
 همايش ها و كنگره هاي علمي در دانشگاه برگزاري سمينارها،
 

و همايش ها و كنگره هاي علمي گردش كار ذيل              به منظور تسهيل و ايجاد رويه يكنواخت در برگزاري سمينارها           
  : در دانشگاه اجرا مي گردد

 دانشجويي در    علمي و يا انجمن هاي علمي      هيأتپيشنهاد برگزاري هر گونه همايش از سوي اعضاي          -١
 . شوراي گروه آموزشي مربوطه مورد بررسي قرار مي گيرد 

 . مدير گروه مراتب را با ذكر داليل توجيهي به رياست دانشكده ارسال مي دارد -٢
موضوع برگزاري همايش در شوراي پژوهشي دانشكده با دعوت از پيشنهاد كنندگان مورد بررسي قرار                 -٣

 . مي گيرد 
 . يي و زمان برگزاري در دانشكده معين مي شوند كميته هاي علمي و اجرا -٤
 موضوع و برنامه همايش همراه داليل            گاه موضوع قابل طرح در شوراي پژوهشي شناخته شد            هر -٥

توجيهي و اعضاي كميته هاي علمي و اجرايي، برآورد هزينه و منابع تأمين اعتبار آن توسط رئيس                      
 . دددانشكده به معاون پژوهشي دانشگاه ارسال گر

در صورتي كه شوراي پژوهشي دانشگاه با موضوع و برنامه همايش موافقت نمايد مراتب از طريق                      -٦
 . معاون پژوهشي در هيأت رئيسه دانشگاه طرح مي گردد

پس از تصويب موضوع و برنامه در هيأت رئيسه دانشگاه موضوع برگزاري همايش به معاونت پژوهشي                  -٧
 . ارجاع مي گردد

 رئيسه اولين جلسه ستاد هماهنگي با حضور گروههاي اجرايي و علمي تشكيل و               پس از تصويب هيأت    -٨
 . دبير انجمن با حضور معاون پژوهشي تعيين مي گردد

 . رئيسه موضوع به دانشكده جهت بررسي مجدد ارسال مي گرددهيأتدر صورت مخالفت  : تبصره
  علوم تحقيقات و فناوري اقدام      پس از تعيين دبير انجمن معاون پژوهشي جهت اخذ مجوز از وزارت                 -٩

 . مي نمايد 
با تشكيل دبير خانه همايش امور مربوط به گزارش همايش از طريق دبيرخانه و ساير كميته هاي                        -١٠

 . تخصصي پيگيري و اجرا مي شود
 در كليه جلسات نماينده حوزه معاونت پژوهشي حضور داشته و رونوشت صورتجلسات و مكاتبات                    :تبصره  

 . اونت پژوهشي ارسال مي گرددبه حوزه مع
 .  مكاتبات اوليه در فرمهاي پيوست انجام مي شوند -١١

 
 
 
 
 

 


