
 در دانشگاه شیراز المللیملی و بین هايایند برگزاري کنفرانسفر

 المللی هاي بینهمایش 

 الف) ضوابط برگزاري 

) ادواري بودن: همایشی که طی سالهاي گذشته به صورت منظم و ادواري در ایران و یا کشورهاي مختلف با 1
بار برگزار شود شواهد و دالیل کافی براي موفقیت برگزار شده است. در شرایط که یک همایش براي اولین 

 تداوم برگزاري آن در آینده ارائه شود.

المللی همایش و مشارکت یک یا چند سازمان یا انجمن تخصصی خارجی و همچنین هدف و موضوع بین) 2
 ها و مقاالت به شرکت کنندگان خارجی احراز شده باشد.نیز اختصاص داشتن بخشی از سخنرانی

 باشد.ها میمجموعه مقاالت داوري شده شرط تعیین سطح علمی همایش ) انتشار3

 فرایند برگزاريب)  

  به معاونت پژوهشی دانشکده همایش ارسال درخواست برگزار کننده) 1

 ارسال گردد. حداقل یکسال قبل از برگزاريبایست میالمللی درخواست همایش بین -

 نامه اعالن موافقت معاونت پژوهشی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه شامل: ه همراهارسال درخواست ب )2

 ) نام همایش2-1

 ) نام دبیران علمی و اجراي همایش2-2

 تذکر: درج مرتبه علمی دبیران (دبیر علمی ترجیحا استاد و دبیر اجرائی ترجیحا دانشیار)

 المللی)بین( ) نوع همایش2-3

 ) تاریخ برگزاري2-4

 محل برگزاري) 2-5

 ) محورهاي همایش2-6

 اعضاي کمیته علمی) 2-7

درصد سایر  60دانشگاه شیراز  و بایست هیات علمی درصد از اعضاي کمیته علمی می 40 )2-7-1
 باشند. هاي معتبر دانشگاه

 هاي خارج از کشور باشند.) حداقل پنج نفر از اعضاي کمیته علمی همایش از دانشگاه2-7-2



 .سمت اعضاي کمیته علمی الزامیستدانشگاه و نام ذکر نام، نام خانوادگی، ) 2-7-3

 هاي خارجی) ذکر نام تعداد مهمان 2-8

 هاها و سازماننام انجمنذکر ) 2-9

  .دبیرخانه همایشدبیر علمی و شماره تلفن شماره تماس و ایمیل ) 2-10

 .در سایت دانشگاهالمللی مندرج هاي مربوط به همایش بین) تکمیل فرم2-11

 .هاي تخصصی پژوهشیطرح درخواست در کمیته) 3

 .) طرح درخواست پس از تصویب کمیته تخصصی در شوراي پژوهشی دانشگاه4

ارسال درخواست مصوب در شوراي پژوهشی به ریاست محترم دانشگاه جهت طرح در کمیسیون دائمی ) 5
 .هیات امنا

 .براي دریافت مجوز عتفارسال درخواست مصوب در هیات امناي دانشگاه به وزارت  )6

 .المللی از وزارت عتفافت مجوز کتبی برگزاري همایش بیندری) 7

رسانی علوم و فناوري جهت اطالع ،ايبه مرکز منطقهکمیته علمی  لیستوزارت عتف به همراه رسال مجوز ) ا8
 .ISCثبت همایش در 

  دریافتی به کارشناس امور پژوهشی. اعالم کد توسط دبیر علمی و ISCدریافت ایمیل تائیدیه ثبت در پایگاه ) 9

 .ارسال نامه به پایگاه استنادي براي دریافت کد ثبت سامانه همایش )10

 .پژوهش و فناوري دانشگاه دبیران علمی و اجرائی توسط معاون) صدور حکم 11

 ) حمایت مالی12

براي دریافت  عتفهاي علمی و فناوري وزارت همراه با کد ثبت به مرکز همکاري سال نامه) ار12-1
 .حمایت مالی

 باشد.میلیون ریال می 100ها حداکثر تذکر: سقف حمایت وزارت عتف براي این نوع از همایش

 رسانی علوم و فناوري اي، اطالع) ارسال نامه همراه با مجوز وزارت عتف به مرکز منطقه12-2

تعیین  ISCمتناسب با تعداد حمایت توسط ها براي این نوع از همایش ISCحمایت  میزانتذکر: 
 گردد.می



ایت براي کسب حم بنیانهاي دانشپردیس شرکتمکاتبه با در صورت درخواست دبیر همایش، ) 12-3
 هاي مرتبطدر خصوص همایش

 باشد.میلیون ریال می 50 حداکثر هاتذکر: سقف حمایت براي این نوع از همایش

 .الذکر به معاونت پژوهشی دانشکدهمه موافقت حمایت مالی موسسات فوقارسال نا) 13

 مشتمل بر:همایش توسط دبیر ماه بعد از برگزاري  2حداکثر به معاونت پژوهش و فناوري ارسال گزارش ) 14

  CDکتابچه همایش + ) 14-1

 کنندگانگزارش شرکت)  14-2

 کرد)ها، وجوه و نحوه هزینهگزارش مالی (دریافت حمایت) 14-3

بارگذاري پس از پایان برگزاري نسبت به بالفاصله موظف است همایش کننده برگزار: مهم تذکر
 خالصه مقاالت در پایگاه استنادي اقدام نماید.

 همایش. صدور گواهی و تقدیرنامه براي دبیران علمی و اجرائی )15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 هاي استانی و ملیهمایش

 الف) ضوابط برگزاري 

) ادواري بودن: همایشی که طی سالهاي گذشته به صورت منظم و ادواري در ایران و یا کشورهاي مختلف با 1
براي اولین بار برگزار شود شواهد و دالیل کافی براي موفقیت برگزار شده است. در شرایط که یک همایش 

 تداوم برگزاري آن در آینده ارائه شود.

 باشد.ها میانتشار مجموعه مقاالت داوري شده شرط تعیین سطح علمی همایش )2

 ب) فرایند برگزاري 

 به معاونت پژوهشی دانشکده همایش کننده ارسال درخواست برگزار )1

 ارسال گردد.قبل از برگزاري  ماه 6حداقل بایست می ملی درخواست همایش -

 نامه اعالن موافقت معاونت پژوهشی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه شامل: به همراه) ارسال درخواست 2

 ) نام همایش2-1

 ) نام دبیران علمی و اجراي همایش2-2

 جرائی ترجیحا دانشیار)تذکر: درج مرتبه علمی دبیران (دبیر علمی ترجیحا استاد و دبیر ا

 ملی) (استانی، ) نوع همایش2-3

 ) تاریخ برگزاري2-4

 ) محل برگزاري2-5

 ) محورهاي همایش2-6

 ) اعضاي کمیته علمی2-7

درصد سایر  60بایست هیات علمی دانشگاه شیراز  و درصد از اعضاي کمیته علمی می 40 )2-7-1
 هاي معتبر باشند. دانشگاه



 .م خانوادگی، نام دانشگاه و سمت اعضاي کمیته علمی الزامیستذکر نام، نا )2-7-2

 .) شماره تماس و ایمیل دبیر علمی و شماره تلفن دبیرخانه همایش2-8

 هاي تخصصی پژوهشیطرح درخواست در کمیته) 3

 .) طرح درخواست پس از تصویب کمیته تخصصی در شوراي پژوهشی دانشگاه4

رسانی علوم و فناوري جهت اي، اطالعبه مرکز منطقهبه همراه لیست کمیته علمی  درخواست مصوبارسال  )5
 .ISCثبت همایش در 

   .توسط دبیر علمی و اعالم کد دریافتی به کارشناس امور پژوهشی ISC) دریافت ایمیل تائیدیه ثبت در پایگاه 6

 .) ارسال نامه به پایگاه استنادي براي دریافت کد ثبت سامانه همایش7

 .) صدور حکم دبیران علمی و اجرائی توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه8

 ) حمایت مالی9

براي دریافت  عتفهاي علمی و فناوري وزارت همراه با کد ثبت به مرکز همکاري ) ارسال نامه9-1
 .حمایت مالی

 باشد.می میلیون ریال 50 ها حداکثر: سقف حمایت وزارت عتف براي این نوع از همایشتذکر

تعیین  ISCمتناسب با تعداد حمایت توسط ها راي این نوع از همایشب ISCحمایت  میزانتذکر: 
  گردد.می

در خصوص هاي دانش بنیان پردیس شرکتمکاتبه با در صورت درخواست دبیر همایش ) 9-2
 هاي مرتبطهمایش

 باشد.میلیون ریال می 30حداکثر  هاتذکر: سقف حمایت براي این نوع از همایش

 الذکر به معاونت پژوهشی دانشکدهمه موافقت حمایت مالی موسسات فوق) ارسال نا10

 مشتمل بر:ماه بعد از برگزاري توسط دبیر همایش  2به معاونت پژوهش و فناوري حداکثر ) ارسال گزارش 11

  CD) کتابچه همایش + 11-1

 )  گزارش شرکت کنندگان11-2

 کرد)ها، وجوه و نحوه هزینهمالی (دریافت حمایت) گزارش 11-3



پس از پایان برگزاري نسبت به بارگذاري خالصه مقاالت بالفاصله : برگزار کننده موظف است تذکر
 در پایگاه استنادي اقدام نماید.

 همایش. ) صدور گواهی و تقدیرنامه براي دبیران علمی و اجرائی12

 

 


