپوزیوم ها در خصوص مسائل مورد بحث راهکارهایی پیشنهاد می شود.
2

 سمینار :سلسله سخنرانی های معموال یک روزه که در آن صاحب نظران برای طرح یا بررسی یک یا چند
مسئله تخصصی و ارائه و مبادله یافته های جدید گرد م می آیند .سمینار در سطح محلی ،ملی و بین
المللی تشکیل می شود .تعداد شرکت کنندگان محدود است و موضوع آن معموال با داوری منسجم اولیه
همراه نیست .برنامه کاری سمینار با هدف تقویت مهارت های افراد شرکت کننده تنظیم می شود.
 نشست علمی :جلسه مستقلی است با حضور تعداد محدودی کارشناس صاحب نظر در یک عنوان علمی
برای بحث و تبادل با هدف هم سطح سازی اطالعات و نقد و تحلیل موضوعی خاص برگزار می شود.
همایش مشترک  :همایشی است که توسط بیش از یک موسسه ( غیر از حامیان و موسساتی که لوگو (نشان
واژه) یا نام آنها در مستندات همایش ذکر می شود) برگزار می شود .مشارکت موسسات در همایشهای بین
المللی به تایید هیئت امنا و در همایش های داخلی با تایید معاونت پژوهش و فناوری ((موسسه)) /رئیس
انجمن می رسد.
همایش مستقل  :همایشی است که توسط فقط یک موسسه برگزار میشود ( این نوع همایشها میتوانند
حامیان و موسسات همکار داشته باشند و نام آن ها را در مستدات همایش درج نمایند.
تبصره :1برگزاری همایش در اماکن مربوط به یک موسسهی علمی به منزله مشترک بودن آن موسسه در
برگزاری یا معتبر شناخته شدن آن همایش نیست و برگزار کننده اجازه استفاده از عنوان و لوگوی موسسه
علمی را ندارد.
ماده  .2سطح همایش علمی
 -1-3همایش منطقه ای :همایش علمی که با شرکت صاحب نظران درباره موضوعات منطقه جغرافیایی
خاصی در داخل کشور یا کشورهای منطقه برگزار میشود و مسائل یا نو آوریها و تبادالت علمی آن منطقه را
بررسی میکند.
 -2-3همایش ملی :همایشی است که با هدف بررسی موضوعات علمی در سطح ملی و با شرکت صاحب
نظران از سراسر کشور به زبان فارسی برگزار میشود.
 -3-3همایش بین المللی :همایشی که با هدف فرامنطقهای و بین المللی و مشارکت یک یا چند سازمان یا
انجمن تخصصی خارجی برگزار میشود و همه یا شماری از سخنرانی ها و مقاله های علمی آن باید به زبان-
های غیر فارسی ایراد شود.
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ماده .3ویژگیهای همایش علمی
 -1-3ویژگی های کلی
 -1-1-3موضوع و محورهای همایش علمی باید با یک حوزه خاص علمی یا بین رشته ای مرتبط باشد.
موضوعات پراکنده و نامرتبط در همایش علمی پذیرفته نمیشود.
 -2-1-3موسسه برگزارکننده باید در موضوع همایش علمی دارای جایگاه علمی و عضو هیات علمی مرتبط
باشد.
 -3-1-3همایش نباید مجازی و غیر حضوری برگزار شود.
 -4-1-3همایش باید دارای وبگاه اختصاصی باشد که همه اطالعات مربوط به همایش در آن ارائه شود.
 -5-1-3همایش و مقاالت آن بایستی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم( ) ISCثبت شود
./https://mcl.isc.gov.ir
 -6-1-3کارگروه علمی تخصصی مقاالت همایش را داوری کند.
 -7-1-3داوری بر اساس متن کامل مقاله ارائه شده به همایش صورت گیرد.
 -8-1-3مقالههای علمی به صورت سخنرانی حضوری /پوستریا از طریق ویدئو – کنفرانس ارائه شوند.
-9-1-3مقالههای همایش در مجموعه چکیده مقاالت /مقاالت به صورت الکترونیکی یا چاپی منتشر شود.
تبصره  :2در کنار همایشهای علمی بر اساس موضوع همایش میتواند کارگاه اقماری ،نمایشگاه تجهیزات،
نمایشگاه منابع علمی ،نمایشگاه صنایع مرتبط و نمایشگاه شرکتهای دانش بنیان برگزار شود.
 -2-3ویژگیهای همایشهای علمی بین المللی داخل کشور
 -1-2-3همایش با مشارکت علمی و حمایت مالی یک یا چند انجمن تخصصی خارجی یا نهاد علمی
خارجی که دارای فعالیت علمی ،پژوهشی و فناوری باشد ،برگزار شود.
 -2-2-3شماری از سخنرانی ها و مقاالت را شرکت کنندگان خارجی ایراد کنند.
 -3-2-3تمام فراخوانها ،پوسترها ،بنرها و بروشورها به زبان فارسی و یک زبان خارجی(انگلیسی و )...باشند.
 -4-2-3به ازای هر موضوع حداقل یک سخنران مدعو خارجی از مراکز علمی خارج از ایران با رعایت تنوع
جغرافیایی شرکت کند .حداقل  15درصد ایراد کنندگان مقاالت از مراکز علمی سایر کشورها باشند.
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ماده  .4نحوه شركت در همایش علمي
 -8-4هزينههای شرکت اعضای هيأت علمی در همايشهای علمی به شرط ارائه مقاله ،حداکثر دو بار در سال قابل
پرداخت است ( .ميزان هزينههای قابل پرداخت به شرط ثبت نام عضو هيات علمی در کنفرانس ،برای هر کنفرانس
داخل استان  5ميليون ريال و برای هر کنفرانس خارج استان  01ميليون ريال است).
 -2-4هزينههای مربوط به شرکت دانشجويان تحصيالت تکميلی تحت راهنمايی استاد دريافت کننده گرنت ،در
همايشهای علمی و يا کارگاههای آموزشی داخل کشور يک بار در طول تحصيل برای کارشناسی ارشد و دو بار
برای دوره دکتری مطابق مبلغ مصوب برای اعضای هيات علمی قابل پرداخت است .تامين هزينهها برای
دانشجويانی که قبل از دفاع از پايان نامه (يا رساله) حق ثبت نام را پرداخت کرده اند ميسر میباشد.
 -9-4هزينهها شامل مجامع داخل دانشگاه نبوده و اعضاء هيات علمی و دانشجويان تحصيالت تکميلی دانشکده
برگزار کننده مجمع میتوانند با مجوز دبير مجمع در اين مجامع بدون پرداخت وجه شرکت نمايند.
تبصره  :9برای شرکت در مجامع داخل دانشگاه ،فقط هزينه ثبت نام واريزی ،قابل پرداخت است.
 -4-4اعضا هيأت رئيسه ،کميتة داوری يا کميتة علمی سمينارها می توانند بدون محدوديت از محل اعتبار
پژوهشی خود در سمينار مربوطه شرکت نمايند.
 -5-4عضو هيات علمی حداقل  2هفته قبل از تاريخ کنفرانس بايد درخواست خود را از طريق سامانه ژيرو به گروه
مربوطه اعالم کند و درخواست بعد از بررسی و موافقت در گروه ،جهت طرح ،بررسی و صدور حکم ماموريت توسط
رياست دانشکده به شورای پژوهشی دانشکده مربوطه ارسال شود.
 -6-4تامين هزينه ها بعد از کنفرانس با ارائه مستقيم مدارک زير به شورای کارشناس پژوهشی صورت می-
پذيرد:
 -8-6-4حکم ماموريت امضا شده جهت شرکت در مجمع؛
 -2-6-4گواهی ثبت نام در مجمع؛
 -9-6-4گواهی حضور يا ارايه در مجمع.
تبصره  :4حداکثر مهلت ارائه مدارک برای دريافت هزينه ها دو هفته پس از برگزاری مجمع می باشد.
ماده  .5شركت در كارگاههای علمي داخل كشور
اعضای هيات علمی دانشگاه مايل به شرکت در کارگاههای آموزشی مرتبط با تخصص فرد در داخل کشور با
رعايت کليه ضوابط اين آئين نامه میتواند حداکثر  0بار در سال از محل گرنت ،در اين خصوص اقدام نمايند.
 -8-5کارگاه علمی در يکی از دانشگاهها و مراکز علمی و شرکت های معتبر برگزار گردد.
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 -2-5کارگاه علمی با رشته تخصصی فرد سنخيت داشته باشد.
 -9-5شرط الزم برای صدور ماموريت توسط معاونت پژوهشی و پرداخت هزينه ها ،تائيد علمی کارگاه در شورای
پژوهشی است.
 -4-5بر اساس روزهای کارگاه علمی نسبت به صدور ابالغ ماموريت اقدام می شود .هزينه های قابل پرداخت
شامل حق ثبت نام ,حق ماموريت و هزينه اياب و ذهاب میباشد .عضو هيات علمی پس از شرکت در کارگاه
علمی بايد نسبت به ارايه گزارش به همراه گواهی شرکت و هزينه ها به حوزه پژوهشی دانشگاه از طريق دانشکده
اقدام نمايد.
اين دستورالعمل در تاريخ  31/88/8در شورای پژوهش به تصويب رسيد و در جلسه /252د 22/هيات رئيسه
بصورت نهايی تاييد شد.
(از تاريخ تصويب شورای پژوهشی الزم االجرا بوده و با تصويب آن دستورالعمل قبلی لغو و بالاثر می گردد).
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